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De royale strooier
Verder in dit nummer o.a.:
- Nieuwe manier van bijbellezen
- In dienst van het evangelie
- Immanuël
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De goede boer en de tere tarwe
Schriftlicht
Tonny Nap

(Matteüs 13:24-30 en 37-43)
‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen,
maar anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen.’

‘... ze zijn ziende blind en horende doof en ze begrijpen het niet’.

(Matteüs 13:11-13)

Wel kijken, maar niets zien. Horen, maar het niet verstaan.
En dat is kennelijk de bedoeling.

Het staat er echt. Ineens zien we dat gelijkenissen vreemde
dingen zijn.

Wat is er aan de hand? Wie het wil begrijpen, moet niet ver-

geten dat de situatie niet blanco is.
We zitten al in Matteüs 13, dus niet
nog in het begin. Christus was eerder
begonnen met de ronde verkondiging
van het evangelie van het koninkrijk.
Hij was door het land gaan trekken,
met zijn woord, met zijn daden, met
zichzelf. Inmiddels zijn de mensen
gaan reageren. Wie is die Jezus? Wat
moeten wij met Hem? De mensen gaan
langzamerhand hun posities innemen.
De één vindt Hem geweldig, de ander
houdt de boot af. De één loopt met
Hem weg, een ander zegt: ‘Ik kan Hem
niet volgen.’ In de hoofdstukken 11 en 12
verharden de posities zich en wordt Jezus zelfs verdacht gemaakt. Dat Hij nu
in gelijkenissen gaat spreken, komt niet

uit de lucht vallen. Het wordt opgeroepen door de reactie van de mensen.
Zo’n gelijkenis is dus geen aardig en algemeen verhaaltje, maar gaat in op die
situatie. Het is geen lekker concrete en
duidelijke boodschap, die zelfs de kinderen begrijpen. Je zou het zo kunnen
zeggen: wij moeten niet proberen het
beeld uit te leggen. Het is andersom. De
gelijkenis gaat ons uit-leggen. Ze legt
ons hart open, brengt aan het licht wat
daar zit. Het gaat er dus niet om het
geheim van de gelijkenis te snappen.
Maar de gelijkenis wil het geheim dat
in ons hart ligt, aan het licht brengen.
Waar staan wij?

Dreigend gifschandaal
Zo is het ook in dit verhaal over een
zaaier en zaad, en over groeitijd en
oogsttijd. Na het verhaal over de ene
royale strooier (vss. 1-9, 18-23) komt nu
een beeld met twee zaaiers en twee
soorten zaad (vss. 24-30). Er staat wel
behoorlijk onschuldig in vers 25: ‘onkruid’, maar er is meer aan de hand.
Het gaat hier waarschijnlijk om dolik,
dolle tarwe, of hondsdravik – Lolium
temulentum – en
dat is niet lastig,
maar giftig! Van
dit goedje raak
je bedwelmd, je
krijgt een dronken gevoel en het
kan uiteindelijk
dodelijk zijn.
Wij moeten
hierbij dus
niet aan onze
achtertuin vol
zevenblad den-
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ken: vervelend, maar onschuldig. In het
Belgische Wetboek van Strafrecht lezen
we (in artikel 536): ‘… wordt gestraft
hij die kwaadwillig een bezaaide akker
verwoest, zaad van dolik of van enig
ander schadelijk kruid of gewas op een
akker strooit…’
Hier is een kwaadaardig figuur actief,
een echte vijand. Hij wil niet alleen de
oogst van de boer saboteren, maar veel
meer kwaad doen. Wie zich de schandalen rond verontreinigde babymelk
in China en met pesticiden vergiftigde
schoolmaaltijden in India herinnert,
realiseert zich welke ramp zich gaat
voltrekken wanneer de dolik, gemengd
met de tarwe, de markt opgaat. En die
boer? Hij zal rampzalige imagoschade
lijden, talloze schadeclaims krijgen en
failliet gaan.
Jezus tekent hier dus geen huis-tuinen-keukentafereel dat elke tuinier wel
herkennen kan uit eigen ervaring. Deze
figuur is boosaardig. Hij gunt de boer
niet alleen zijn oogst niet, maar wil
slachtoffers maken. Dubbel slecht dus.
Je vermoedt al over wie dit gaat. We
snappen het helemaal wanneer Jezus
de cast van het stuk bekendmaakt en
de plot vertelt (vss. 37-43a).
Zie je wel: wij hoeven de gelijkenis niet
uit te leggen, dat is al voor ons gedaan.

