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Schriftlicht
Pieter Schelling

Profiel van een christen
Het was, hoe dan ook, een prikkelende
psalmkeuze voor het begin van een
Schooldag met dit thema! De macht, de
tirannie van het kwaad, de goddeloosheid, blijft niet als een verstikkende
deken op het ‘erfdeel’ van Gods volk
liggen. Want voorkomen moet worden
dat Gods kinderen zelf ook hun handen
uitstrekken naar het kwaad; dat ze van
de goddeloosheid hun bondgenoot
maken.
We gaan proberen wat dichter bij deze
opvallende woorden te komen.

De scepter der goddeloosheid zal niet blijven
rusten op het erfdeel der rechtvaardigen,
opdat de rechtvaardigen hun handen
niet uitstrekken naar onrecht.
Psalm 125:3 (NBG ’51)
Schooldag 2013. Dit jaar voor het eerst op een zaterdag, in de
hoop op wat meer bezoekers, neem ik aan. Zonder de illusie
natuurlijk dat de duizenden van vroeger naar Kampen terug
te halen zijn…
Verbondenheid met de ‘School der
kerken’ uit zich in deze moderne tijden
niet meer in massale (kerkelijke) familiedagen. Maar voor wie in Kampen
was om ‘Kampen’ en de kerken, had de
dag zeker wat te bieden.

Schooldagthema
Ik heb er eerder aandacht aan besteed
(in De Reformatie van 18 oktober jl.),
maar de herinnering laat me niet los
en ik wil graag de royalere ruimte die
deze rubriek in ons blad biedt, nog eens
ervoor gebruiken. Niet zozeer om ‘Kampen’ als wel om het belangrijke onderwerp dat in het centrale thema aan
de orde werd gesteld: ‘Profiel van een
christen’. In mijn beleving cirkelde dat
om de vraag: hoe hebben wij ons als
christenen op te stellen in een samenleving waarin we echt een minderheid
geworden zijn?

Eerst was er een gezamenlijke start in
de Broederkerk. De dag werd geopend
met zang en gebed en met een korte
introductie van het thema. In aansluiting daarop zongen we de vier verzen
van Psalm 125, met in vers 3 het bovenstaande kernvers – ik geef het weer in
onze ‘vorige’ vertaling, de NBG ’51. De
NBV – De scepter van het kwaad zal niet
rusten op het land van de rechtvaardigen, en de rechtvaardigen zullen het onrecht de hand niet reiken – brengt wat
aanvaardbare moderniseringen aan,
maar in ‘land’ missen we het speciale
van ‘erfdeel/erf land’, en ‘de hand reiken
aan’ (wat dat ook moge betekenen!)
heeft toch wel een andere klank dan ‘de
handen uitstrekken naar’ het kwaad.
En vooral: ‘opdat’ is uit de NBV verdwenen, een verbinding van de beide
versdelen die ook in de (Liedboek-)berijming van ons kerkboek een belangrijke
rol speelt.

Het ‘erfdeel’
Het enige wat we weten van de psalm,
is dat hij in het bundeltje pelgrimsliederen (NBV) staat, psalmen die op reis
naar de tempel werden gezongen of op
de trappen van het huis van God. Maar
dat zegt weinig over de betekenis van
het centrale vers 3. Daar lezen we dat
het ‘erfdeel’ van de rechtvaardigen onder druk staat. Dat ‘erfdeel’ is de plaats
die de ‘rechtvaardige’, de trouwe met
God in zijn verbond levende Israëliet
heeft gekregen in deze wereld. Voor de
rechtvaardigen samen is dat het land
dat God hun toewees: Kanaän, het
prachtige vruchtbare land dat ze mochten veroveren op de Kanaänitische
volksstammen, toen de maat van hun
goddeloosheid vol was voor God. Jozua had het eerlijk onder de stammen
verdeeld, en binnen die deelgebieden
hadden de families weer hun eigen
erfelijke plek ontvangen. Zo kunnen we
dat woord ‘erfdeel’ om zo te zeggen in
drie kringen gebruikt zien worden: in
een familieverband, een stamverband
en een heel volk. Elk van die drie heeft
een stuk van Gods wereld in erfelijk bezit gekregen. En zolang hij wandelt met
de Here, gehoorzaam en blijmoedig
leeft in zijn verbond, mag hij in dat onvervreemdbare bezit van de genade en
de zegen van de Here genieten. Genieten ja: de dichter van Psalm 16 is er vol
van, van dat paradijsje dat hij van God
heeft toegemeten gekregen, die er als
het ware zijn beschermende hand om-
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heen gelegd heeft (vs. 5v). Israël mocht
met zijn stammen en families in dat
heerlijke land van God ‘het begin van
de eeuwige vreugde’ proeven, zoals de
Catechismus daarover spreekt bij het
geloofsartikel van het eeuwige leven
(vr./antw. 58).

De druk
Maar die vreugde kan makkelijk kapot. Satan gunt het Gods kinderen
niet dat ze in deze wereld van geweld
en onrecht rust en vreugde genieten.
De dichter van onze psalm maakt het
blijkbaar mee, in zijn persoonlijk leven
of in dat van zijn stam of van het volk
als geheel. Dat kan gebeuren omdat zij
zelf het spoor van het leven met God
verlaten hebben. Maar dat is, zo lijkt
het, in onze psalm (nog) niet aan de
orde. Het heeft er alle schijn van dat de
dichter druk van buitenaf meemaakt.
Hij noemt die druk ‘de scepter van de
goddeloosheid, het kwaad’. Het kwaad,
het onrecht, het geweld heeft de macht
en drukt het leven in vreugde en geluk
kapot. Het oefent die macht zelfs uit
met een scepter, een koninklijke staf:
de goddeloosheid heerst met een schijn
van bevoegdheid.
Hoe de situatie van de dichter van onze
psalm ook is, we kennen de voorbeelden.
Denk eens aan een rechtvaardige Israëliet als Nabot – 1 Koningen 21 vertelt
zijn verhaal. Koning Achab is jaloers op
zijn prachtige wijngaard die vlak naast
de paleistuin ligt. Maar Nabot weigert
hem te verkopen, want zijn wijngaard
is een erfstuk, en zo doe je dat niet in
Israël: wat je van God gekregen hebt
aan erfelijk levensgeluk, dat verkoop je
niet aan een ander. Dat kan de koning
best weten. Maar met hulp van de
helleveeg Izebel krijgt Achab zijn zin:
Nabot moet zijn vrome en standvastige
weigering samen met zijn zoons (zijn
opvolgers, 2 Kon. 9:26!) met de dood
bekopen. En zo wordt het levensgeluk
van een rechtvaardige vertrapt onder
de laarzen van goddeloze hebzucht.
Een wijdere kring. Gods kerkvolk had
een prachtig land gekregen om welvaart, rust en vrede in te genieten.
Maar als ze ontrouw aan de Here worden, moeten ze worden gestraft. En
dan is hun ‘erfdeel’ ook niet meer veilig.

Zo moeten de stammen van het zuiden
maar liefst veertig jaar bukken onder
de scepter van de goddeloze, ‘onbesneden’ Filistijnen. Hadden ze zelf in de
kerk de wereld al toegelaten, de overheersers versterken dat nog. We zien
het gebeuren in het leven van Simson,
hun bevrijder, maar in zijn wilde leven
gaf hij weinig blijk van respect voor
God en zijn gebod. Terwijl hij als nazireeër model moest zijn van toewijding
aan de Here, was zijn levensstijl eerder
een schoolvoorbeeld van verwereldlijking (Re. 13v). Zo werd het erfgebied,
dat voor een trouwe dienst aan God
bestemd was, bevuild door de machthebbers van de goddeloosheid – rechter
en volk deden eraan mee.
En om de kring nog wijder te trekken:
eeuwen later gaf God heel dat heerlijke
erfland van zijn volk prijs aan de macht
van heidense imperialisten, Assyriërs,
Babyloniërs. Zo moesten volk en land,
het oudtestamentische model van
een nieuwe mensheid in een nieuwe
wereld, in verwoesting en ballingschap bukken onder de scepter van het
kwaad.

Ons ‘erfdeel’ en de druk
De relatief kleine kring van het oudtestamentische erfland mogen we in onze
tijd, de tijd van het Nieuwe Verbond,
veel wijder trekken. Onze Heiland is
Heer van de wereld en de erfenis is het
erfdeel dat Hij ons, de rechtvaardigen
van de nieuwe tijd, heeft beloofd. Zijn
koninkrijk is als een bruggenhoofd: net
als Gods volk toen is de kerk van Christus nu model van een nieuwe mensheid in een nieuwe wereld, die al een
begin van eeuwige vreugde en bestendig geluk mag beleven en uitstralen.
Dat is natuurlijk Satan nog steeds een
doorn in het oog – nu, in de laatste fase
van de geschiedenis, meer dan ooit! Zo
kan Psalm 125 een psalm van ons zijn.
Want of het nu is met grof geweld of
met giftige geniepigheid, Satan zal alle
moeite doen om ons geluk in het leven
met Christus te breken. Zo is hij bezig,
nu eens hier, dan weer daar, en telkens
weer in verschillende intensiteit, een
dikke deken van God-loze en goddeloze
druk over de wereld en de samenleving heen te leggen. In een leerzame
workshop op de Schooldag legde prof.
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De Bruijne een brede staalkaart van
‘spirituele’ uitingen voor ons neer, die
in onze verwereldlijkte wereld waar te
nemen zijn, en soms ook kansen bieden
voor de heilzame boodschap van het
evangelie. Maar het zijn nuances in wat
onlangs werd genoemd ‘het heersende
denkklimaat van het atheïsme’. Want
hoeveel onbestemd verlangen er ook
mag zijn naar meer ‘zingeving’, meer
geestelijke verdieping, meer vrede
en geluk, het zijn bewegingen in een
denken en een leven zonder God, dat
regeert als een scepter van het kwaad.
En dan komt ook het tweede deel van
ons psalmvers tot leven – er zouden in
het Oude Testament voorbeelden van
zijn aan te wijzen, maar we beperken
ons maar tot onze eigen wereld.
De dichter ziet het gebeuren: als de
scepter van het kwaad te lang rust
op het erfdeel van de rechtvaardigen,
dan dreigen die ook zelf hun handen
te gaan uitstrekken naar het kwaad,
goede banden aan te knopen met het
onrecht. Want druk roept tegendruk op
en onderdrukking verzet. En dan is de
waarschuwing van de profeet in de dagen van de opbouw na de ballingschap,
die in het onderwijs van Christus en
zijn apostelen voortdurend doorklinkt,
gauw vergeten: niet door eigen kracht
of macht zal Zerubbabel slagen, maar
met de hulp van mijn Geest, zegt de
Here (Zach. 4:6). Je hebt het als kind
van God soms niet eens door, maar je
neemt zomaar de stijl van het geweld
over. Dat begint al in je denken: voor
je het weet, zit je je verschrikkelijk
op te winden als je op de buis met
het zoveelste God-loze verhaal wordt
geconfronteerd. En dat is echt niet
steeds heilige verontwaardiging, maar
al gauw machteloze woede. Onder de
mensen merk je soms zomaar dat jou
niets zondig menselijks vreemd is: de
neiging tot een grote mond en vechtende ellebogen is ook jou aangeboren!
Helaas heeft de kerk van Christus in
perioden van haar geschiedenis die stijl
van macht en geweld in woord en daad
ook laten zien.

Troostrijke belofte
In het begin noemde ik een typisch
gemis in de NBV van vers 3. Deze verta-

ling zet twee werkwoorden koel naast
elkaar: ‘zal niet rusten’ en ‘zal de hand
niet reiken’. Daar zal taaltechnisch wel
reden toe zijn, en ook als de beide zinnen zo los naast elkaar staan, kunnen
ze nog wel een onderlinge verbinding
hebben, maar de NBG ’51 maakte die
expliciet: het één zal zo zijn opdat het
ander niet gebeurt. In die verbinding
verwoordt de dichter iets van een
genadig beleid van God. De druk van
het kwaad zou tegengeweld van de
rechtvaardigen kunnen uitlokken, maar
zover zal de Here het niet laten komen;
dan neemt Hij de druk weg. Je zou
haast denken dat die troostrijke belofte
Paulus voor de geest stond, toen hij
aan de Korintiërs schreef: U hebt geen
beproevingen te doorstaan die niet voor
mensen te dragen zijn. God is trouw en
zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de
beproeving ook de uitweg, zodat u haar
kunt doorstaan (1 Kor. 10:13).

Profiel van een christen
Maar hoe zal dat nu gaan: bukken
onder de scepter van het kwaad en
toch ‘rechtvaardig’ blijven? Als je moet
meemaken dat soms niets van wat je
als christen heilig is meer veilig is, moet
je dan toch je kalmte en je vriendelijkheid bewaren en je recht overlaten aan
de Here?
Docent Haak hield een workshop over
het profiel van de missionaire christen.
Hij had Psalm 125 ’s morgens natuurlijk
meegezongen en moet daaraan gedacht hebben toen hij voor ons uittekende tegen wat voor wereldklimaat de
jonge christelijke kerk moest opboksen.
Met een evangelie dat voor de wereld
pure dwaasheid is.
Om daar iets van te laten proeven nam
hij ons vooral mee naar Petrus, die bij
het schrijven van zijn eerste brief (aan
verspreide minderheidschristenen!)
misschien ook wel eens aan Psalm 125
gedacht heeft… Hij schrijft aan de erfgenamen (!) van een geweldige belofte
(1:4v) die meer nog dan de hele wereld
omvat. En als we dan doorlezen – lees
die brief eens achter elkaar door en
doe dat nog eens en nog eens om de
woorden op te zuigen in je geheugen –,
lopen we telkens tegen alinea’s op die
vol zitten met blijkbaar ook toen brood-

nodig ‘tegengif’ tegen besmetting met
het denk- en leefklimaat dat hen en ons
omgeeft. Met heel verrassende uitspraken! We lopen ze kort na.
Pas op voor uw zelfzuchtige verlangens,
maar leid een goed leven. Maken ze u
voor boeven uit, laat ze dan door uw
goede daden tot het inzicht komen
Wie er achter uw leven zit! Onwetende
dwazen die niet anders doen dan op
de overheid schelden, snoert u de
mond door met respect over haar te
spreken (2:12-17). Als ze u uitschelden,
scheld dan niet terug, maar antwoord
met zegen om zelf zegen te ontvangen
(3:9-12). Zelfs als men u kwaad voor
goed vergeldt, wees niet bang en laat
u niet in de war brengen: Christus is
uw kracht. Verantwoord u desgevraagd
over de hoop die uw leven beheerst.
Doe het zachtmoedig en met respect
voor de ander, dan gaan ze zich schamen over hun lasterpraatjes over u
(3:13-17). U hebt in uw leven tijd genoeg
besteed aan de lol van de ongelovigen;
stop daarmee, ook al krijgt u boze
commentaren. Troost u, ze zullen zich
moeten verantwoorden (4:1-5). Hoont
men u om de naam van Christus, wees
dan blij, want Gods Geest rust op u!
Geef de mensen geen recht van spreken
over uw daden, maar schaam u voor de
naam van uw Heiland niet (4:12-19).
Prachtig praktisch onderwijs voor minderheidschristenen in een atheïstisch
denk- en leefklimaat!
Ja, en dan tegen de achtergrond van
– ik herhaal – die profetische waarschuwing: niet door eigen kracht en macht,
maar met hulp van mijn Geest zal het
slagen (Zach. 4:6). Met de apostolische
erbij: laat iedereen die denkt dat hij
stevig overeind staat, oppassen dat hij
niet valt (1 Kor. 10:12).
Dus niemand hoeft het in eigen kracht
te kunnen. We hoorden het Petrus al
zeggen: Erken Christus als Heer en eer
Hem met heel uw hart (3:15). Dan zal Hij
het u doen lukken om, als God het van
u vraagt, het profiel van Christus (2:2123) te vertonen.
En in de strijd die dat dagelijks kost,
staat de krachtige belofte van de zorg
van God (Ps. 125:3 en 1 Kor. 10:13) en van
de erfenis die klaarligt (1 Petr. 1:4).
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Wilschut vertrok

Kroniek
Hans van der Jagt
Het trok wel de aandacht, het vertrek van dr. H.J.C.C.J. Wilschut diep dat gaat en hoe groot de behoefte
aan een uitweg is. Ik overzie dat niet,
naar de Protestantse Kerk. Had men deze stap van anderen
maar hebben zij mogelijk te weinig
wellicht verwacht, van hem toch niet. Dat bleek uit de reacsteun ondervonden zodat hun keus onvermijdelijk werd?
ties. Toen het bericht verscheen, was het niet meer mogelijk
om daar in het novembernummer van Nader Bekeken nog op
Is de kerk nog een wijkplaats?
te reageren. Toch willen we er niet aan voorbijgaan. Dr. Wilschut is immers jarenlang onze hoofdredacteur geweest.
Die uitweg die Wilschut zocht, vond hij
Wilschut is niet de enige die de overgang naar de PKN maakt. Her en der
zetten broeders en zusters eenzelfde
stap. Anderen overwegen te vertrekken
en vragen zich af: ‘waarheen?’ Wilschuts stap kan dus zomaar een voorbeeld zijn. Een enkele kanttekening.
Dr. Wilschut noemt in zijn verantwoording vier zaken die hem tot zijn stap
hebben gebracht. De ontwikkeling van
het kerkelijke leven speelt een rol, de
situatie in zijn eigen gemeente, zijn
gezondheid en de ontwikkeling die hij
heeft doorgemaakt in zijn denken over
de kerk. Deze vier zaken spelen alle hun
eigen rol. Het zwaartepunt ligt naar
mijn indruk bij de situatie in zijn eigen
gemeente en zijn denken over de kerk.

De landelijke ontwikkelingen die hij bedoelt, doen zich immers al langer voor.
Wilschut heeft zich steeds ingezet voor
het gereformeerde karakter van de Gereformeerde Kerken. Eerst in ons blad.
Later via gereformeerdekerkblijven.nl.
Hij toonde zich wars van afscheiding
van de Gereformeerde Kerken. Daarin
is hij veranderd doordat de verdeeldheid die er landelijk is, zich plaatselijk
liet gelden. Onder die omstandigheden
wilde het met zijn gezondheid niet
meer. Hij is er persoonlijk in vastgelopen en op afgeknapt.
Ik zie dat in de eerste plaats als een
grote moeite voor hem en zijn vrouw.
Een teleurstelling waarvan je als buitenstaander moeilijk kunt peilen hoe

niet binnen de Gereformeerde Kerken.
Daar is ‘geen wijkplaats voor klassiek
gereformeerd kerkelijk leven en prediking. Daarvoor is het kerkverband
te klein. De ingeslagen koers van de
mainstream laat zich dan ook in heel
het kerkverband gelden, al verschilt het
tempo plaatselijk. Dus krijg je steeds
weer plaatselijke spanningen.’

Ik denk dat het heel herkenbaar is wat
Wilschut schrijft. Hij heeft ongetwijfeld
gelijk als hij stelt dat er meer dan één
collega is die hetzelfde commentaar op
zijn prediking krijgt als hij.
En het kerkverband is ook te klein om
wijkplaatsen te bieden. Hoewel, de
Christelijke Gereformeerde Kerken zijn
nog kleiner dan de Gereformeerde Kerken. Toch verschillen de gemeenten on-
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der elkaar van signatuur. Het hoeft dus
niet aan de omvang van het kerkverband te liggen dat er geen wijkplaats is.
De behoefte aan een wijkplaats verraadt mijns inziens een dieperliggend
probleem. Wilschut is afgeknapt op de
botsing tussen verschillen in geestelijk
leven. Daarin ligt een ingrijpend kerkelijk probleem. Het is toch vreemd dat in
kerken die zich gereformeerd noemen,
een wijkplaats nodig is voor klassiek
gereformeerde prediking en kerkelijk
leven? Dan is er wel wat aan de hand!
In feite gaat het om de botsing tussen
twee (of meer) vormen van spiritualiteit, waarbij de één de ander niet
verdraagt. Het doet mij denken aan
Korintische toestanden waarin ieder
zijn eigen richting en ligging zoekt, ten
koste van de eenheid in Christus. Ik

Botsing tussen

vormen van spiritualiteit
wil de verschillen in de Gereformeerde
Kerken niet bagatelliseren. Wel moet ik
denken aan de eerste christenen uit de
joden en uit de heidenen. Zij verschilden ongetwijfeld nog veel meer van elkaar dan wij binnen de Gereformeerde
Kerken. Toch schept Paulus geen wijkplaats voor de één of voor de ander. Hij
maakt de gemeente zélf tot wijkplaats
voor joden en heidenen, en spoort hen
aan om metterdaad de eenheid van de
gemeente te onderhouden. Dat is de
vraag voor de kerken bij het vertrek van
Wilschut: is de gemeente zélf nog wijkplaats of is ze dat alleen wanneer ze
past bij onze eigen spiritualiteit?
Dat geeft ook een vraag bij Wilschuts

stap, met alle begrip voor zijn persoonlijke moeiten. Is de uitweg die
hij gevonden heeft, niet gelijk aan de
oorzaak waardoor hij klem kwam te zitten: het zoeken van een gemeente naar
eigen ligging?

Waar blijft de tucht?
Het tweede zwaartepunt ligt voor Wilschut in de ontwikkeling van zijn denken over de kerk. Hij uitte zich al eerder
kritisch over de Afscheiding van 1834.
Hij heeft steeds meer begrip gekregen voor het argument in hervormdgereformeerde kring: ‘een kerk, waar
ruimte is voor het Woord, mag je niet
afschrijven en verlaten als een valse
kerk. Ik herkende er het onderwijs van
Calvijn in, die zegt dat je een kerk pas
mag verlaten wanneer daar officieel
de grondwaarheden van het christelijk geloof worden ontkend en trouwe
belijders worden buitengesloten of
gedwongen worden om aan goddeloosheid mee te doen.’
Ik deel deze opvatting. Ze is ook voluit
toepasbaar op de Gereformeerde Kerken. Dat erkent dr. Wilschut ook. Maar
er is meer te zeggen. Wilschut erkent
dat er in de PKN zaken zijn waarmee je
als gereformeerde belijder moeite hebt,
‘het achterwege blijven van leertucht
op personen voorop’. (Tussen haakjes:
wordt alleen de leertucht gemist?)
Opvallend genoeg zegt Wilschut in
zijn verantwoording verder niets over
dit gemis. Hij focust helemaal op de
ruimte in de PKN om het evangelie te
verkondigen. Hij citeert met instemming ds. G.D. Kamphuis: ‘waar Christus’ Woord klinkt daar is zijn bruid,

Zijn kerk, al maakt ze deel uit van een
ernstig gedeformeerde kerk. Maar
zelfs voor die kerk is er hoop. Zolang de
verkondiging niet tot zwijgen wordt
gebracht (…) Waar Gods Woord gepredikt wordt en de sacramenten bediend
worden, daar is ons Hoofd. En waar Hij
is, kunnen wij ook zijn.’ Opvallend is de
concentratie op de prediking en de sacramenten. Maar waar blijft de tucht?
Ik leer graag van Calvijn. Iets dichter bij

Ruimte in de PKN
huis is onze eigen belijdenis, ook geput
uit Calvijns onderwijs. Die noemt naast
de prediking en de sacramenten ook de
oefening van de tucht als kenmerk van
de kerk. Die is toch noodzakelijk met
het oog op schriftuurlijke prediking en
een goede sacramentsbediening? Hier
is natuurlijk meer over te zeggen. Ook
over de oefening van de tucht binnen
de Gereformeerde Kerken, waarbij je
ook wel eens je vragen hebt. Maar de
overgang naar de PKN lijkt me, met alle
herkenning die er is, geen stap in confessionele zin.

Een ontijdig voorstel
Het deputatenrapport over de vrouw in het ambt trekt de

aandacht. Terecht. Nader Bekeken heeft er in twee nummers

over geschreven. Andere bladen schrijven er ook over. Bij alles
wat er gezegd kan worden, lijkt het me dat het voorstel van

deputaten ook een ontijdig voorstel is. Het rapport zelf geeft
daar reden voor.

Ik neem aan dat het inmiddels bekend
is wat deputaten voorstellen: hun visie
op de vrouw in het ambt ‘past binnen
de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden
bestempeld’. Voor de relaties met CGK,
NGK en gemeentestichtingsprojecten
vormt de vrouw in het ambt geen
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belemmering meer. Voor de binnenkerkelijke verhoudingen moet een commissie de kerkrechtelijke consequenties
in kaart brengen en zo naar kerkelijke
afspraken en regelingen vertalen, dat
de vrede in de plaatselijke kerken gediend wordt.

Een brede bezinning is
noodzakelijk
Deputaten stellen dit voor
terwijl zij zelf verdere bezinning noodzakelijk vinden.
Dat schrijven zij in hun
aanbiedingsbrief bij het
rapport. ‘Naar onze mening
is namelijk een brede bezinning nodig, samen met
andere kerken van gereformeerde belijdenis in binnen- en buitenland. Daarbij
zou de visie die wij hebben
ontwikkeld verhelderend
kunnen zijn. Wij hebben
niet de pretentie het laatste woord te spreken; wel
willen we proberen met
ons rapport de m/v discussie verder te brengen.’
Zo te lezen ligt er een bescheiden rapport op tafel.
Een bijdrage aan een
brede en noodzakelijke
discussie; een verhelderende visie; niet het
laatste woord.

Het laatste woord staat aan
het begin

Het opvallende is hierbij dat deputaten binnen eigen gelederen voldoende
aanleiding hadden om het ontijdige
van hun voorstel te zien. De visie die
Een brede bezinning is nodig. Dat gaat
deputaat Slump verwoordt, keert zich
natuurlijk verder dan een debat ter sytegen belangrijke dragende onderdelen
node over het deputatenvoorstel.
van het standpunt van de
meerderheid. En je moet
wel een vreemde in Jeruzalem zijn om niet te zien dat
Rapport
deze visie door velen gedradeputaten
gen wordt. Het is duidelijk
M/V in de kerk
dat er over het antwoord
op de grondvraag twee
verschillende theologische
meningen zijn. Reden te
Mannen en vrouwen in dienst van
meer om zonder voortijdig
het evangelie
kerkelijk antwoord de bezinning in te gaan.
Peter Bakker
Rob van Houwelingen
Hans van Leeuwen
Wieke Malda-Douma
Hans Schaeffer
[Dick Slump]
Harmke Vlieg-Kempe

Praktische effecten

Dat is ook van belang met
het oog op de praktische
effecten van het deputatenvoorstel.
Het is duidelijk dat deputaGenerale Synode van de Gerefor
ten in de richting van de exmeerde Kerken Ede 2014
terne
relaties heel wat sneller
Het auteursrecht van deze tekst berust
hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereform
eerde Kerken in
Nederland. Voor alle zaken het auteursr
echt betreffend kan contact opgenom
en
klaar
zijn
dan met de gevolworden
deputaatschap administratieve onderste
met het
uning via: dao@gkv.nl.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt
gen van hun voorstel voor
, in wat voor vorm of op wat voor manier
dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemm
ing van de rechthebbende, behoude
ns de uitzonderingen bij de
wet gesteld.
de verhoudingen binnen
het kerkverband! Daar
moet nog een commissie voor aan het werk.
Ze willen zorgvuldig
en behoedzaam zijn. Ook geAlleen al omdat
ven zij aan dat hun voorstel
deputaten
Welke bezinning bedoelen deniet betekent ‘dat vrouwen
er andere
putaten precies? Er zijn eigenoveral als ambtsdragers
gereforlijk twee discussies die wel
moeten gaan fungeren’. Maar dat
meerde kerken
samenhangen, maar die niet
kan toch niet wegnemen dat kerkenbij willen betrekaan elkaar gelijk zijn. De
raden zich geroepen zullen weten
ken. Maar zij
ene gaat over de vraag of
om de uitspraak van de synode als
denken nadrukje voor of tegen vrouwelijke
bindend te aanvaarden, terwijl de nokelijk ook aan
ambtsdragers bent, en op grond waardige bezinning nog komen moet. Dat is
bezinning binnen de Gereformeerde
van. Een andere discussie gaat over
toch de omgekeerde volgorde?
Kerken. Intussen willen zij de synode
de vraag of de opvatting dat ‘naast
wel alvast over de grondvraag een uitmannen ook vrouwen in de kerkelijke
Vrouwen moeten niet overal ambtsdraspraak laten doen. De brede bezinning
ambten mogen dienen past binnen de
ger worden, menen deputaten. Maar
moet nog beginnen en ze moet beginbandbreedte van wat als schriftuurlijk
stel je een kerkenraad voor die wel tot
nen met wat deputaten voorstellen. In
en gereformeerd kan worden bestemhet bevestigen van vrouwelijke ambtsdie zin functioneert hun rapport wel
peld’, zoals de theologische mening
dragers overgaat. Hoe zal dat zijn wandegelijk als een laatste woord. Maar
van de meerderheid van deputaten
dat staat dan wel aan het begin. De be- neer er in die raad broeders zijn die
luidt. Dit is natuurlijk de grondvraag.
het antwoord op de grondvraag niet
zinning kan eigenlijk alleen nog gaan
Voor de bezinning daarover komt het
kunnen delen? Neem een predikant
over de vraag of je voor of tegen vrouvoorstel van deputaten op een ontijdig
die benoemde ambtsdraagsters moet
welijke ambtsdragers bent en waarom.
moment.
bevestigen terwijl hij van mening is
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dat ambtsdraagsters niet vallen binnen
de bandbreedte van wat schriftuurlijk
is? En kun je ambtszusters hun dienst
laten verrichten bij gemeenteleden die
principieel tegen vrouwelijke ambtsdragers zijn?
Natuurlijk kan men bij elke uitspraak
van de synode van mening zijn dat zij

tegen Gods Woord ingaat. Deputaten
wijden niet voor niets een aanzienlijk
deel van hun rapport aan het omgaan
met verschillen in de kerk. Maar deze
uitspraak raakt direct het ambtelijk
functioneren binnen de gemeenten. De
moeite die dat geeft, kan alleen maar
groter worden wanneer er al een bindende uitspraak is over de grondvraag

voordat de bezinning is geweest. Hebben we het in ons verleden niet meegemaakt wat er gebeuren kan, als het
debat tussen twee theologische meningen ontijdig door een synode-uitspraak
bezegeld wordt?

Een nieuwe afslag?
zelf dit markeringspunt achteraf willekeurig, maar de gevoeligheid op dit
punt vindt hij begrijpelijk. Die moet
ook serieus genomen worden.
Conclusie uit de eerste les: ‘In ieder
geval moet je hetzelfde lastige kruispunt passeren’ als de synodalen. Uit
de tweede les trekt hij deze conclusie:
‘Maar wie weet, kan dat via een nieuwe
afslag.’ Het komt dus hierop neer: kun
je het ambt voor zusters openstellen
zonder dat je vervalt in vrijzinnigheid?

Kunnen we in de zaak van vrouw en ambt een nieuwe afslag
vinden? Die vraag wierp dr. Ad de Bruijne op in een column
in het Nederlands Dagblad van 14 september jl. Hij deed dit
omdat de zorg bestaat dat de Gereformeerde Kerken met
deze zaak achter de synodaal Gereformeerde Kerken aangaan. Zijn column roept deze vraag op: heeft het deputatenrapport over vrouw en ambt een nieuwe afslag gevonden?
Twee lessen
In zijn column trekt De Bruijne twee
lessen uit de vergelijking met de ‘synodalen’.
De eerste is dat bepaalde uitdagingen
bij het moderne westerse leven horen.
Daar kan geen kerk of christen vroeg of
laat omheen. Antwoorden die aanvankelijk gegeven werden, blijken dan niet
altijd bij voorbaat overtuigend. ‘Wie
geroepen is om in onze cultuur de weg
van Christus te gaan, komt vroeg of
laat langs onoverzichtelijke kruispun-

ten waar synodalen al eerder sporen
achterlieten. We gaan ze onontkoombaar achterna.’
De tweede les is ‘dat juist via het passeren van dergelijke kruispunten in
veel kerken verkeerde wegen zijn ingeslagen. Al twee eeuwen bestaat er
een tendens naar een meer vrijzinnige
manier van geloven.’ Van meet af aan
stonden pleidooien voor de vrouw in
het ambt in dat kader. Daardoor werd
dit item het markeringspunt tussen
vrijzinnig en orthodox. De Bruijne vindt

Het lijkt mij inderdaad juist dat we
langs hetzelfde lastige kruispunt moeten. Dit nog los van de afslag die je
op dat kruispunt vanuit Gods Woord
neemt. De vraag is dan wel of de afslag die gekozen wordt, werkelijk een
nieuwe afslag is.

Twee opvallende
overeenkomsten
Het valt me op dat er in elk geval twee
opvallende overeenkomsten zijn. Nee,
laat dit duidelijk zijn: het gaat me er
niet om deputaten van vrijzinnigheid
te betichten. Zij willen recht doen aan
het gezag van het Woord van God. Om
het in hun woorden te zeggen: Ik proef
in hun denklijn hun zoektocht naar wat
Christus van ons vraagt (Rapport, p. 32).
Het is juist daarom dat de overeenkomsten die ik bedoel, opvallen.
De theoloog K.K. Lim heeft de ontwikkeling in kaart gebracht die de synodaal Gereformeerde Kerken in deze
zaak hebben doorgemaakt. Een onderdeel daarvan vat hij als volgt samen:
‘Door sterk de nadruk te leggen op de
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tijdgebondenheid, kan het algemeen
geldige onderscheid tussen man en
vrouw in elke omstandigheid verschillend toegepast worden. Door de Schrift
te benaderen als cultuurbepaald en
daarbij het begrip tijdgebondenheid
te hanteren wordt de weg gebaand
voor de openstelling van het ambt
voor de vrouw. Hier rijst dan de vraag
wat het criterium voor een dergelijke
beslissing moet zijn. Worden hier geen
subjectieve maatstaven aangelegd?
Hier schuilt immers het gevaar dat de
openbaring van God ten prooi valt aan
een subjectieve beoordeling van de
omstandigheden van de tekst en van de
toepassing daarvan op het heden’(Het
spoor van de vrouw in het ambt, p. 270).
In de Nederlandse Hervormde kerk

heeft men een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt (a.w., p. 161). Komt
de denkbeweging die Lim laat zien en
de kritiek die hij daarop geeft, niet
overeen met de denklijn van deputaten
over Paulus’ onderwijs in relatie tot de
cultuur van zijn dagen en met de kritiek die daarop gegeven wordt?
Een dergelijke parallel is er ook als het
gaat om de verwerking van 1 Timoteüs 2. Deputaten zeggen daarvan dat
dit geen ‘normatief beroep op Gods
voorschriften’ is (Rapport, p. 24). In de
synodale besluitvorming wordt gezegd
dat het beroep op de schepping in
1 Timoteüs 2 met betrekking tot de onderdanigheid van de vrouw niet zozeer
normatief als wel illustratief bedoeld

is’ (a.w., p.270). Opnieuw is de overeenkomst frappant.
Dan kom ik terug op de vraag naar een
nieuwe afslag. Nogmaals, ik wil deputaten geen vrijzinnigheid verwijten.
Maar juist daarom mag gevraagd worden: hoe kan belangrijke argumentatie
in een vrijzinnige context overgenomen
worden in een rapport dat niet vrijzinnig wil zijn? Anders gezegd: is hier een
nieuwe afslag gevonden?