Geduld?
Waar gaat het om? Sommigen zeggen:
onze Heer leert ons geduld te hebben
met alles en iedereen. ‘Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan
zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen
de maaiers zeggen: “Wied eerst het
onkruid, bind het in bundels bij elkaar
en verbrand het. Breng dan het graan
bijeen in mijn schuur.”’ Wij zouden – is
dan de moraal – in de kerk dus niet
moeten proberen gelovigen en ongelovigen uit elkaar te halen. Daarmee richt
je alleen maar schade aan. We accepteren dat een heilige gemeente op aarde
niet haalbaar is en kiezen voor een
praktijk zonder toezicht en tucht.
Maar uit Jezus’ eigen mond (lees verder in Matteüs) horen we heel andere
woorden, die aandringen op duidelijkheid en trouw. Zou Hij zichzelf tegenspreken? Bovendien: als we goed kijken,
merken we dat het niet gaat over de

vraag of en hoe de kerk heilig is, en of
ze wie niet bij haar hoort, moet uitzuiveren. De Here Jezus zegt: ‘De akker is
de wereld’, niet: ‘De akker is de kerk.’
Is de boodschap dan meer in het algemeen: we moeten geduld hebben,
maar Gods tijd komt heus? Dat zit er
wel in. Volgens Jezus komen straks de
oogst, en de grote scheiding. Juist als
we ons herinneren wat de bedoeling
van de tweede zaaier was, kunnen we
dat goed begrijpen. Hij wilde de bevolking vergiftigen en de boer in een
kwaad daglicht stellen. Als het niet
was opgemerkt, was het leed niet te
overzien geweest. Maar gelukkig is de
fraude ontdekt en gelukkig weet de
boer raad. De dolik zal straks gewied en
vernietigd worden.
Gods oordeel is dus geen toevallig en
willekeurig, wreed optreden, maar zijn
ingreep om erger te voorkomen. Met
dit beeld in het achterhoofd kunnen
we, midden tussen onrecht en onderdrukking, geduldig roepen tot God:
‘Heer, wanneer stuurt U de maaiers?
Kome uw koninkrijk!’ Nu kunnen we
danken: ‘God, het is maar gelukkig, dat
U het gemene werk van de vijand hebt
gezien en we vertrouwen dat U er iets
aan gaat doen.’
Maar is dat oordeel wel iets om naar uit
te zien? Dat hangt er toch maar van af,
welke rol jij speelt! Goed zaad of slecht
zaad? Daarover doordenkend zou je de
gelijkenis kunnen zien als een oproep
tot bekering. Stel, je bent het kwade
zaad – dan is er onder Gods geduld nog
tijd om te veranderen. Zo zei Augustinus het wel. ‘Het onkruid van vandaag
kan het graan van morgen zijn.’
En dat is ook zo. Daarom willen we
ook graag het evangelie uitstrooien
in de wereld. Maar daarover gaat het
hier niet. Jezus zegt niet: ‘Laat de dolik
tarwe worden!’ Het gaat hier om iets
anders. ‘Kijk goed: beide groeien op in
de tijd. En wat erin zit, zal er uitkomen.
Tarwe is tarwe, maar het moet nog
groeien. Onkruid is onkruid en ook dat
zal uitgroeien en vruchten opbrengen.
Maar die zijn giftig, daarom moeten ze
onschadelijk gemaakt worden.’
Dit beeld roept eerder associaties op
met uitspraken als: ‘Wie vuil is, worde
al vuiler.’ Wie onheil aanricht, zal nog
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meer onheil aanrichten. Wie goeddoet,
zal nog meer goeddoen, en wie heilig
is, zal nog heiliger worden. Wat er in
het hart zit, komt er eens uit. De tijd
zal het leren. Wat geheim is, zal niet
onzichtbaar blijven. Eens is de tijd voor
groei op, en dan zal het einde zijn.