Dr. A.N. Hendriks treedt terug
Tot slot van deze Kroniek een afscheid. Ons mederedactielid,
dr. A.N. Hendriks, heeft aangegeven dat hij wil terugtreden.
Het lijkt hem een goed moment nu hij begin 2014 80 jaar
hoopt te worden.
Als mederedacteuren begrijpen we de
keus die dr. Hendriks maakt, al hadden we graag langer onze winst met
zijn inzicht en wijsheid willen doen.
Als onze nestor had hij, met zijn lange
kerkelijke ervaring, een goede inbreng
voor ons blad. Samenwerken met hem
was steeds aangenaam. Hij schreef
een hele reeks bijdragen, meestal in de
rubrieken Thema en Gelezen. Meerdere
daarvan zijn naderhand gebundeld in
enkele cahiers van de Stichting Woord
en Wereld. In wat hij schreef, kwam hij
naar voren als een pastor die het liefst
wilde onderwijzen wat de Bijbel over

een aangesneden zaak zegt. Zo heeft
hij via ons blad het Woord van de Here
mogen zaaien in een reeks van jaren:
vanaf 1 januari 1997 is hij lid van de
redactie geweest. Zijn afscheid sluit

dus een periode af van precies 17 jaar.
We zijn dankbaar voor zijn bijdragen
in ons blad, voor zijn inbreng en voor
de samenwerking in de redactie. Het
is fijn dat dr. Hendriks als medewerker
aan Nader Bekeken verbonden blijft. We
hopen dat hij gelegenheid krijgt om
voor ons blad te blijven schrijven. We
zijn bovenal de Here dankbaar voor de
gaven en mogelijkheden die Hij gaf. Als
redactie wensen we dr. Hendriks voor
de tijd die komt, van harte de zegen
van onze God toe.
We hopen binnenkort te kunnen meedelen wie zijn plaats in de redactie zal
innemen.
Afgesloten 20 november 2013.

Nader Bekeken – speciale abonnementen
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken! U ontvangt het blad dan drie maanden voor maar € 5,-.
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op Nader Bekeken.
Het kost u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 p.min.).
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Jezus de tweede Mozes
en meer dan Mozes
De Heidelbergse Catechismus belijdt in zondag 12 dat onze
Heiland door God de Vader is aangesteld en met de Heilige
Geest gezalfd is tot onze hoogste Profeet en Leraar, tot onze
enige Hogepriester en tot onze eeuwige Koning. Hij gaat
daarmee in het spoor van Calvijn, die als eerste op de drie
ambten van Christus wees en liet zien hoe in het werk van
Hem deze drie ambten naar voren treden.
In dit artikel vraag ik bijzonder aandacht voor Christus als onze hoogste
Profeet en Leraar, die metterdaad bewees dat Hij een tweede Mozes was, ja
meer dan Mozes. Wat mij tot dit artikel
bracht, is het eerste boek van paus Benedictus XVI over Jezus, dat enige tijd
geleden verscheen.* In dat boek zet de
paus zijn onderwijs over Jezus van Nazaret in met de belofte van Deuteronomium 18:15, waar de Here bij monde van
Mozes belooft: ‘Hij zal in uw midden
profeten laten opstaan, profeten zoals

ik. Naar hen moet u luisteren.’
Ik vond dat een prachtige greep en wil
in dit artikel laten zien wat het betekent wanneer de Heiland onze hoogste
Profeet en Leraar is.

Altijd aanwezige wegwijzers
Hoezeer de greep van de paus mij trof,
ik moet toch zeggen dat hij de context
van de genoemde belofte te weinig laat
spreken. Het gaat uiteindelijk zeker over
de komende Profeet en Leraar, maar

we mogen niet uit het oog verliezen
dat Mozes het hier in eerste instantie
heeft over gewone profeten die de Here
steeds weer onder zijn volk zal geven.
Mozes waarschuwt Israël nadrukkelijk
‘de verfoeilijke praktijken van de volken
in Kanaän niet na te volgen’ (vs. 9).
Israël mag zich niet inlaten met waarzeggers, wolkenbeschouwers, wichelaars, tovenaars en bezweerders. Al die
heidense praktijken zijn een ‘gruwel’ in
Gods oog.
Het woordje ‘gruwel’ staat in het Oude
Testament altijd voor heel afschuwelijke zaken. Niet elke zonde wordt een
gruwel genoemd. Maar er zijn praktijken die de Here verfoeit, die Hij niet kan
verdragen.
Juist omdat in Kanaän waarzeggerij en
tovenarij hoogtij vierden, gaat de Here
met deze volken korte metten maken.
Daarbij vormen de Israëlieten zijn heilig executiepeloton. Via hun afrekening
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met de Kanaänieten krijgen zij een land
in bezit dat door de oorspronkelijke
bewoners totaal vervuild is met hun
gruwelen.
Nee, Israël hoeft niet naar waarzeggers
en bezweerders, de Here zal ervoor zorgen dat er altijd profeten zijn die Israël
de weg wijzen en het volk leren wat het
moet doen. Israël mag en moet leven
bij het profetische Woord!
Mozes mag zijn volk op het hart binden: ‘Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen
moet u luisteren.’ God zal geen engelen
sturen, maar doodgewone mensen
zoals Mozes, en uit mensenmonden zal
Israël Gods stem mogen horen.

Gods stem te dreigend
Op de achtergrond van wat Mozes mag
beloven, staat wat Deuteronomium 5
ons vertelt. Israël is bij de berg Sinai
en met groot machtsvertoon kondigt
de Here daar de Tien Geboden af. Er is
sprake van een ‘geweldig stemgeluid’
dat vanuit een enorm vuur en dreigende, donkere wolken klinkt.
Gelooft u maar dat het een angstaanjagende belevenis voor Israël is geweest:
zó God te ontmoeten! De mensen zijn
ronduit in paniek geraakt en dachten
dat hun laatste uur geslagen was. Algemeen was de overtuiging: dit alsjeblieft
nooit weer, Gods vuur zal ons allen levend verbranden!
Ze vragen Mozes dan ook dringend:
Kunt u niet voortaan gaan om Gods
stem te horen? Wij zullen luisteren,
maar laat de Here zo niet meer tot ons
spreken!

wat maaksel dat ze zijn: kleine mensjes
die doodsbang worden als ze de stem
van de levende God horen!
Ik laat de context waarop ik wees, nu
verder rusten. Maar ik vraag wel de
aandacht voor dat geweldige van Gods
neerbuigende goedheid. Wij vinden
het zo vanzelfsprekend dat er dominees
zijn die ons Gods Woord verkondigen.
Maar het is een wonder van ‘Gods
gunst’, om met Calvijn te spreken, dat
de Here mensen van gelijke beweging
als wij tot zijn gezanten maakt om zijn
Woord ons op het hart te binden. Wat
zouden we schrikken als we ’s zondags
Gods geduchte stem in de kerk zouden
horen! Als mensen bij engelen al ‘hevig schrikken’ (vgl. Luc. 2:9), hoe groot
moet dan onze schrik niet zijn wanneer
wij Gods eigen stem zouden horen?

Het unieke van Mozes
Na dit verhaal kom ik weer in de buurt
van de paus. Want Benedictus heeft
gelijk wanneer hij de belofte van Deuteronomium 18 als een tekst ziet die
ons ten diepste van Christus spreekt.
Dat christologische zit in die woordjes
‘zoals ik’ en ‘zoals jij’ (vs. 18). Eens zal er
een Profeet komen die op Mozes zal lijken en die net zo intiem met de Here zal
verkeren als Mozes.
Er staat in Deuteronomium 34:10 namelijk nog iets specifieks over Mozes:
‘Nooit meer heeft Israël een profeet
gekend als Mozes, met wie de Heer zo
vertrouwelijk omging.’ O zeker, Israël
krijgt profeten als Mozes. God zal spreken door gewone mensen. Maar tegelijk
is er ook een groot verschil, blijven de
komende profeten ver achter bij Mozes.
Zo vertrouwelijk als hij met de Here
mocht omgaan, mogen zij niet. Mozes
steekt wat dat betreft als een eenzame
bergtop boven alle profeten van de toekomst uit!

Verrassend dat de Here zijn volk tegemoetkomt. Hij rekent met Israëls zwakheid. Hij zal voortaan via Mozes zijn
stem laten horen. Mozes wordt voortaan zijn mond.
Kijk, tegen deze achtergrond ga je
begrijpen wat een neerbuigende goedheid het van de Here is, wanneer Mozes
Over dat unieke van Mozes horen we
ook in Numeri 12. Wanneer Mirjam en
Israël mag beloven dat er altijd weer
Aäron revolutionair
profeten zullen opzeggen: ‘Heeft de
staan als hij. De Here
Hij wil zijn kinderen niet
Heer soms uitsluitend
zal, ook als Mozes
de
stuipen
op
het
lijf
jagen
er niet meer is, door
bij monde van Mozes
mensenmonden blijgesproken en niet
ven spreken. Hij wil zijn kinderen niet
ook bij monde van ons?’, krijgen ze van
de stuipen op het lijf jagen, maar weet
de Here de volle laag. Laat het waar zijn

dat de Here ook via hen sprak, Mozes
blijft uniek en op eenzame hoogte.
Dat maakt God deze querulanten
duidelijk door te zeggen: ‘Met mijn
dienaar Mozes (…) ga Ik anders om, met
hem spreek Ik rechtstreeks (…) en hij
aanschouwt mijn gestalte’ (vss. 7-8).
‘En hij aanschouwt mijn gestalte’, daar
hebben wij het unieke van Mozes in optima forma! De Here spreekt met Mozes
‘rechtstreeks’, als met ‘een vriend’ (Ex.
33:11). Ja, hij mag zelfs Gods ‘gestalte’
zien.
Denkt u maar aan dat moment waarop
Mozes vraagt: ‘Laat mij toch uw majesteit zien’ (Ex. 33:18). God antwoordt dan:
‘Mijn gezicht zul je niet kunnen zien,
want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.’ Gods gezicht blijft voor Mozes verborgen, maar hij mag in een kloof
gaan staan en God houdt zijn hand beschermend voor zijn knecht en dan mag
Mozes de Here ‘van achteren zien’. Gods
volle luister kan zelfs door zijn vriend
niet aanschouwd worden, Mozes mag
Hem op de rug zien, een glimp ontwaren van Hem die met hem spreekt.
Dat unieke valt geen van de komende
profeten ten deel. En daarom zit in
die woordjes ‘zoals ik’ en ‘zoals jij’ een
diepere dimensie. Er straalt advents
licht in. Eens komt een Profeet die dat
unieke met Mozes deelt, ja daar nog
boven uitgaat. Een tweede Mozes is in
aantocht! Er is Iemand op komst, die
zelfs dat unieke van Mozes zal overtreffen. Die maar niet een glimp van God
zal aanschouwen, maar Gods gezicht
zal zien!

De meerdere van Mozes
Hoezeer Jezus Christus de Meerdere
van Mozes is, verkondigt ons de apostel
Johannes. Je zou zijn Evangelie kunnen
typeren als ‘het Evangelie van Gods
Zoon’. In Jezus van Nazaret hebben wij
te doen met niemand minder dan het
eeuwige Woord, met de Zoon die van
de Vader uit de hemel kwam. Heel het
verhaal dat Johannes schrijft, moeten
we lezen in het licht van dat centrale
woord uit de proloog: ‘Niemand heeft
ooit God gezien., maar de enige Zoon,
die zelf God is, die aan het hart van de
Vader rust, heeft Hem doen kennen’
(Joh. 1:18).
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deed dat door in een kribbe te gaan
De tweede Mozes is inderdaad meer
liggen, door later heerlijke genezingsdan Mozes! Hij staat niet in een kloof
wonderen te doen, door te getuigen en
om een glimp van God op te vangen,
te onderwijzen
maar Hij rust
en uiteindelijk
aan het hart
naar een kruis
van de Vate gaan.
der. Letterlijk
Zo zijn al Gods
schrijft Johan‘goedheid en
nes dat Hij ‘aan
waarheid’ met
de borst van de
Hem gekomen,
Vader aanligt’,
zoals Johannes
zoals Johannes
zegt. Gods gezelf bij het laatnade en trouw
ste paschamaal
zijn in Hem
aan Jezus’ borst
vlees en bloed
had aangelegeworden, vergen.
groeid in één
Die positie
persoon! Hoe
getuigt van
God is, zie je in
vergaande inhet Kind van
timiteit, van
Betlehem en
innige vertrouin de Man van
welijkheid. JeGolgota. ‘God
zus heeft als de
had de wereld
Zoon een relatie
zo lief dat Hij
met de Vader
zijn enige Zoon
die zonder
gegeven heeft…’
weerga is en ver
Jezus kon werboven Mozes’
kelijk zeggen:
omgang met
‘Wie Mij gezien
de Here uitgaat.
Mozes, Michelangelo
heeft, heeft de
Hij ligt aan de
borst van de Vader en kent de Vader zo- Vader gezien’ (Joh. 14:9); ‘Als jullie Mij
kennen, zullen jullie ook mijn Vader
als nooit iemand Hem op aarde gekend
kennen en vanaf nu kennen jullie Hem,
heeft. Daarom kan Hij ook ‘de woorden
want jullie hebben Hem zelf gezien’
van God’ spreken (Joh. 3:34), want Hij
(Joh. 14:7).
komt uit de hemel, Hij heeft die woorden zelf daar gehoord (Joh. 3:11v).

Is Jezus te vertrouwen?

Mozes aanschouwde ‘de gestalte van
God’. Maar Gods gelaat bleef voor hem
Wij geloven in een jongeman uit Naverborgen. Hij kwam niet verder dan
zaret, in iemand die wellicht een echte
een glimp, hij zag God ‘van achteren’.
jodenneus had. Waarom zouden we
Maar Jezus heeft als de Zoon de Vader
Hem vertrouwen geven? Waarom zou
werkelijk gezien en gehoord. Voor Hem
Hij je enige houvast zijn in leven en
was er geen enkele reserve of verborsterven? Waarom is het niet Mohamgenheid! Vanwege die unieke relatie
med of Boeddha? Kwam Jezus niet met
tussen Vader en Zoon kan Jezus ook de
enorme pretenties? Het is nogal wat,
Vader ‘doen kennen’,
te beweren dat je ‘de
zoals Johannes schrijft.
woorden Gods’ spreekt
Jezus kan de Vader
Letterlijk staat er voor
en dat je de Weg, de
exegetiseren
‘doen kennen’ het
Waarheid en het Leven
woordje ‘exegetiseren’,
bent, en dat niemand
dat zo veel betekent als: verslag doen,
tot de Vader komt dan door jou.
uiteenzetten, toegankelijk maken.
Het antwoord is: omdat Hij inderdaad
De Zoon is naar de mensen gekomen
betrouwbare woorden sprak en de werom de Onzichtbare zichtbaar te maken,
ken van de Vader deed. Hij kwam uit de
om de exegeet van de Vader te zijn. Hij
hemel (Joh. 3:13; 6:38) waar Hij aan de

borst van de Vader lag en Hij deed en
sprak wat Hij daar gezien en gehoord
had.
Aan Mozes kon je misschien nog twijfelen. Hij had God niet echt gezien,
slechts een glimp. Maar Jezus weet wie
de Vader is (Mat. 11:27), Hij komt rechtstreeks van de Vader en kent die Vader
zoals niemand Hem ooit gekend heeft.
Hij is een Profeet als Mozes. Hij is ten
volle mens, zoals wij, uitgezonderd de
zonde. Hij wordt geboren zoals wij. Hij
deelt in al ons menselijke. Hij heet niet
voor niets ‘de Mensenzoon’. God buigt
zich diep neer door als een mens zoals
u en ik over onze straten te gaan.
Maar die jongeman is tegelijk de Zoon
die aan het hart van de Vader rust
en onder ons ‘woont’, zoals Johannes
schrijft. Voor dat ‘woont’ gebruikt de
evangelist een opvallend werkwoord
dat herinnert aan de tabernakel. Zoals
de Here in een tent woonde onder zijn
volk, zo heeft in Jezus Gods Zoon bij
ons zijn tent opgeslagen. Een woning
in die jonge Jood uit Nazaret. Hij is de
vervulling van de tabernakel. Wie Hem
ontmoet, ontmoet God zelf!
Heel het Evangelie naar Johannes is
erop gericht dat wij dat geloven. Wat
Johannes opschrijft, wil ons overtuigen
van dit geheimenis: ‘deze (dingen) zijn
opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en
opdat u door te geloven leeft door zijn
naam’ (Joh. 20:31).
Inderdaad, wij geloven in een ‘Mensenzoon’. Een ruim dertigjarige jongeman
uit Nazaret. De (aangenomen) zoon van
een timmerman. Een profeet als Mozes.
Maar wij geloven ook zijn hemelse oorsprong en dat Hij meer dan Mozes is.
Dat Hij ook de Zoon is die aan de borst
van de Vader lag en ‘de woorden Gods’
sprak en zo onze hoogste Profeet en
Leraar is!

Luister naar Jezus!
Ik keer nog eenmaal terug naar Deuteronomium 18. Want daar klinkt nog
een ernstige waarschuwing waaraan
wij niet mogen voorbijgaan. Vers 19:
‘Wie niet wil luisteren naar de woorden
die de profeten in mijn naam spreken,
zal Ik ter verantwoording roepen.’ God
belooft dat er altijd profeten zullen
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zijn. Israël hoeft niet naar magiërs en
tovenaars. De Here zal ervoor zorgen dat
zijn volk kan leven bij het profetische
Woord.
Maar als die profeten dan komen met
Gods Woord, zal er ook geluisterd moeten worden. Wie dat vergeet, krijgt de
rekening gepresenteerd: God zal hem
tot verantwoording roepen.
Letterlijk zegt Mozes dat God ‘het’ van
hem zal afeisen. ‘Het’, dat is het woord
dat de profeten gesproken hebben. De
Here neemt dat heel serieus. Wie zijn
Woord negeert, wordt met dat Woord
geconfronteerd. De HERE zal hem vragen: wat heb je met mijn Woord gedaan? Mijn Woord is niet vrijblijvend.
Wie het naast zich neerlegt, krijgt met
Mij te doen!
Die waarschuwing wordt na Jezus’
komst nog ernstiger. Op die ernst wijst
ons de schrijver van de brief aan de
Hebreeën wanneer hij zegt: ‘Op velerlei
wijzen en langs velerlei wegen heeft
God in het verleden gesproken door
de profeten, maar nu de tijd ten einde
loopt, heeft Hij tot ons gesproken door
zijn Zoon…’ (Heb. 1:1v).
Daar hebben we de grote ernst van ons
christen-zijn na Betlehem en Golgota
voluit voor ons. De belofte van Deuteronomium 18 werd vervuld. Eeuwenlang
heeft God inderdaad gesproken door
profeten als Mozes. Maar ten slotte
heeft Hij gesproken in zijn eigen Zoon.
Een mens van gelijke beweging als
wij, een ‘Mensenzoon’, maar die ook
de Zoon was, die aan de borst van de
Vader lag!
Treffend is dan ook dat bij de verheerlijking op de berg de Vader teruggrijpt
op Mozes’ waarschuwing in Deuterononium 18. Petrus, Johannes en Jakobus
horen een stem uit de wolk die zegt:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind
Ik mijn vreugde. Luister naar Hem!’
(Mat. 17:5). Profeten hebben eeuwenlang hun stem laten horen. Maar nu is
de Meerdere van Mozes en alle profeten verschenen. Naar Hem moet nu geluisterd worden, zijn woorden moeten
ingedronken worden, want Hij is Gods
geliefde Zoon die de Vader volmaakt
bekendmaakt en metterdaad ‘de woorden Gods’ spreekt.
Wie naar Jezus Christus niet luistert en
niet als Maria aan zijn voeten zit, staat
schuldiger dan Israël dat Gods stem

wat Hij u zeggen zal”’ (Hand. 3:22).
Wat had Calvijn gelijk toen hij geloven
typeerde als ‘hangen
aan Gods lippen’.
Kijk, dat maakt ons
Geloven: ‘hangen
Geloven is voor alles
als nieuwtestamenaan Gods lippen’
luisteren naar Jezus’
tische gelovigen zo
stem (Joh. 10:3), je
diep verantwoordoor Hem laten gezeggen, Hem daaddelijk. Het ‘hoeveel zwaarder’ (Heb.
werkelijk eren als hoogste Profeet en
10:29) gaat nu gelden. Als God in Jezus
Leraar!
van Nazaret ons zichzelf laat zien, dan
wordt het bittere ernst. Vreselijk wanMeer dan Mozes is Jezus onze Heer. Hij
neer je dan niet naar Jezus luistert en
sprak ‘de woorden Gods’ die Hij bij zijn
Hem niet eert als onze hoogste Profeet
Vader gehoord had. Luister dan naar
en Leraar!
Petrus komt na de genezing van de ver- Hem die ‘uit de hemel’ tot ons spreekt
(Heb. 12:25)!
lamde bij de Schone Poort expliciet terug op de belofte van Deuteronomium
Noot:
18 om dat luisteren naar Christus zijn
hoorders op het hart te binden: ‘Mozes
* Joseph Ratzinger Benedictus XVI, Jezus
heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal
van Nazaret, deel 1, Lannoo, z.j.
in uw midden een profeet zoals ik laten
opstaan; luister naar Hem en naar alles
hoorde via profeten. Want nu heeft
God gesproken door zijn eigen Zoon.
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Column
Rufus Pos

Bandbreedte
Het begrip ‘bandbreedte’ duikt regelmatig op tijdens
discussies binnen
de kerken. Dat gebeurt meestal als
er sprake is van
een nieuwe visie of
van een voorstel tot
koerswijziging. Zo komen we dit
begrip ook tegen in het beleidsrapport van het deputaatschap
M/V in de kerk.
De bewering dat iets past binnen
de bandbreedte van Schrift en belijdenis, heeft niet alleen als doel
om ruimte te creëren voor iets
‘nieuws’, maar ook om gerust te
stellen dat het in dat ‘nieuwe’ beslist niet gaat om een ‘afwijking’.
Concreet trekken deputaten M/V
uit hun eigen rapport de conclusie:
‘De visie dat vrouwen ambtsdrager
mogen zijn is bij het licht van de
Schrift legitiem.’ En deze conclusie
wordt daarna als voorstel tot besluit door de GS Ede 2014 als volgt
verwoord: ‘De visie dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke
ambten mogen dienen, zoals deze
in dit rapport verwoord is, past
binnen de bandbreedte van wat als
schriftuurlijk en gereformeerd kan
worden bestempeld.’
Uiteraard zal het deputaatschap
dat tot deze bewering komt, er
geen bezwaar tegen hebben dat
deze bewering wordt nagerekend.
Dat zal in de aanloop naar de generale synode van Ede ook nog
wel gebeuren. Een column leent
zich daar niet goed voor. Wel wil ik
even stilstaan bij dat begrip ‘bandbreedte’. Wij ‘eigenen’ ons dat begrip namelijk toe in onze kerkelijke
discussies, maar oorspronkelijk
komt deze term uit de wereld van

de radiografie en telegrafie. Het
heeft dan te maken met het transporteren van data (bijv. geluid)
over een grote afstand. Dat lukt
alleen als je de te versturen data
in de juiste verpakking (frequentie) stopt. Verstuur je muziek of
een gesprek in een frequentie die
buiten de bandbreedte van bijvoorbeeld het FM-kanaal valt, dan kan
een FM-radio zo’n uitzending niet
ontvangen.
De moderne elektronica maakt
ook gebruik van het begrip ‘bandbreedte’. Uw internetverbinding
heeft een bepaalde bandbreedte
en deze is van invloed op de snelheid en de hoeveelheid gegevens
die u kunt downloaden. Hoe breder
de verbinding, des te meer gegevens kunnen worden verwerkt.
Bandbreedte in de radiografie legt
het accent op het wel of niet kunnen ontvangen van data, terwijl
bandbreedte in de elektronica
meer zegt over het snel of langzaam kunnen ontvangen van data.
Ik probeer met een voorbeeld nog
iets meer duidelijkheid te krijgen:
denk aan een autosnelweg. Als
wegbeheerder kun je een weg
aanleggen met veel rijstroken. En
je kunt daarnaast ook het aantal
rijstroken uitbreiden door bijvoorbeeld de vluchtstrook voor het verkeer vrij te geven. Er komt dan een
matrixbord boven te hangen met
een grote groene pijl.
Deputaten M/V hebben ons verrast
met de stelling dat de bandbreedte
van Schrift en belijdenis ruimer is
dan we altijd gedacht hebben. De
snelweg is breder dan we tot nu
toe wisten. De strook asfalt waar
al sinds mensenheugenis een
groot rood kruis boven hing, kan

voortaan verantwoord
worden vrijgegeven.
Een extra rijstrook
zal naar de overtuiging van deputaten
een positieve uitwerking hebben
op de doorstroom
van het evangelie.
Nu is het in de praktijk niet zo dat
als een wegbeheerder boven een
stuk asfalt een groene pijl neerzet,
dat je dan als weggebruiker ook
altijd sneller thuis zult zijn. Als
je een extra rijstrook openstelt,
wordt de doorstroming plaatselijk
wel bevorderd. Maar als even verderop ineens weer minder banen
beschikbaar zijn, zal het verkeer
daar alsnog vastlopen. De wegbeheerder zal daarom met beleid en
in overleg met andere wegbeheerders de matrixborden boven de rijstroken moeten beheren. Het gaat
er immers niet alleen om dat er
veel auto’s langs een bepaald punt
komen, maar ook dat die auto’s
uiteindelijk tijdig op hun bestemming arriveren.
Deputaten zijn van mening dat
het niet zo is dat alle gemeenten
ook daadwerkelijk zusters moeten toelaten tot de ambten. Niet
elke wegbeheerder hoeft dus het
rode kruis te vervangen door een
groene pijl. Want groen en rood
passen beide binnen de bandbreedte van de snelweg. Groen
en rood. Ja en nee. Beide even
passend binnen de bandbreedte.
Aldus deputaten. Maar zou dat nu
echt de doorstroom van het evangelie bevorderen? Ja, zouden we
als kerken daar nu wel mee thuiskomen?
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Een Israëliet met hartzeer

Woordwaarde
Rob van Houwelingen

‘Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met
wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te
worden en van Christus gescheiden te zijn; omwille van hen,
de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en
aan wie Hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken; omwille van het volk
dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in
eeuwigheid. Amen.’
Ook mogelijk is de vertaling: ‘en waaruit Christus is voortgekomen – Hij die God is, die boven alles verheven is en geprezen
zij tot in eeuwigheid.’
(Romeinen 9:3-5 NBV)
Paulus heeft last van hartzeer. Aan de
christelijke gemeente in Rome schrijft
hij: ik ben diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Wat
is er met hem aan de hand? Voelt hij
heimwee naar zijn vaderstad, Tarsus in
Klein-Azië, sinds hij opnieuw naar Europa is overgestoken en in Griekenland
verblijft? Vreest hij voor de Joden, die

hem telkens uit de synagoge verjagen,
zodat hij zijn leven niet zeker is? Nee,
Paulus kan het niet verkroppen dat zijn
eigen Joodse volksgenoten achterblijven of zelfs afhaken en in Jezus niet
de Messias van Israël herkennen. Hoe
is dat in hemelsnaam mogelijk? Dit
vraagstuk houdt hem bezig in Romeinen 9 - 11. Israël zou juist blij moeten

zijn met de komst van de Messias, als
een van de vele voorrechten waarvan
de Israëlieten mogen genieten (vgl.
Rom. 3:1-2, waar Paulus nog sprak over
Joden). Die naam Israëlieten spreekt
boekdelen, het is een erenaam die herinnert aan vader Jakob, ooit door God
zelf omgedoopt tot Israël. Zo kregen
Jakobs nazaten een bevoorrechte positie. Paulus kan zichzelf dan ook met gepaste trots een Israëliet noemen (Rom.
11:1; 2 Kor. 11:22). Natuurlijk heeft hij iets
met Israël!

Privileges
Aan het begin van Romeinen 9 worden
zes privileges van de Israëlieten opgesomd:
1. Het zoonschap (huiothesia): kind en
dus erfgenaam te mogen zijn van
God. Niet alleen Israël als volk gaat
als geadopteerde zoon van God
door de wereld (Ex. 4:22; Hos. 11:1),
maar ook van de Israëlieten individueel geldt dat zij tot kinderen van
de Vader aangenomen zijn, zonen
en dochters van de Almachtige
(2 Kor. 6:18).
2. De glorie (doxa): Gods luisterrijke
aanwezigheid die met de Israëlie-
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ten meeging op hun tocht door de
woestijn, en die zich in de tabernakel of in de tempel vestigde omdat
de Heer daar wilde wonen bij zijn
volk. Die glorie van God straalt af op
Israël.
3. De verbonden (diathèkai): de Eeuwige heeft zich onder anderen
willen verbinden aan de stamvader
van de Israëlieten, Abram; aan het
volk Israël bij de Sinai; aan het koningshuis van Israël via David. Hij
stelde Israël een nieuw verbond in
het vooruitzicht. Bij al die verbondssluitingen hoorden bovendien beloften (Ef. 2:12).
4. De wetgeving (nomothesia): de
Thora is bij de Sinai aan de Israëlieten gegeven. Mozes heeft er een
boek van gemaakt en dat wetboek
voorgelezen aan het hele volk. Hij
heeft het verbond bekrachtigd door
bloedsprenkeling, nadat men zich
had verplicht ter harte te nemen
wat de Heer gezegd had (Ex. 24:1-8).
5. De eredienst (latreia): in de cultus
gaven de Israëlieten er blijk van,
hun God te willen gehoorzamen
door de voorschriften die Hij in
de Thora had bekendgemaakt, in
acht te nemen. Dit gold zowel in de

dienst bij het heiligdom als in de
dienst van het dagelijks leven.
6. De beloften (epangeliai): alles wat
in de loop der eeuwen vanuit de
hemel aan de Israëlieten toegezegd
was, met als hoogtepunt de beloofde Messias, die namens God zou
komen om het volk te bevrijden uit
alle onmacht en schuld.
Dat is allemaal ‘van hen’, van de Israëlieten, benadrukt Paulus. ‘Van hen’ zijn
ook de aartsvaders (pateres), Abraham,
Isaak en Jakob, die Gods beloften hebben meegekregen en vast op Hem vertrouwden. Privilege nummer zeven! En
dan bereikt de opsomming een climax
die alle voorgaande voorrechten omvat:
‘uit hen’ (uit de Israëlieten dus) is Christus voortgekomen, de ware Israëliet.
Paulus doelt speciaal op de afstamming van Christus ‘naar het vlees’, zoals
Christus ook ‘naar het vlees’ tot het
nageslacht van David behoort (Rom. 1:3)
en zoals Paulus zichzelf qua afkomst tot
de stam Benjamin rekent (Fil. 3:4-5).

Lofprijzing
Dan laat Paulus in vers 5 een lofprijzing
volgen. Voor de vertaling en interpreta-

Jezus als Theos
Tegenover de afgodendienst wordt het Sjema van Israël (‘JHWH is één, en hij
is de Enige’) door Paulus aangevuld met een typisch christelijke belijdenis:
‘Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en heren –, wij weten: er is één God, de Vader, uit wie
alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus,
door wie alles bestaat en door wie wij leven’ (2 Kor. 8:5-6). In Filippenzen 2:9
zegt Paulus dat aan Jezus Christus de Naam geschonken is die elke naam
te boven gaat: de Godsnaam. Net als in Romeinen 9:5 gaat het dan over de
verheerlijkte Christus.
Zie verder nog de verbindingen ‘onze God en Heer’ (2 Tess. 1:12; zo eventueel
ook Jak. 1:1) of ‘onze God en redder’ (Tit. 2:13; zo ook 2 Petr. 1:1), maar het is
omstreden of in deze uitdrukkingen een of twee personen zijn bedoeld.
Naast deze paulinische passages vermeldt het Johannes-evangelie de belijdenis van Tomas, die de opgestane Jezus aansprak als ‘mijn Heer en mijn
God’ (Joh. 20:28). Dit vinden we terug in de proloog (Joh. 1:1 en 18; de betekenis van 1 Joh. 5:20 is niet eenduidig). En Hebreeën 1:8-9 past een citaat uit
Psalm 45 toe op de verheerlijkte Christus, zodat Hij God wordt genoemd.
De eerste christenen waren allemaal Joden. Zij bleven de God van Israël dienen, maar gingen naast de Vader ook zijn Zoon vereren. Daaruit blijkt dat
het niet onverenigbaar was met het Joodse monotheïsme om Jezus als God
te betitelen. Je zou kunnen spreken over een ‘mutatie binnen het Jodendom’
(Larry Hurtado).

tie daarvan worden twee mogelijkheden voorgesteld:
a. Een zelfstandige doxologie, gericht
op God de Vader. Aldus de hoofdtekst van de NBV, die een punt zet
achter ‘waaruit Christus is voortgekomen’.
b. Een voortzetting van de zin die over
Christus gaat, met een komma, gevolgd door een doxologie die gericht
is op zijn goddelijkheid. Aldus de
aantekening in de NBV, evenals de
Willibrordvertaling en de HSV.