Tere tarwe
Maar waar wil Jezus dán heen? Probeer
het idiote van het beeld te vatten. Stel
je voor dat jij schorseneren of pastinaken gaat zaaien of aardperen wilt
poten. Je bereidt de grond voor en dan
gaat het pootgoed erin, je zaait het
zaad. Maar vervolgens loop je natuurlijk niet weg. Als het niet regent, geef je
water. En je gaat in ieder geval onkruid
wieden. Dorens en distels verstikken
immers alles (vgl. vss. 7 en 22). Wie niet
wiedt, zit straks met niets.
Maar deze boer verbiedt te schoffelen
en het onkruid mag zijn gang gaan!
Neem dit beleid over in je eigen tuin en
kijk wat er gebeurt. Dat komt niet goed.

Maar waarom mag dat gifkruid niet
gewied worden? We zijn er inmiddels
achter dat dat niet is om het nog de
gelegenheid te geven zich te bekeren.
Waarom dan? Omdat de tarwe daar
niet tegen kan. ‘Wilt u dat we het onkruid ertussenuit wieden? Nee, want
dan zouden jullie met het onkruid ook
het graan lostrekken.’
Nu wordt het spannend. Ik vermoed
dat veel lezers zich identificeren met
het goede zaad. Nee, vast niet trots
of hoogmoedig. Maar toch. En als je
een volgeling van Jezus bent, als je
het woord van God laat ontkiemen en
uitgroeien, mag je dat doen. Maar hier
ontdekken we hoe bezorgd Jezus is over
dat goede zaad en de tere plantjes die
eruit groeien. Hij weet dat zijn maaiers,
als ze nu al het onkruid gaan wieden,
de tarwe mee lostrekken. Dat goede
gewas is dus nog zwak, en niet stevig
geworteld. Wij zijn er niet tegen opgewassen als het oordeel nu al over de akker gaat. Wij zijn van onszelf niet sterk
en taai, we zijn nog klein en teer, en we
moeten uiterst voorzichtig behandeld
worden.
Het beeld helpt ons af van het beruchte wij/zij-denken: de grote, boze
buitenwereld is slecht en wij zijn
goed en sterk. Als je sterk was, kon
je wel tegen de wiedende engelen.
Maar je moet nog steviger wortelen,
uitgroeien en vrucht zetten. Tot die
tijd ben je volstrekt afhankelijk van de
wonderlijke zorg van de boer, die aanziet hoe het onkruid opgroeit, maar
die intussen ook zorgt dat zijn gewas
toch niet verstikt raakt. Hij waakt over
zijn oogst.

Oogst

Dolik
Hoe bestaat het dan dat de tarwe toch
opgroeit en volle, zware aren oplevert?
Dat kan eigenlijk niet, dat is een wonder. Dat is een eigen werk van God.

Ook dat aspect van de ‘oogst’ maakt
onze harten open en laat tevoorschijn
komen wat erin zit.
Vaak lees je dat dolik en tarwe sterk op
elkaar lijken, vooral als beide gewassen
niet volgroeid zijn. Dat moeten we niet
overdrijven. Zijn het niet de slaven die
al snel zelf ontdekken dat er onkruid
gezaaid en opgeschoten is tussen de
tarwe? En als ze suggereren om alvast
de dolik te rooien, is het antwoord niet:
‘Dat kan niet, want dolik lijkt te veel op
tarwe’, maar: ‘Je trekt dan meteen ook
het graan uit de grond.’ Ze lijken dus

niet als twee druppels water op elkaar.
Maar waar het om gaat, is dit. Vaak
wordt in dit verband nogal dreigend gezegd, dat we ervoor moeten zorgen dat
we als gelovigen ons moeten onderscheiden van anderen. Maar dat is het
punt hier niet. Het punt is dat de dolik
(een beetje) lijkt op de tarwe. Met andere woorden: dolik doet alsof hij tarwe
is. De duivel denkt dat hij gewoon gebruik mag maken van Gods akker. Hij
gaat er zijn gang. Maar dat klopt niet,
en hij weet het ook: daarom gaat hij
stiekem aan de gang. En hij pakt onmiddellijk daarna zijn biezen, want hij
wil niet betrapt worden bij zijn illegale
daad. De ongelovige doet alsof ook hij
er recht op heeft in Gods wereld te leven, zonder dat er vruchten van geloof
komen. Maar dat blijkt uiteindelijk een
vergissing, die zal worden rechtgezet.
De boodschap is, dat mensen hun
plek in het leven alleen krijgen om te
groeien en vruchten van geloof op te
brengen. Logisch ook: de akker is van
God en Hij is de landman. Je hebt alleen recht op een plekje als je vruchtbaar bent. God laat daar zijn zon over
opgaan en er zijn regen op neerdalen,
met het oog op zijn oogst.
Het beeld stelt de vraag naar het doel
in ons leven. Leven we voor onszelf, of
zijn we vruchtbaar voor de ander? Hoe
groeit wat wij hebben gekregen, uit tot
een vrucht voor God?
Voor wie wil ik het beste maken van
wat ik ontvangen heb?
Jezus’ beeldverhaal kan ons leren het
gevaarlijke bedrog van de duivel te
ontmaskeren. Het leert ons er blij om te
zijn dat God hem allang betrapt heeft.
Nu wij nog. En het helpt ons onszelf toe
te vertrouwen aan de zorgende handen
van de grote Landman, zodat we vrucht
dragen tot de oogsttijd.
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Het rapport Mannen en vrouwen
in dienst van het evangelie
Kroniek
Joop Schreuder