In de Griekse handschriftentraditie van
het Nieuwe Testament werden nog
geen punten en komma’s gebruikt.
Analyse van de tekst zelf zal dus uitsluitsel moeten geven. Mogelijkheid b
doet het meest recht aan de zinsstructuur, omdat het grammaticale onderwerp van de hele zin dan Christus is
(ho oon is vergelijkbaar met hos estin
[Rom. 1:25; 2 Kor. 11:31]). Ook andere
doxologieën van Paulus maken doorgaans deel uit van de voorafgaande zin
of zijn daarmee ten nauwste verbonden.
Waarom wordt soms dan tóch voor mogelijkheid a gekozen? Het belangrijkste
argument is dat men zich niet kan
voorstellen dat Paulus, zeker in deze
context, afstand zou nemen van het
Joodse monotheïsme door Jezus te betitelen als ‘God’. Afgezien van de vraag
of dit echt ondenkbaar is (zie daarover
de kadertekst: Jezus als Theos), gaat het
in Romeinen 9 - 11 wel over een bijzondere situatie. De ongelovige Israëlieten
hebben geen goed excuus. Christus
is voor hen toch geen vreemde? Naar
de mens gesproken gaat het om een
bloedverwant. Tegelijk is Hij méér dan
een mens, zoals blijkt uit zijn positie
in de hemel: Hij is ook God, die alles en
allen te boven gaat, en die te prijzen is
tot in eeuwigheid. Het menselijke van
Christus, waarin Hij verwant is met de
Israëlieten, wordt door Paulus aangevuld met het goddelijke, waarin Hij als
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verheerlijkte Zoon één is met de Vader.
Scheiding
Het menselijke en het goddelijke zijn
bij Christus onlosmakelijk met elkaar
Hartzeer, daar heeft Paulus dus last
verbonden (vgl. Rom. 1:3-4 en 1 Tim. 3:16 van als hij aan zijn halsstarrige volksvolgens de meerderheidstekst: ‘God is
genoten denkt. De pijn gaat diep, maar
geopenbaard in het vlees’). Hij heeft,
heeft te maken met het evangelie
zou je kunnen zegdat hij verkondigt.
gen, een dubbel pasTerwijl talloze nietChristus heeft een
poort.
Joden zich bekeren,
dubbel paspoort
merkt Paulus bij veel
Joden weerstand
Zo komt Paulus tot
een uitzonderlijke doxologie, gericht op tegen het evangelie van Jezus Christus.
Het verscheurt hem: hij is verbonden
Christus. De Messias is niet exclusief
met zijn volksgenoten en toegewijd
Joods. Hij is wel uit maar niet van de
aan de Heer. Net als Mozes, die bereid
Israëlieten. Vanwege deze persoonwas zich te laten schrappen uit Gods
lijke insteek valt te overwegen om de
boek (Ex. 32:32), zou Paulus zich best
Griekse woordverbinding epi pantoon
niet weer te geven met ‘over alles’, zoals willen opofferen voor de Israëlieten,
in de meeste vertalingen gebeurt, maar als dat hun ten goede kwam. Zelfs
met ‘over allen’. In Romeinen 10:12 staat wanneer dit zou betekenen dat hij van
Christus werd gescheiden (letterlijk:
iets vergelijkbaars: ‘Want er is geen
‘verbannen’; Grieks: anathema einai;
onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, vgl. 1 Kor. 12:3; 16:22; Gal. 1:8). In werkelijkheid voltrok zich een geestelijke
rijk voor allen, die Hem aanroepen’
scheiding binnen het volk van Gods ver(NBG-1951). Paulus voelt zich betrokken
bond. Paulus stond op de breuklijn en
op zijn volksgenoten, maar als apostel
moest met pijn in het hart constateren
voor de volken denkt hij ook aan de
dat niet allen die uit Israël stammen,
niet-Joden. Christus staat boven allen.

werkelijk tot Israël behoren (Rom. 9:6).
Toch voelde de apostel ook vreugde. Het
Godsvolk van het nieuwe verbond zal
zich groeperen rond de ware Israëliet,
Hij die God is, die boven allen staat en
te prijzen is tot in eeuwigheid! Amen.
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Raadsel

Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

Grote, diepbruine kinderogen kijken me vanaf het scherm
vragend aan. Ook zonder woorden en zonder ondertiteling is
de vraag wel duidelijk: ‘Snap jij het?’ Rond zijn jonge schouders zijn geen kleren te zien. Maar misschien is het daar
ook het weer niet meer naar. De vernietigende tyfoon is al
overgetrokken. Op de achtergrond één grote ravage van verwoeste huizen. Het jongetje komt uit de Filipijnen. De route
van de tyfoon lag net over zijn woonplaats. Er is echt niets
van over. De vragende blik in zijn grote, bruine kinderogen
raakt me tot diep vanbinnen.
De ramp in de Filipijnen. Het kind is er maar één van de vele
duizenden anonieme slachtoffers, die voor mij nooit een
naam en een gezicht zullen krijgen. Het is maar een miniem
deel van de miljoenen die in de loop van de geschiedenis
zijn omgekomen als gevolg van natuurrampen. Als je alle
overstromingen, hongersnoden, oorlogen en ziekten op een
rij zou zetten, lijkt het één groot rampenplan. Met geen pen
te beschrijven. Niet alleen mensen zitten scheef in elkaar,
met hun kortzichtige verstand en verwrongen gevoelsleven,
ook de verwoestende krachten in de schepping lijken niet te
beteugelen.
En altijd welt uit al dat ‘nieuws’ één grote vraag onweerstaanbaar omhoog: ‘Waarom? In ’s hemelsnaam: wáárom?’
Dat is geen vraag die alleen bij je opkomt wanneer je je op
het terrein van de theologie begeeft en je je hebt beziggehouden met de zogenaamde ‘theodicee’. Hoe zijn Gods zo
hooggeprezen rechtvaardigheid en het lijden op de aardbodem met elkaar te verenigen? De vraag klinkt al uit jonge
monden op catechisatie: ‘Als God alles van tevoren weet,
waarom heeft Hij dan de zonde niet voorkomen?’ De vraag
wordt je voor de voeten geworpen door je ongelovige collega: ‘Als God liefde is, waarom moest dan mijn nichtje zo
jong sterven?’
De vraag hangt in de lucht, overal waar geleden wordt. De
vraag kwam op mij af vanuit grote, angstige kinderogen op
het scherm. En ik wist geen antwoord.
Geen antwoord. Waarom hebben Adam en Eva het in
hun hoofd gehaald God te wantrouwen? Geen antwoord.
Waarom had de Here eigenlijk die boom daar geplant? Geen
antwoord. Waarom kreeg die verboden vrucht zulke verschrikkelijke gevolgen? Geen antwoord.
De vragen vermenigvuldigen zich. Job schreeuwt het uit:
‘Waarom… mijn bedrijf… mijn hele huishouden… mijn lieve
gezin… mijn gezondheid…?’ Geen antwoord. Paulus huilt:
‘Waarom wijzen mijn vrienden en familie Jezus zo hardnekkig af?’ Geen antwoord.

niet meer te overzien:
‘alle mensen hebben in
Adam gezondigd…’ (DL
I,1). Geen ontraadselen
van het onoplosbare
raadsel. Geen hersens
breken om het onbegrijpelijke enigszins begrijpelijk te maken. Maar datgene waar niemand van ons bij
aanwezig geweest is, aanvaarden op het getuigenis van God.
Zoals Paulus, later: ‘Door één mens is de zonde in de wereld
gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor
ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd en
ontbeert de nabijheid van God’ (Rom. 5:12 en 3:23). Dat is de
harde realiteit geworden en daarmee hebben we te ‘dealen’.
Het raadsel blijft raadselachtig. En dat proberen we zo te laten. In vertrouwen op de Heer. Geloven lost blijkbaar niet alle
raadsels op. Opgewekt gereformeerd betekent niet op alle
vragen een pasklaar antwoord hebben. Veel meer is het leven
vanuit de onmetelijke grootheid van God en denken vanuit
zijn oneindige wijsheid en onwankelbare trouw.
Job kreeg geen antwoorden. Maar de Here liet hem zijn
grootheid zien. Paulus’ hartzeer werd niet geheeld door zijn
vragen op te lossen. Hij komt tot rust, sterker nog, tot aanbidding: ‘Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en
kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem
geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe
tot in eeuwigheid’ (Rom. 11:33 en 36).
Daar moet wel iets bij gezegd worden. Juist bij Job worden
we getuige van de enorme worsteling die hij doormaakt.
Tientallen hoofdstukken lang is hij in gevecht met God. Je
voelt en ziet aan alle kanten zijn pijn, alsof God hem laat uitrazen en hem daar ook alle tijd voor geeft. Pas aan het eind
neemt God Job mee om hem zijn macht en glorie te laten
zien.
Op kwellende vragen geen antwoorden krijgen is geen kwestie van slikken of stikken. Dat accepteren lukt vaak niet binnen een dag. Het kan een heftige worsteling zijn, met vallen
en opstaan; een langdurig groeiproces in vertrouwen, een
leren vluchten naar Gods liefde in Jezus Christus.
We hebben alle redenen om de kerstdagen te vieren. Zo lief
had God de wereld, dat Hij zijn enige Zoon op reddingsmissie
stuurde. Hulpverlening vanuit de hoogste regionen. In Hem
klinkt volmondig Gods ‘ja’. Hij is door God verlaten, zodat wij
nooit meer aan ons lot overgelaten zullen worden. Ook deze
aarde niet.

Ook de Dordtse Leerregels geven geen antwoord. Opvallend
genoeg zetten ze in bij de stand van zaken ná de val in zonde.
Wanneer het rampenscenario al een feit is en de ellende al
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Houd je mond over het oordeel! Het gebeurde toen ik weer

predikant werd in een gereformeerde kerk na jaren in Venlo
gewerkt te hebben als evangelisatiepredikant. Ik werd

geïnterviewd en natuurlijk kwam evangelisatie aan de orde.
De journalist rook sensatie en begon over het oordeel van
God. Hij vroeg of ik daarin geloofde.
Op mijn bevestigend antwoord was de
toon en ook de kop voor het artikel gezet, zoiets als: ‘De nieuwe dominee en
het laatste oordeel’. Interessant was de
reactie die met name van de kant van
de evangelisatiecommissie in die gemeente kwam. Die waren niet erg ingenomen met mijn eerlijkheid. Ze vonden
dat het een negatieve insteek was. Ze
vonden dat we als kerken moeten werken aan een positief imago. Blijkbaar
past het laatste oordeel daar niet in.

Missionaire gemeente?
Als je dergelijke reacties hoort, ga
je je wel afvragen wat men zich nu
precies voorstelt bij een ‘missionaire

gemeente’. In dit blad zijn we al eens
eerder opgeschrikt door kritische
aantekeningen die prof.dr. Jakob van
Bruggen maakte over de missionaire
gemeente.1 Dat iemand die de Bijbel zo
goed kent, daarbij vragen gaat stellen,
is wel even schrikken. De missionaire
gemeente is mijn verlangen en drijfveer in mijn werk. Maar ze is dus niet
zo mooi als je denkt. Het voelt ongeveer
hetzelfde als wanneer men denigrerende opmerkingen gaat maken over
het uiterlijk van je lieve vrouw.
Dat gevoel kwam terug toen ik met het
boek Marginaal en missionair van Wim
Dekker bezig was.2 Hij werkt bij de IZB,
de gereformeerde organisatie met ‘pas-

sie voor missie’.3 Ook hij is van mening
dat ‘missionair-zijn’ eerder de afbraak
van de kerk dan de opbouw ervan in de
hand kan werken.
Hoe kan het dat mannen die beiden
zo veel hebben met het Woord voor de
wereld, zo kritisch schrijven over de
‘missionaire gemeente’? Ik wil proberen
daar iets over te zeggen ook omdat dat
artikel en boek te waardevol zijn om nu
te liggen verstoffen.

Vanuit de wereld denken
Hoe komt het nu dat mensen in een
evangelisatiecommissie eigenlijk vinden dat je niet over het oordeel moet
spreken? Dat is een teken van denken
vanuit de wereld naar de kerk toe. Je
gaat wat er in de kerk gebeurt, naar
wereldse maatstaven beoordelen.
Eredienst
Stel je voor dat je iemand van je werk
meeneemt naar de kerk. Je hebt hele
gesprekken gevoerd over God en geloof
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kerkleden komen opdraven die zelf op
afstand van de kerk zijn komen te staan
en geen echt commitment tonen in
hun eigen gemeente, maar op jacht zijn
naar een religieuze kick. Dat schermen
met het begrip ‘missionaire gemeente’
is een gevaar, want het werkt alleen
maar vrijblijvendheid in de hand.

Vanuit Bijbel en kerk denken

en dan gaat zij een keer mee. Wat vind
jij dan belangrijk dat er gebeurt? Dat
zegt iets over hoe je zelf denkt. Wil je
dat het leuk overkomt of zit je met het
gebed in je hart dat de Heilige Geest
de boodschap (ja, de preek!) tot een
pijl maakt die Gods liefde in het hart
van iemand schiet, zoals gebeurde toen
God het hart van de eerste Europese
gelovige opende? (zie Hand. 16:14).
Veel laagdrempelige diensten die mikken op het leuke, zijn een regelrechte
ramp voor de kerk geworden omdat ze
uitstralen dat het in de kerk om leukigheid en niet om het Woord draait.

manier kan ‘de missionaire gemeente’
een gevaar voor de gereformeerde kerk
worden.
Boodschap
Het gaat niet alleen mis als de boodschap op plek nummer zoveel komt in
een opgeleukte ‘missionaire’ dienst,
maar vooral als de boodschap zelf ‘leuk’
wordt. Het moet allemaal wat meer
‘light’ en wat minder over het donker
buiten Christus. Juist zij die contact
met anderen hebben, willen dat het
vriendelijk blijft. Veel mensen die niet
(meer) geloven, zijn ‘onze goede vrien-

Bij alles gaan mensen zich afvragen of de gemiddelde Amsterdammer of
iemand uit de moderne jeugdcultuur het wel zal kunnen meemaken. Die
vraag is natuurlijk altijd zinvol, maar het wordt een probleem wanneer ze
alles overheersend gaat worden.
Jakob van Bruggen

Liever muziek dan preek. Zo denken
mensen en je ziet hun wensen (niet
die van de gasten) in de zogenaamde
‘missionaire diensten’ terugkomen.
Wim Dekker schrijft dat het mogelijk
is ‘dat de gemeente in een missionaire
open opstelling naar buiten toe, waar
thans zo sterk de nadruk op wordt gelegd, van binnenuit wordt uitgehold.
De afgelopen tientallen jaren hebben
we daar in ons land ook de duidelijke
voorbeelden van gezien. Vele pogingen om naar buiten te treden en de
wereld te ontmoeten, hebben geleid
tot een steeds verdere aanpassing van
de kerk aan de wereld en nauwelijks
tot nieuwe bekeerlingen.’4 Ja, op deze

den of onze kinderen en kleinkinderen.
We treffen nog allerlei christelijke
restanten bij hen aan en we vinden
hen ook sympathiek. Dan is het heel
lastig tegelijk te aanvaarden dat er echt
sprake is van een breuk wanneer het
gaat om het geloof’.5 Als deze emoties
de toon gaan zetten, wordt ‘de missionaire gemeente’ een regelrecht gevaar
voor de kerk.
Commitment
Vaak is de bedoeling wel goed: men
organiseert laagdrempelige diensten
om de wereld met het evangelie te bereiken. Maar je ziet ook nogal eens het
rampzalige effect dat er dan vooral veel

Dat denken vanuit de wereld is vaak
een oordeel over luiheid en gemakzucht. Als je je niet voedt met de Bijbel
maar met de televisie, wordt je denken
omgevormd richting de wereld. Maar
het moet juist de andere kant op: ‘U
moet uzelf niet aanpassen aan deze
wereld, maar veranderen door uw
gezindheid te vernieuwen, om zo te
ontdekken wat God van u wil en wat
goed, volmaakt en hem welgevallig is’
(Rom. 12:2.).
Eredienst
Als een kerk echt vanuit de Bijbel missionair wordt, leer je hoe belangrijk het is
serieus op de vragen van de wereld in
te gaan. Dan wordt er steeds meer naar
de Bijbel gegrepen en komt er steeds
meer honger naar goede, diepgaande
en actuele preken, het liefst twee keer
per zondag, zodat je weer bijgetankt
wordt om als christen in deze wereld te
leven. Wanneer Gods Woord echt aan
het woord komt, zul je merken dat er
ook vragen aan de orde komen die de
wereld helemaal niet stelt, maar God
wel – aan ons!
‘Het is daarom bijzonder belangrijk
dat de gemeente naar binnen toe een
verdiepingsslag maakt. Dat hoeft geen
tegenstelling te zijn met de beweging
naar buiten. Dan zou het echter zo
moeten gaan dat alleen vragen die
buiten worden opgepikt (is God wel
een persoon?; is de Bijbel ook niet een
gewoon religieus boek zoals er zo vele
zijn?; is er wel een leven na de dood?,
etc.) in de gemeente opnieuw worden
uitgediept in het licht van het bijbelse
abc. De tegenstelling is niet: missionair of behoudzuchtig en naar binnen gekeerd. De tegenstelling is: een
gemeente van Christus die weet wat
ze gelooft en daaruit leeft, of een gemeente waarin de levende Christus en

340

Het evangelie is wel voor de eenentwintigste eeuw, maar het komt uit de
hemel en heeft zijn eigen onderwerpen. Die lijken voor onze cultuur of voor
onze leeftijd vaak helemaal niet relevant, maar het zijn dan ook vaak vergeten en verworpen waarheden die alleen weer als belangrijk zullen worden
ervaren wanneer onwil wordt overwonnen en nederigheid voor God terugkeert.
Jakob van Bruggen

de kennis van de Schriften steeds meer
aan het verdwijnen zijn.’6
Boodschap
Er is ontzettend veel gepraat en gediscussieerd over het boek van Wim
Dekker. Dat is wel te begrijpen, want
het is een boek dat je aan het denken
zet, dat je lessen geeft en dat je tot
tegenspraak prikkelt. Maar het viel me
op dat er zo weinig gereageerd is op
wat hij schrijft over het concrete evangelisatiewerk. Mooi sluit hij bij de gereformeerde zendingsman J.H. Bavinck
aan, als hij zegt dat je de ander serieus
moet nemen en samen moet oplopen
tot je komt bij het punt van waaraf je
samen verdergaat of waar de wegen
zich kruisen: bij het kruis van Jezus.7 Ja,
het begint met luisteren, maar wat is
dan je boodschap?
Wim Dekker pleit heel verrassend voor
een tegendraadse boodschap. De Bijbel
brengt een boodschap die haaks staat
op onze cultuur. En die confrontatie
tussen de Bijbel en onze leefwereld voltrekt zich op twee punten. Tegenover
onze zelfgerichtheid in de welvaart
staat de boodschap van Jezus over jezelf opofferen voor de naaste. En tegenover het hier en nu gerichte van onze
genotscultuur spreekt de Bijbel over de
eeuwigheid.
Wereld

gegaan over hun afgodendienst, zegt
hij: ‘God slaat echter geen acht op de
tijd waarin men hem niet kende, maar
roept nu overal de mensen op om een
nieuw leven te beginnen, want hij heeft
bepaald dat er een dag komt waarop
hij een rechtvaardig oordeel over de
mensheid zal laten vellen door een man
die hij voor dat doel heeft aangewezen.
Het bewijs dat het om deze man gaat,
heeft hij geleverd door hem uit de dood
te doen opstaan’ (Hand. 17:30-31).
Wanneer mensen die denken vanuit de
wereld, met de missionaire gemeente
aan de gang gaan, dan mag je je hart
vasthouden. Maar als we willen denken
vanuit Gods Woord en Gods kerk over
de wereld, leren we hoe het Woord de
kerk missionair maakt.

Gezonde missionaire
gemeente
Prof. Van Bruggen besprak de hoge
idealen vanuit het missionairegemeentezijn, die de kerk ziek kunnen maken
via het virus van het minderwaardigheidsgevoel. Die hoge idealen komen
mijns inziens voort uit het denken

vanuit de wereld naar de kerk toe. Maar
waarover heeft hij het eigenlijk als het
over de missionaire gemeente gaat? Hij
beschrijft het idee van ‘de missionaire
gemeente’ als volgt: ‘De kerk zou alleen bestaansrecht hebben wanneer
ze groeit en werft en anders wordt ze
een museumstuk. Het gaat hierbij dus
niet om de bekering van de christen
en over de opstanding van de nieuwe
mens. Het gaat om de opstanding van
een nieuwe kerk. De kerk moet radicaal
veranderen.’8 Ja, ik kan me voorstellen
dat hij daar niet vrolijk van wordt en
de (alle?) nadruk legt op de missionaire
taak van de christen. Maar is dat terecht?
Het is wel aardig om eens te kijken wat
een gereformeerd zendeling als prof.dr.
J.H. Bavinck zegt over de missionaire gemeente. Hij noemt als eerste taak van
de gemeente het gebed. Dan noemt hij
dat de christenen zich moeten gedragen als kinderen van het licht, zodat
ze opvallen in het donker. En in de
derde plaats zegt hij dat de gemeente
geroepen wordt tot een voortdurend
getuigenis. Hij ziet die roeping van de
gemeente het duidelijkst omschreven
in 1 Petrus 2:9-10.9 ‘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. Eens was u geen
volk, nu bent u Gods volk; eens viel
Gods ontferming u niet ten deel, nu
wordt zijn ontferming u geschonken.’

Bijbel

- Zelfontplooiing - Zelfopoffering
- Gesloten
- Open wereldbeeld
wereldbeeld
Het is boeiend om over dit voorstel na
te denken. In ieder geval kom je er dichter mee bij de Bijbel dan die evangelisatiecommissie die zo benauwd was over
het imago van de kerk. Lees nog maar
eens hoe Paulus het aanpakt. Na het
gesprek met de Atheners te zijn aan-
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Missionaire
gemeente

zou het jammer vinden als het idee dat
ook de kerk daar een taak in heeft, zou
verdwijnen. Laten we evangelisatie niet
individualistisch benaderen. De ambtsdragers zijn er ook om de gemeenteleden op de weg te zetten die leidt naar
de volheid van Christus (Ef. 4:12). Misschien ontkent Van Bruggen dat niet,
maar in zijn artikel komt dat te weinig
aan de orde.

1. gebed
2. leven als kinderen
van het licht
3. getuigen als
gemeente

Professor Van Bruggen denkt hetzelfde
over de eerste twee punten. Hij schreef
in 2011: ‘De gestichte gemeenten zijn
geroepen en geheiligd om een nieuw
offer voor God te zijn in deze wereld.
Hun allereerste opdracht is om te bidden voor alle mensen, opdat zij tot bekering komen. En hun tweede opdracht
is om zo heilig en liefdevol te leven dat
daardoor de laster van de ongelovigen
wordt weerlegd.’10 Het verschil zit in het
derde punt: de missionaire taak van de
gemeente.

Er komt een oordeel aan, ook al vinden
sommige evangelisatiecommissies dat
niet prettig. Dat zou ons moeten raken

De stad en de wereld waarin de christenen leven, zijn niet maat of doel voor
hun huisstijl. Integendeel: dit is de duisternis waarin men licht moet zijn. Dit
licht straalt en moet gezien worden in contrast met het duister. Het is geen
zoeklicht maar een kandelaar.
Jakob van Bruggen

Noten:

4

Dekker, a.w., p. 72.

nis. Het leven en de missionaire theologie

5

Dekker, a.w., p. 70. Zie ook wat hij daar-

van Johan H. Bavinck, Zoetermeer, 1997,

kerkelijk minderwaardigheidsgevoel’,

over schrijft op p. 145. Het gaat inderdaad

p. 179; zie ook p. 187. De gemeente ‘heeft

in: Nader Bekeken jrg. 18, nov. 2011 (in het

vaak meer om emotionele dan rationele

voor alles een doxologische functie, ver-

argumenten.

volgens een “moederlijke” taak, en pas

Jakob van Bruggen, ‘Het virus van een

vervolg: Van Bruggen, a.a.).
6

Dekker, a.w., p. 73.

Kleine theologie voor een krimpende kerk,

7

Dekker, a.w., p. 69.

10 Van Bruggen, a.a., p. 301.

Boekencentrum, Zoetermeer, 2011,

8

Van Bruggen, a.a., p. 301.

11

205 pag. (in het vervolg: Dekker, a.w.).

9

Zie de weergave van Bavincks visie op dit

Zie www.izb.nl.

daarna een missionaire roeping’.
Van Bruggen, a.a., p. 301.

punt in P.J. Visser, Bemoeienis en getuige-
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Ja, het is waar, maar het is te weinig
wanneer dit het enige zou zijn. Naast
de vraag over mijzelf gaat het ook om
anderen. Als mensen Christus niet hebben leren kennen, wordt het oordeel
voor hen een eeuwige en afgrijselijke
straf. Wie zou daar onbewogen bij blijven?

Een bewogen kerk

Bij Van Bruggen gaat het vooral over
missionaire christenen en niet over de
missionaire gemeente. Maar ik zou het
niet tegen elkaar willen uitspelen. En ik

1

in plaats van dat we het wegduwen.
Ik ben het met Van Bruggen eens als
hij schrijft: ‘De belangrijkste vraag
voor gelovigen en gemeenten is of zij
zelf straks zullen mogen ingaan in de
vreugde van hun Heer, komende uit de
grote verdrukking.’11
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Orthodoxie en liturgie

Gemeentebreed
Aryjan Hendriks

Ik kan me voorstellen dat de lezer wat vreemd opkijkt bij de
titel van dit Gemeentebreed. Orthodoxie…, dan denken wij
immers direct aan de rechte leer. We noemen christenen orthodox wanneer ze net als wij voor de gezonde leer willen
gaan en het gezag van de Bijbel als Woord van God erkennen.
Maar heel opmerkelijk is dat het woord
‘orthodoxie’ eigenlijk spreekt van de
rechte lofprijzing, de rechte verering
van God. Ortho-doxia gaat terug op het
Griekse doxa en doxadzein, woorden die
‘eer’ en ‘eren’ betekenen. Ortho komt
van het Griekse orthos, dat staat voor
recht, juist, zuiver.

Leer en lof
Wanneer we orthodoxie in de meest
oorspronkelijke betekenis nemen, heeft
deze aanduiding dus alles te maken
met onze liturgie. Het gaat daar immers om de rechte verering van de
Here; onze kerkdiensten zijn erediensten, waar wij primair niet komen om
iets te halen, maar om iets te brengen.
Namelijk de lof en de dank die de Here
van zijn volk verwacht. In die eredienst
balt zich samen wat wij met heel ons
leven moeten doen: Gods naam groot-

In gebeden, formulieren en gezang
spreekt die kerk en toont ze wat ze van
Gods Woord heeft verstaan.

Het is dus opletten geblazen wanneer
er liturgische veranderingen aan de
orde zijn. Wat we zingen bijvoorbeeld,
is geen ondergeschikte zaak. Ook wat
maken, de grote daden verkondigen
we zingen, moet orthodox zijn: beantvan Hem die ons geroepen heeft uit de
woorden aan het geloof ‘dat voor eens
duisternis naar zijn wonderbaarlijke
en altijd aan de heiligen is overgelelicht (vgl. 1 Petr. 2:9).
verd’ (Jud. :3). Er zijn liederen die een
Om orthodoxie ’s zondags te doen
theologie verraden die niet te vereni(God op de rechte manier te prijzen),
gen is met het orthodoxe geloof, hoe
is nodig dat wij ook orthodox zijn. Hier
graag sommigen die ook zingen!
kom ik bij de betekenis van het woord
Hoezeer liturgie en leer samengaan,
‘orthodox’, die het reeds in de vroege
zie je heel duidelijk bij de Roomschristelijke kerk kreeg. Het staat dan
Katholieke Kerk. Het
voor rechtzinnigheid,
aanroepen van heilivoor het bewaren
Wat we zingen,
gen, de verering van
van de zuivere leer.
moet orthodox zijn
Maria, de gebeden
De Grieks-Orthodoxe
rond de eucharistie,
Kerk noemt zich zo
ze wijzen ons allemaal heen naar wat
omdat zij de pretentie voert te blijven
Rome voor de ware leer houdt. Daarom
bij het aloude geloof.
was de Reformatie van de zestiende
Er is een onlosmakelijk verband tussen
eeuw niet slechts een terugkeer tot de
de rechte lofprijzing en de rechte leer,
gezonde leer, maar ook een ingrijpende
tussen orthodoxia en rechtzinnigheid.
liturgische vernieuwing, al wilde men
Je kunt zeggen dat de leer van een kerk
aanvankelijk het grondpatroon van
ook haar liturgie bepaalt en in haar
de roomse mis niet prijsgeven. Maar
laat zien of zij blijft bij de gezonde leer.
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Maar in dat woordje ‘vrezen’ zit nog
een tweede element. Dat is het element
van het vertrouwen, van het kind dat
zich bij vader veilig weet. God is loyaal
aan zijn verbond. Zijn vertrouwelijke
omgang is voor wie Hem vrezen. Zij
mogen tot Hem gaan in de wetenKerkdienst = Godsdienst
schap: die geduchte God is ook onze
Vader die vol liefde naar ons kijkt en bij
Hoezeer onze kerkdiensten erediensten
Wie wij van harte welkom zijn. Aan Wie
moeten zijn, waarin het gaat om de
wij ons mogen toerechte lofprijzing
vertrouwen en die
en aanbidding, ontZich languit neerwerpen
ons zeer nabij is.
dekte ik in wat David
voor zijn heilig huis
Wanneer David zegt
uitzingt in Psalm 5:8:
dat hij ‘met ontzag
‘Maar ik mag door
vervuld’ zich in Gods huis wil neerbuiuw grote liefde uw huis binnengaan,
gen, komt dit allemaal samen. Diep
van ontzag vervuld mij buigen naar
ontzag voor de Here en gelovig vertrouuw heilige tempel.’ David wil niet naar
wen op Hem.
Gods woning om iets te halen, maar
om iets te brengen. Eerbetoon aan God,
zich languit neerwerpen voor zijn heilig Hemelse stijl
huis.
Dat is wat anders dan waarom wij
Ik denk dat Psalm 5:8 precies aangeeft,
vaak naar de kerk gaan. We willen een
hoe wij tot de rechte lofprijzing kunnen
aanstekelijke preek, een liturgie die ons
komen: met eerbied en vertrouwen,
aanspreekt. Er moet wat te beleven en
met ontzag en overgave. Die twee elete ervaren te zijn. En als dat ontbreekt,
gaan we ’s middags maar niet.
David zet God voorop. Zijn motivatie is
theocentrisch: het gaat hem om eerbetoon aan de Here. Zijn gang naar Gods
huis staat helemaal in het teken van
de rechte aanbidding. Een aanbidding
die hij ‘van ontzag vervuld’ wil gaan
doen. Onze oudere bijbelvertaling heeft
hier zo mooi ‘in vreze voor U’. In vreze
voor U… Het gaat daarbij om wat in het
Oude Testament de kern, het hart van
onze omgang met de Here is. De Here
wil gevreesd worden, Gods kinderen
vrezen Hem.
het werd wel een van alle roomse insluipsels gezuiverde mis doordat men
begreep: orthodoxia gaat hand in hand
met orthodoxie, de gemeente viert en
prijst wat zij belijdt.

In dat woordje zitten twee elementen.
Allereerst spreekt het van diep ontzag
voor onze God. Hij is de Hoogheilige,
met niets of niemand te vergelijken. Hij
is zo heilig en geducht dat zelfs engelen
hun gelaat voor Hem bedekken. Typerend voor die heiligheid is dat Gods
troon onder Israël op afstand stond en
dat slechts de hogepriester één keer per
jaar, omhuld door wierook, die troon
mocht naderen. De voorhangsels, de
bloedige offers, de wierook, het riep allemaal uit: ‘Heilig en te eren, is de Heer
der heren!’ Elke Israëliet moest beseffen dat alleen diep ontzag past bij de
omgang met God.

onze God en Vader is. Daarom past ons
diep ontzag dat ook de stijl van onze
diensten zal moeten kenmerken. Tegenover evangelische familiariteit zullen
we niet mogen vergeten met Wie wij te
doen hebben. Het zal onze gebeden, gezangen en houding in de kerk tot onze
kleding toe ten volle moeten beheersen. We zijn niet op de camping, maar
in de samenkomst van de gemeente die
woonplaats van de Geest is (Ef. 2:22).
Een aangepast Godsbeeld (God is enkel
liefde, een warme deken voor moderne
mensen met al hun noden) zal steeds
weer gecorrigeerd moeten worden
door de rechte leer die ook spreekt van
Gods heiligheid en het diepe ontzag
dat wij voor de hemelse Majesteit
moeten hebben. Zuiverheid juist in de
Godsleer leidt tot de rechte verering van
God. Het abc van de orthodoxia en dus
van onze liturgie is wat de Heidelberger
noemt in antwoord 117: ‘Ten eerste dat
wij alleen de enige ware God, die Zich
in zijn Woord aan ons geopenbaard

We zijn niet op de camping, maar in de samenkomst
menten zijn onmisbaar voor de ware
orthodoxia, de verering van onze God.
Je vindt ze ook terug in het gebed dat
onze Verlosser ons leerde. We mogen
God aanspreken als ‘Vader’, maar tegelijk leert Jezus ons dat die Vader wel de
hemelse Majesteit is.
We zijn in onze kerkdiensten maar niet
onder ons, maar we zijn te gast bij de
hemelse Majesteit die om Jezus’ wil

heeft, van harte aanroepen…’ Liturgie
en leer gaan inderdaad hand in hand,
orthodoxia en orthodoxie kun je niet
scheiden!
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Ongemakkelijke teksten
van Paulus
Leuk om zo’n verzuchting om te zetten in een boektitel, maar de bekende
priester en theoloog Lucas Grollenberg
– want die was de schrijver van het
boekje – slaakte die verzuchting niet als
eerste. Hij had haar ontleend aan Petrus, die vond dat er in de brieven van
Paulus een en ander staat dat moeilijk
te begrijpen is. Kennelijk is Paulus er
in de loop van de eeuwen niet gemakkelijker op geworden. Daarom hebben
Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld, theoloog en publicist, uit Paulus’
brieven 75 teksten verzameld die ‘in
eerste instantie vreemd, dwars of zelfs
ergerlijk overkomen’. Zij willen met hun
boek laten zien dat Paulus geen verborgen agenda kent. Paulus meent wat hij
schrijft. ‘Zijn bedoeling is duidelijk, als
wij hem maar willen begrijpen.’ Lees
maar 2 Korintiërs 1:13a: Wat u in onze
brieven leest en eruit begrijpt, hebben
we ook precies zo bedoeld.
Aan dit boek werkten verder mee prof.
dr. E.A. de Boer, drs. M.G.P. Klinker-De
Klerck, dr. M.C. Mulder, dr. D. Visser en
prof. dr. G.A.M. Vleugels.
Al eerder verscheen Ongemakkelijke teksten van Jezus. Toen en ook nu konden
de lezers van Nader Bekeken al vooraf
kennis maken met dit boek via bijdragen van Rob van Houwelingen. Gaven
toen vijf, dit keer geven zes theologen
een nieuwe impuls aan de verheldering
en uitleg van 75 ongemakkelijke teksten
van Paulus. En, zo vermeldt de achterflap, er zijn nog enkele delen met ongemakkelijke teksten in ontwikkeling,
namelijk over de andere apostelen en
over teksten uit het Oude Testament.
Nu is het debat over ongemakkelijke
teksten niet iets alleen van de laatste

pagina’s. Dat maakt het natuurlijk ook
leuk om erin te duiken. De inhoud van
het boek vraagt om lezers die hun best
willen doen om mee luisteren naar de
stem van de Geest, die dus uit liefde
voor God en zijn Woord willen meedenken met heel hun verstand.

Vlees noch vis?
Een paar voorbeelden. Naar aanleiding
van Romeinen 1:26-27 stelt Reinier
Sonneveld de vraag: Is Paulus homoonvriendelijk? (16v) en maakt in twee
pagina’s duidelijk: ‘Paulus keurt de
homoseksuele praktijken in Rome daarmee dus inderdaad stevig af.’ Maar…
dat is niet ‘einde verhaal’. Want nu
begint de hermeneutiek, de kunst van
het interpreteren en toepassen en die
vraagt – de auteur noemt het enkel
‘een beginnetje’ – om nog eens drie pagina’s. En aan het einde van zijn verhaal
vertelt hij dat het debat over homoseksualiteit ‘volledig geframed’ is: je bent
óf voor óf tegen. En wie meegaat in
díe framing, ‘zal dit hoofdstuk wellicht
vlees noch vis vinden’. Maar die staat
tijd. Over veel van de besproken teksten dan niet meer open voor de nuanceis een overvloed aan literatuur bekend.
ring waarvoor Paulus’ formuleringen
Daarom is het knap om meestal in
ruimte laten. Hoewel duidelijk is dat
twee à drie pagina’s zo’n lastige tekst
deze tekst niet bedoeld is als een algein zijn verband te bemene behandeling
kijken, uit te leggen
van het onderwerp
De auteur noemt het
en van commentaar
homofilie, blijft er
enkel ‘een beginnetje’
te voorzien, en vaak
kennelijk nog heel
ook nog uiteen te
wat verdere studie
zetten wat die tekst voor vandaag
nodig, over Paulus’ eigen woorden,
betekent. En dat allemaal op een heel
maar wat mij betreft ook over de wijze
toegankelijke manier. Op zoek naar verwaarop Sonnevelds hermeneutiek ze
heldering kan dit boek je vaak verder
leest.
helpen. Van harte aanbevolen dus.
Toch wil ik van het boek nog iets meer
Sociaal wenselijk?
zeggen en laten zien. Meer dan u als
lezer al te genieten kreeg. Want het
Onder de titel Gered door te baren?
kan duidelijk zijn, dat met de gekozen
(228v) bespreekt Myriam Klinker – die
aanpak niet het laatste woord over elke we inmiddels kennen van haar rapport
moeilijke tekst kan zijn gezegd. Dat
voor de synode van Harderwijk (2011)
lukt nu eenmaal niet altijd in een paar
en haar recente proefschrift – de tekst
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Gelezen
Harm Boiten

Op een tentamen Paulusbrieven gaf een student aan professor Van Houwelingen, nieuwtestamenticus in Kampen, een
boekje cadeau.
De titel van het boekje was Die moeilijke Paulus.
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‘Ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft
(…) En niet Adam werd misleid, maar
de vrouw; zij overtrad Gods gebod. Ze
zal worden gered doordat ze kinderen
baart, als ze tenminste volhardt in geloof, de liefde en een heilige, ingetogen
levenswijze’ (1 Tim. 2:12-15).
Mw. Klinker vraagt aandacht voor een
eigenaardigheid in de tekst: een onverwachte overgang van het enkelvoud
naar het meervoud: ze zal worden
gered, als ze tenminste volharden in
geloof. Het is Eva die wordt gered door
baren, terwijl haar dochters moeten
volharden in geloof. Boeiend, deze exegese, die Paulus’ woorden in een mooi
(om een zwaar woord te gebruiken)
heilshistorisch licht zet.
Maar daarnaast schrijft mw. Klinker
dat heel Paulus’ gedachte over de onderschikking van de vrouw sterk ingebed is in de visie op de man-vrouwverhouding in de oudheid. In de huidige
discussie is het daarom niet alleen van
belang Paulus’ verwijzing naar Adam
en Eva te herhalen. Paulus verlangt van
christelijke vrouwen dat ze zich in het
publiek – en dus ook in de publieke erediensten waarover hij spreekt – ‘sociaal
wenselijk’ opstellen. Dat is dan ook de
‘spannende vraag’ in onze cultuur: wat

stukjes het ‘ongemakkelijke’ van de te
behandelen tekst wordt neergezet in
een prikkelende vraag: Zijn alle Kretenzers leugenaars? Is sport nutteloos?
Nu is dat best een spannende vraag,
Is wijn een goed medicijn? Is Paulus
waarmee de auteur eindigt. Maar als
een antisemiet? Maakt Paulus Petrus
lezer ervaar ik het begrip ‘sociaal wenzwart? Die aanpak
selijk’ als hermeneutimaakt nieuwsgierig en
sche sleutel voor Paulus’
Die aanpak
met zes auteurs, de graopdrachten als lastig.
maakt nieuwsgierig
tie van de variatie, blijkt
Wat ‘sociaal wenselijk’
vrijwel elk hoofdstukje
is, kan kennelijk door de
te verrassen, en wordt het er niet altijd
tijd heen (misschien ook wel per volk)
gemakkelijker op. Lezen dus. En de auwisselen. Paulus kan ons namelijk niet
teurs zullen niet anders bedoelen: goed
meer vertellen wat in onze tijd ‘sociaal
en zelfstandig blijven nadenken, en je
wenselijk’ is, maar mogen wij dat dan
zo verder laten helpen in het luisteren
nu zelf beslissen? En wie gaat dat beslissen? Is de ‘westerse vrouw’ met haar naar het levende en blijvende Woord
van God.
baan als docent of manager, die daarin
‘gezag uitoefent’ ook over mannen, de
N.a.v.: Rob van Houwelingen en Reinier
‘sociaal aanvaarde’ norm waarnaar we
Sonneveld (red.),
ons ook in de kerk moeten richten als
Ongemakkelijke teksten van Paulus,
het over het ambt gaat?
Buijten & Schipperheijn Motief, AmsterTrouwens, in hoeverre geldt de vraag
dam, 2012, ISBN 978-90-5881-674-0,
naar wat ‘sociaal wenselijk’ is? Zou wat
in onze tijd ‘sociaal wenselijk’ is, helpen 256 pag., prijs € 15,90.
om een tekst als Romeinen 1:26-27 uit
te leggen naar vandaag? Mw. Klinker
zet de lezer verfrissend aan het denken
en helpt je verder. Maar het blijven toch
best ongemakkelijke teksten, waarover
het laatste woord nog niet is gezegd.
Aardig in het boek is dat in veel hoofdis nu sociaal wenselijk en wat zou Paulus daaruit afleiden?

Bestuur, redactie en medewerkers wensen alle lezers
goede feestdagen toe en Gods zegen voor het jaar 2014
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Het lied van herder Jan

Ik zing u van de herder Jan
zo blij als ik maar zingen kan.
Hij zat op een heuvel, stil en goed,
met zijn dikke jas en zijn vilten hoed;
hij had een fluit, een brood en een kan,
een veldfles vol, en hij heette Jan.
Hij speelde op zijn fluit een vrolijk lied.
Zo licht en vrolijk kan ik het niet.

Een ‘Gloria in Excelsis’ klonk
waar het engelenlicht hem tegenblonk.
Hij groette zijn kudde, dier voor dier,
en zei: ‘Blijf stil, want ik ga van hier,
ik ga Jezus aanbidden, ik ga nu vlug
en morgenochtend ben ik weer terug.
En hond, pas goed op ieder schaap,
dat ’t niet gestoord wordt in zijn slaap.’

Hier Jezus, hebt u mijn fluit en mijn jas,
mijn broek, mijn fles en mijn herderstas.
Nu ga ik terug – al weet ik niet hoe,
want ik moet weer vlug naar mijn schapen toe.
Maria zei zacht: ‘Dag herder Jan!’
En hij: ‘Als ik dàt begrijpen kan!
Hoe weet u mijn naam? Maar ’t is al goed,
dag, Jezuskind, dag en slaap maar zoet.’

Hij danste terug en zong: Wat een feest!
Ik ben bij Jezus te gast geweest!
Ik haal mijn vrienden allemaal
wij vieren Christus’ Geboortemaal.
Toen kweelde Jan zijn hoogste lied;
zo hoog en vrolijk kan ik het niet.

Gabriël Smit
naar een 16de eeuws Engels handschrift

Ditmaal een kerstgedicht,
ook voor kinderen en kleinkinderen.
Om voor te lezen.
Een heerlijk vers.
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Gedicht
Gert Slings

Hij lag op de heuvel, op de grond;
dicht naast hem waakte zijn grote hond.
Toen hij nog maar even geslapen had,
ontwaakte hij – Wat een lied was dat!
Snel stond hij op – Waar kwam het vandaan?
Zijn schapen kwamen rondom hem staan.
Hij krabde verwonderd onder zijn hoed,
want hij zag een ster, zo rood als bloed.

Snel liep hij naar Bethlehem van de berg:
hij kreeg het warm, maar dat was niet erg,
want hij vond dicht bij het dorp in het dal:
Jezus, een Kind in een arme stal.
Hij geloofde bijna zijn ogen niet,
’t was mooier dan ’t engelenlied.
Hij zei: ‘De engelen zongen zo blij,
dus al wat ik heb, ik geef het vrij.’
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Persrevue
Perry Storm

Assepoesters in de Bijbel
In Protestants Nederland (oktober 2013)
vraagt Lutherkenner dr. Sabine Hiebsch
aandacht voor Assepoester in de theologie van Luther. Ze doet dat in een
artikel onder de titel: ‘Assepoester: een
luthers sprookje?’ Een deel ervan geef
ik hieronder door (de bijbehorende noten met verwijzingen naar vindplaatsen bij Luther heb ik weggelaten). Het
grappige en interessante is dat de kerkreformator tientallen malen het woord
assepoester gebruikt in zijn geschriften.
Bij Assepoester denken wij aan het bekende sprookje uit de verzameling van
de gebroeders Grimm. Maar Hiebsch
vertelt:
Assepoester was in Luthers tijd een beroepsaanduiding voor iemand – meestal
een jonge man – die in de keuken werkte
en allerlei laag gewaardeerde huishoudelijke taken verrichtte, zoals het
verzorgen van het vuur en het opruimen
van de as. Het ronddwarrelen van het
stof van de as (= ‘brodeln’) verklaart het
Duitse woord Aschenbrödel dat Luther
gebruikte. Het werk van een assepoester
stond helemaal onderaan de hiërarchische ladder van een huishouden.
Hiebsch vertelt over de oude wortels en
de vele varianten op de assepoesterfiguur. Bijvoorbeeld:
Eén van de bekende varianten, die ook
in Luthers tijd heel populair was, ging
namelijk niet over drie zusters, zoals in
het sprookje van Grimm, maar over drie
broers. De jongste wordt gering geacht
en voor dom aangezien omdat hij een
deel van zijn jeugd als assepoester had
doorgebracht en allerlei vuile karweitjes
in de keuken had moeten doen. Maar
uiteindelijk ziet men hem als een feniks
uit de as herrijzen, zijn broers achter zich
latend.
Dan vertelt ze over hoe Luther in de
assepoesterfiguur vaak een bruikbaar
beeld zag om personen uit de bijbelse
geschiedenis te typeren. Uiteindelijk
blijkt de figuur van Assepoester je te
brengen bij belangrijke kernen in de
theologie van de reformator!

Oude Testament
Alle mensen in het Oude Testament die
Luther als assepoester beschrijft, komen
uit Genesis. Dat is niet verrassend, omdat Genesis veel verhalen over rivaliteit
tussen broers bevat. Het begint al met
Kain en Abel, wiens rivaliteit ermee eindigt dat Kain zijn jongere broer Abel vermoordt. Luther ziet Abel als assepoester
en als zodanig ook als ‘het arme hoopje,
de kerk van Christus’.
De rivaliteit tussen de tweelingbroers
Jakob en Ezau begint zelfs al vóór hun
geboorte. Luther ziet Jakob als assepoester en Ezau als heer en meester. Jakob
neemt zijn lot als assepoester op zich,
‘maar houdt altijd vast aan het woord’.
Uiteindelijk loopt het conflict met Ezau
zo hoog op dat Jakob vlucht naar zijn
oom Laban, de broer van zijn moeder
Rebekka.

Lea en Rachel
Lea en Rachel, de dochters van Laban,
zijn een voorbeeld van hoe Luther het
assepoester-motief ook op vrouwen betrekt. Luther noemt Lea een assepoester
omdat zij klaarblijkelijk en voor iedereen
zichtbaar tweede keus is voor Jakob. Zij
voelt zich afgewezen en beseft heel goed
dat Jakob niet bereid zou zijn geweest
zeven jaar lang voor Laban te werken,
als hij had geweten dat niet Rachel,
maar Lea zijn vrouw zou worden.
Deze situatie doet haar veel pijn en verdriet. Luther neemt dit lijden serieus en
thematiseert het. In één van zijn preken
laat hij Lea zeggen: ‘Ik word gehaat en
moet het kruis dragen en assepoester
zijn.’
In een andere preek zegt hij: ‘Lea is de
assepoester, en toch is zij de moeder van
Christus.’ In aansluiting aan Mattheüs 1
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trekt Luther hier een lijn van Lea, als
moeder van Juda, naar Christus.
Luther is ervan overtuigd dat God het
lijden van Lea ziet. Als iemand tot assepoester wordt gemaakt, blijft God niet
aan de zijlijn staan, maar ondersteunt
hij de assepoester. Ondanks het feit dat
Lea de assepoester is, voelt zij zich door
God gehoord en gezien.
Luther komt in meerdere van zijn preken
op dit thema terug en beschrijft Lea’s
staat als assepoester in allerlei facetten.
Het interessante is dat in alle verhalen
van rivaliteit tussen broers die Luther
interpreteert, altijd de jongere broer de
assepoester is. Dat komt ook overeen
met hoe het assepoester-motief in de
verteltradities werkte en hoe het later in
het bekende sprookje terechtkwam.
Lea daarentegen is de oudere zuster,
maar toch is zij voor Luther de assepoester. Dit laat zien dat Luther de verteltradities niet klakkeloos volgde. Hij nam
de kern van het assepoester-motief en
paste dit creatief toe in zijn interpretatie
van bijbelse figuren.
Coram mundo – coram deo
Wat al deze assepoesters in Genesis met
elkaar verbindt: zij zijn om verschillende
redenen tweede keus in relatie
tot hun broer of zuster. Dat is hoe
zij door hun omgeving worden
gezien en beoordeeld en zij lijden
onder deze nadelige positie.
Luther laat er geen twijfel over
bestaan dat het altijd een negatieve beoordeling is als iemand als
assepoester wordt behandeld, of
het gevoel krijgt een assepoester
te zijn. Het is een negatieve beoordeling waarmee mensen elkaar de
maat nemen en deze menselijke
maatstaf is gebaseerd op uiterlijkheden, status etc.
De maatstaf van God is daarentegen volstrekt anders. Hij kijkt
dwars door alle uiterlijkheden
heen, rechtstreeks in het hart van
de mens. Het hart van een assepoester is wat Luther een ‘rechtes
Herz’ noemt, een goed en nederig
hart, dat op God is gericht, in het vertrouwen en het geloof dat Hij het op zijn
ware waarde schat.
Coram mundo of coram hominibus, in
de ogen van de wereld, wordt een mens
een assepoester omdat hij of zij gemeten

aan uiterlijkheden, status etc. een laag
aanzien heeft. Coram deo, in de ogen
van God, heeft dezelfde persoon een
hoog aanzien, omdat hij of zij een nederig hart heeft.
Dat is de reden waarom God zich in het
bijzonder om de assepoester bekommert. Dit is een complete omkering van
de gebruikelijke menselijke verhoudingen en beoordelingen. Het lage aanzien
van een assepoester coram mundo verandert in het hoge aanzien coram deo.
Nieuwe Testament: Maria
Binnen het Nieuwe Testament gebruikt
Luther het woord assepoester alleen
voor Maria. Er is echter één probleem:
Maria heeft geen zusters. Om in zijn
uitleg van Maria toch zoveel mogelijk
binnen het kader van het traditionele
assepoester-motief te blijven, vertelt Luther in 1521, als hij Maria voor het eerst
een assepoester noemt, een verhaal.
Dit verhaal gaat over drie vrouwen, van
wie moet blijken wie de juiste bruid is.
Luther geeft de rol van de derde vrouw
aan Maria. Hij zegt over haar: ‘Maar
de derde, de arme assepoester, heeft
niets dan gebrek en ongerief, zoekt geen
genot, neemt ermee genoegen dat God

goed is, ook als zij dat niet meer zou ervaren (wat toch onmogelijk is) [...] dat is
de rechte bruid.’
Nadat Maria zodoende als assepoester
geïntroduceerd is, kan Luther uitleggen
wat haar betekenis voor hem is. Maria is

voor Luther een voorbeeld van hoe een
mens God kan ervaren, hem kan kennen,
liefhebben en prijzen. Hij wil ook laten
zien dat wat voor Maria mogelijk was,
ook voor de gelovigen van zijn tijd mogelijk is. Maria’s ervaring (experientia),
als ervaring van geloof, is niet een intellectuele kennis van Gods wil, maar een
kennis die door de heilige Geest in haar
hart is geplant.
Een ander belangrijk aspect in Luthers
omgang met Maria is zijn vertaling van
humilitas in Lucas 1,48. Volgens Luther
kan dit niet meer vertaald worden als
‘deemoed’ in de zin van een verdienstelijke deugd, maar als ‘nietigheid’ of ‘Niedrigkeit’ in de zin van ‘lage staat’.
Al in de Dictata Super Psalterium (15131515), zijn eerste college over de Psalmen,
had Luther op de verschillende vertaalwijzen van humilitas gewezen. Hij
voelde zich in zijn opvatting bevestigd
door Erasmus’ annotaties bij het Griekse
Nieuwe Testament (1516), waarin deze
ook erop wijst dat het Griekse woord in
Lucas 1,48, tapeínosis, niet als deugd is
op te vatten.
Door Maria als assepoester te beschrijven, kan Luther precies uitleggen wat
‘Niedrigkeit’ of ‘lage staat’ betekent. In
eerste instantie wordt Maria’s
lage staat door haar lage sociale
status gedemonstreerd, waardoor
zij coram mundo als assepoester
wordt gezien. Iemand met een
laag aanzien, die het zeker niet
waard is de moeder van God te
zijn.
Maar uiteindelijk gaat Maria’s
lage staat niet over haar sociale
status, maar over haar nederige
hart: het hart van een assepoester, dat zonder Maria’s verdienste,
zonder dat zij er zich zelfs van
bewust is, helemaal op God is gericht en in vertrouwen en geloof
alleen aan Zijn woord van belofte
vasthoudt.
In Luthers opvatting van assepoester zijn kernelementen van
zijn theologie besloten. Dat maakt
zijn gebruik van het woord assepoester tot een theologisch programma.
Een programma dat Luther op Maria
blijft betrekken, ook als hij in latere
jaren over haar preekt of schrijft. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in preken
uit 1533, 1535, 1537 en 1544.
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Tot slot
De gebroeders Grimm en anderen die
sprookjes opschreven, waren zich zeer
bewust van hun publiek en dat had invloed op het proces van verzamelen en
uitkiezen van de varianten van de verhalen waaruit de sprookjes ontstonden.
Ook Luther was zich altijd zeer bewust
van zijn publiek en paste zijn stijl gemakkelijk daaraan aan. Dat verklaart
waarom het woord assepoester, met
de uitzondering van de vindplaatsen in
zijn college over Genesis, hoofdzakelijk
in preken, tractaten en postilles voorkomt. Dit zijn de genres waarin Luther
zijn theologie voor een groter publiek

dan voornamelijk collega’s en studenten
wilde vertalen en toegankelijk maken.
Om te illustreren wat ‘lage staat’ en
een ‘nederig hart’ betekenen, wat het
wil zeggen, als iemand met zijn of haar
hele hart aan de belofte van God hangt,
gebruikte Luther het voor zijn publiek
vertrouwde assepoester-motief uit de
verhaaltradities. Maar hij bevrijdde het
van alle frutsels en bovennatuurlijke
elementen en liet zien wat er gebeurt als
God het verhaal schrijft en de hoofdrol
speelt.
Met het voorbeeld van assepoester kan
Luther laten zien dat het een groot en
concreet verschil maakt in het leven van

een mens of hij coram mundo langs de
harde menselijke meetlat van uiterlijkheden en status wordt gelegd. Of dat hij
coram deo door een liefhebbende God
wordt bejegend, die alleen in het hart
van de mens kijkt en hem vertrouwen en
geloof wil schenken.

Vrouw en ambt (2)
Ook deze aflevering van de Persrevue
aandacht voor reacties op het omstreden M/V-rapport dat de weg wil banen
voor de vrouw in het ambt binnen de
GKv. Dit keer een stem uit het buitenland. En wel van ds. P.G. Boon in het kerkelijk opinieblad Kompas dat in de kring
van onze zusterkerken in Zuid-Afrika
verschijnt. Ds. Boon
schrijft erover onder
de titel ‘Kerke in rep en
roer oor deputaterapport’. Zijn Zuid-Afrikaans heb ik overgezet
in het Nederlands. In
het eerste deel van zijn
artikel geeft hij een indruk van de inhoud van
het rapport. Dan komt
hij tot zijn evaluatie:
Wat mij in dit rapport
het meest opvalt is
dat het wiel opnieuw
uitgevonden wordt.
Er is eigenlijk niet veel
nieuws. Het is alsof je al
de rapporten en argumenten inziet die andere denominaties
in het verleden gebruikt hebben om de
ambten voor vrouwen open te stellen. Er
wordt dan ook nauwelijks aandacht geschonken aan de kritische evaluatie van
die rapporten uit andere denominaties
in het verleden. Er werd bijvoorbeeld te-

recht aangetoond dat men niet eenvoudigweg kan spreken van dé cultuur in de
toenmalige Grieks-Romeinse wereld. Het
was een lappendeken van verschillende
culturen, alsook een veelvoud van culturele en maatschappelijke stromingen.
Het is ook een onhoudbare aanname
dat de vroegchristelijke kerken, aan wie

Paulus geschreven heeft, in hun eigen
context geen bevreemding bij ongelovigen opgeroepen zouden hebben. Zegt
Paulus zelf niet dat het evangelie voor
de Griek een dwaasheid is? Het is dit
evangelie dat diezelfde Paulus, net als
de andere apostelen, de Grieks-Romeinse

wereld heeft binnengebracht. Waarom
wordt de culturele maatstaf vandaag
dan als zo’n belangrijke maatstaf gehanteerd? Men ziet hier dat de behoefte
om relevant te willen zijn te ver is doorgeschoten, zodat die nu synoniem is
geworden met wereldgelijkvormigheid.
Hebben wij christenen vandaag nog de
moed om anders te zijn, omdat God dit van ons eist?
Wat opvalt is hoe het rapport
de indruk wekt dat er gezwicht
wordt voor maatschappelijke
druk. De GKv moet nu ook volgen in de rij van denominaties
die aan die druk toegeven.
De andere kant van dezelfde
medaille is dat het heel gemakkelijk wordt om tot de
gevolgtrekking te komen dat
de kerk van Christus zoveel
eeuwen vrouwen gediscrimineerd heeft. Christus zelf
heeft dat ook gedaan toen Hij
twaalf mannelijke apostelen
aanstelde (…) Het rapport stelt
dit beslist niet op die manier,
maar toch moet men uit de manier van
redeneren door het rapport concluderen dat Paulus en Christus zich aan de
toenmalige cultuur hebben aangepast,
zodat zij geen aanstoot zouden geven.
Begint u de consequenties van dit soort
redeneringen een beetje te begrijpen?
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Wat blijft er over van het feit dat de kerk
een tegencultuur vormt in een wereld
die van haar Schepper is weg gedwaald?
Dit brengt een heel andere theologie de
kerken binnen, die haaks staat op hoe
de belijdenisgeschriften bijvoorbeeld de
Schrift uitleggen.
En dat is waarschijnlijk de belangrijkste
kritiek op dit rapport. Er wordt met een
nieuwe hermeneutische bril naar de
bijbeltekst gekeken, zonder dat nagegaan wordt hoe de belijdenis de Schrift
naspreekt. Het rapport schenkt geen
aandacht aan wat er over dit onderwerp in de belijdenisgeschriften staat.
Je kunt bijvoorbeeld denken aan artikel
30 NGB, dat over de kerkelijke ambten
gaat: ‘Op deze wijze zal alles in de kerk
in goede orde geschieden, wanneer personen gekozen worden die trouw zijn,
overeenkomstig de regel die de apostel
Paulus daarvoor geeft in de brief aan
Timoteüs (1 Tim. 3).’ In dit hoofdstuk
worden de plichten van opzieners en diakenen uiteengezet, en daar wordt dan
uitdrukkelijk over broeders gesproken.
De oorspronkelijke Latijnse tekst van de
NGB gebruikt het woord ‘mannen’, net
zoals je dit in de Engelse vertaling terugvindt: ‘when faithful men are chosen in
agreement with the rule that the apostel Paul gave to Timothy’ (zie Book of
Praise, p. 465). Het is een onacceptabele
leemte in een deputatenrapport dat zo’n
koerswijziging voorstelt. Een groot deel
van het rapport wordt opgeëist door hoe
men door de bril van de nieuwe culturele maatschappelijke context de Bijbel
opeens heel anders leest dan de kerk in
het verleden. Maar hoe de belijdenis de
Schrift naspreekt – daaraan wordt niet
eens aandacht gegeven.
Daarna gaat ds. Boon dieper in op de
hermeneutische aanpak van het rapport die ook voor andere onderwerpen
(bijv. homoseksualiteit) de grootste
gevolgen kan hebben. Daar is eerder
in ons blad ook al aandacht voor gevraagd. Hij schrijft daarna nog:
Het rapport besteedt ook een hoofdstuk aan de vraag hoe met verschillen
omgegaan moet worden. De deputaten
hopen dat voor- en tegenstanders elkaar
ruimte kunnen gunnen. Er kunnen gemeenten in het kerkverband zijn die de

ambten voor vrouwen openstellen, terwijl andere dit niet doen. En zij moeten
samenleven.
Zoiets schrijf je gemakkelijk op, maar de
praktijk is anders. Onderzoek laat zien
hoe dat in andere denominaties gegaan
is. Inderdaad is er dan een periode van
tolerantie, maar dit is tijdelijk. Aanvankelijk worden mensen met bezwaren tegen de nieuwe gang van zaken,
getolereerd. Maar na een tijdje wordt
dit al moeilijker. Hoe kan een classis of
een synode bijvoorbeeld vergaderen
met vrouwelijke afgevaardigden, wanneer sommigen die afvaardiging niet
erkennen? Hoe moet een predikant met
gewetensbezwaren, functioneren in een
kerkenraad met vrouwelijke ambtsdragers? De praktijk wijst eenvoudigweg uit
dat wie die nieuwe opvatting niet deelt,
uiteindelijk geen toegang tot de ambten
meer heeft, óf wegens zijn eigen gewetensbezwaren óf omdat hij geweigerd
wordt. Het wordt het één óf het ander.
Deze twee opvattingen zijn in de praktijk niet te verzoenen, zelfs niet in onze
postmoderne tijd.
In de thema-uitgave die De Reformatie
aan dit onderwerp gewijd heeft, wordt
aan een aantal mensen gevraagd om
op het rapport van deputaten m/v te
reageren. Daarbij komt echter niemand
aan het woord die wezenlijke kritiek op
het verslag ervan heeft. Zelfs wordt met
geen woord gerept over bijlage 2 van
het deputatenrapport, waarin één van
de deputaten, Dick Slump, ingrijpende
kritiek op het rapport uitspreekt en zich
ervan distantieert. En met hem zullen er
velen in de GKv zijn die deze kritiek delen. Zegt dit al iets over het toekomstige
vermogen om een verscheidenheid aan
visies binnen hetzelfde kerkverband te
laten samenleven? Het negeren van een
persoon en zijn publicaties is vaak de
eerste stap naar intolerantie.
Boon spreekt in het slotgedeelte van
zijn artikel de hoop uit op het ‘onverdiende genadewonder’ dat de kerken
volgend jaar ter synode deze voorstellen zullen stuiten. Ik sluit me daar van
harte bij aan.
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Persrevue
Ferdinand Bijzet

Ongeloof en wetenschap
In september zijn de scholen en universiteiten weer van start gegaan. In ZuidAfrika gebeurt dat elk jaar halverwege
de maand januari. Met het oog daarop
verscheen eerder dit jaar in het blad
Kompas van Die Vrye Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika dit (door mij vertaalde) artikel van Gerhard Bijker.
We komen tegenwoordig steeds meer
mensen tegen die zichzelf atheïst noemen. Ze vertellen de wereld dat zij niet
in God geloven. Uiteraard kom je onder
hen uiteenlopende opvattingen tegen,
zodat je het risico van veralgemeniseren
loopt wanneer je hen wilt gaan beschrijven. In elk geval kunnen we zeggen
dat we hier te maken hebben met een
wereldwijde tendens, waarin de mens
meent God niet meer nodig te hebben
– hij weet nu zelf alles.
De wetenschap heeft een enorme invloed op deze mensen, en dan specifiek
het naturalisme: alles moet door de
wetenschap verklaard kunnen worden,
plaats voor God is er niet meer.
Een van de grote fouten die hier gemaakt wordt, is dat God en wetenschap
tegenover elkaar gezet worden. Maar
dat is vaak een valse tegenstelling.
Niet alle wetenschappers zijn immers
atheïsten. Eén van de grote wetenschappelijke projecten van de afgelopen jaren
– het Menselijk Genoom Project – is aanvankelijk door een atheïst geleid, maar
die is later door een christen opgevolgd.
Deze beide wetenschappers verschillen niet van elkaar op het punt van de
wetenschap – ze verkeren beiden in de
voorste gelederen van de wetenschappelijke ontwikkeling. Maar ze verschillen
wel wat hun wereldbeeld betreft.
Hier staan twee wereldbeelden tegenover elkaar. Het atheïsme gelooft dat
de kosmos een gesloten systeem is. Er
bestaat geen God of hogere macht. Alles

in de kosmos kan dus verklaard worden
vanuit de chemie en de fysica. Daartegenover staat het theïsme, het wereldbeeld dat wel gelooft in het bestaan van
God.
En nu is de vraag dus: waar past de
wetenschap in? Betekent wetenschap
impliciet atheïsme? Of past het beter bij
theïsme? Of is de wetenschap neutraal?
Omdat de wetenschap de afgelopen
eeuwen zo veel bereikt heeft, is de mens

steeds arroganter geworden. Wetenschappers in vroegere eeuwen waren
zich veel meer bewust van een SchepperGod van wet en orde. Veel schrijvers menen dat juist deze achtergrond een grote
bijdrage geleverd heeft aan het succes
van de wetenschap in het christelijke
Europa. Culturen die een warwinkel kennen van verschillende goden die met elkaar concurreren en elkaar tegenwerken,
zagen niet dezelfde wetenschappelijke
vooruitgang. Omdat ze niet op zoek waren naar wet en orde in de natuur.
Maar wat heeft de wetenschap nu eigenlijk bereikt de afgelopen eeuwen?
Wat bedoelen we wanneer we het hebben over een wetenschappelijke verklaring? We zeggen bijvoorbeeld dat we de
zwaartekracht wetenschappelijk kunnen
verklaren met een aantal wiskundige
formules. Maar eigenlijk kunnen we
zwaartekracht alleen maar beschrijven

met die formules. Wat zwaartekracht
precies is, en waarom dit is zoals het is,
begrijpen we nog niet. De beschrijving
daarvan is uiteraard best bruikbaar. We
kunnen wiskundig uitwerken hoe het zal
werken: of die brug sterk genoeg zal zijn,
of dat vliegtuig in de lucht zal blijven,
enzovoort. Maar als we heel eerlijk zijn,
weten we tot op vandaag niet precies
wat ‘licht’ is.
Een ander voorbeeld: wanneer we de
motor van een auto bekijken, kunnen
we die verklaren aan de hand van fraai
ingenieurswerk – die wetten van ontbranding en zo worden aangewend om
de motor aan te drijven. Aan de andere
kant kunnen we wijzen op de ontwerper: iemand als Henry Ford bijvoorbeeld.
Toch staan die twee helemaal niet tegenover elkaar, ze vullen elkaar slechts
aan. Maar zodra de schepping ter sprake
komt, zetten atheïsten de Ontwerper en
de natuurwetten wel tegenover elkaar.
En dan willen ze ons dwingen om tussen
één van die twee te kiezen. Terwijl die
twee helemaal niet in strijd met elkaar
zijn, maar elkaar juist aanvullen.
Atheïsten geloven dat wetenschap de
enige weg naar waarheid is. Het is ironisch dat zelfs de atheïsten met hun wetenschap vol aversie tegen God, vandaag
nog steeds zoeken naar wet en orde in
de natuur. Als zij niet geloven dat er
wet en orde in de natuur is, zoeken ze
tevergeefs. Maar helaas zijn ze de waarheid dat er een Schepper-God is, en dat
dit het fundament voor wet en orde is,
vergeten.
Ik wens alle scholieren en studenten
sterkte en wijsheid toe om in hun kleine
wereldje van naar school gaan en college lopen hun geloof vast te houden en
waar nodig te belijden.

U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten op rekening 32.46 25.901 ten name van de Stichting Woord en Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen gedenken, kunnen gebruikmaken
van de volgende formulering: Ik legateer (... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en Wereld, statutair
gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBI-instelling.
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