Deputaten M/V in de kerk hebben hun
rapport voor de komende generale synode gepubliceerd. Een van de deputaten, Dick Slump, schrijft in een verantwoording waarom hij het standpunt van
de anderen niet kan delen. Wij vallen
hem bij. In de bespreking die hieronder
volgt, wordt met ‘het rapport’ steeds gedoeld op wat de meerderheid van deputaten heeft geschreven.
Mijn bijdrage is bedoeld als een bespreking van het hele
rapport. De bijdrage van Pieter Boonstra (zie p. 298 van dit
nummer) zoomt in op het ene punt van ‘de nieuwe manier
van bijbellezen’.

b. het al dan niet functioneren van vrouwen als ambtsdragers mag voor de GKv geen belemmering vormen in de
kerkelijke contacten met de CGK en NGK en evenmin bij
gemeentestichtingsprojecten.

De strekking van het rapport kan worden samengevat
in conceptbesluit 2 dat aan de Generale Synode Ede 2014
wordt voorgelegd:
a. 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;

Het rapport gaat over de dienst van mannen en vrouwen.
Maar in het rapport wordt een visie aan de kerken voorgelegd die een algemenere strekking heeft. Het is een visie op
het gezag van de Bijbel in allerlei hedendaagse vragen die
te maken hebben met veranderingen in onze samenleving.
Daarom is het goed eerst die visie te bespreken. Daarna ga
ik wat dieper in op de vragen over M/V in de kerk. Ten slotte
iets over de conceptbesluiten, zoals ze hierboven staan.

De hermeneutische visie van deputaten
Het rapport vraagt aandacht voor het verschil tussen de context waarin eens de bijbelse geboden gegeven zijn en onze
hedendaagse context. De betekenis van bijbelwoorden van
tóen voor ons vandaag moeten we vinden door een voortdurend heen en weer bewegen tussen de verschillende contexten, waarbij de bijbeltekst het belangrijkst blijft en de Heilige
Geest ons, samen met alle heiligen, gaandeweg leert om vast
te stellen wat dit vandaag voor ons betekent.
Om dit te kunnen doen, moet worden
vastgesteld wat de oorspronkelijke context was, wat toen de bedoeling was
van de bijbeltekst, wat nu de context

is en hoe we nu aan de oorspronkelijke
bedoeling in veranderde omstandigheden recht doen.
In het rapport wordt vanuit deze visie

besproken wat we vandaag moeten
zeggen over de vraag of de ambten
van diaken, ouderling en predikant ook
door vrouwen kunnen worden vervuld.

De oorspronkelijke context
Hoe zien deputaten, deze visie toepassend op m/v-vragen, de oorspronkelijke
context?
Het valt op dat het rapport in dit verband eenzijdig focust op het onderwijs
van Paulus. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen de context
waarin Paulus schreef en onze context
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c. Paulus beroept zich erop dat zijn
onderwijs in overeenstemming
is met het onderwijs van heel de
Schrift; hij noemt in het bijzonder hoe God in het begin aan
de man-vrouwrelatie vorm gaf.
Hij beroept zich op het ‘zoals
ook in de wet staat’.*
t
por
Rap
d. Paulus beroept zich op
deputaten
de relatie God-Christus,
M/V in de kerk
in verhouding tot manvrouw. Hij beroept zich op
de relatie tussen Christus
Mannen en vrouwen in dienst van
en zijn kerk, zoals die
het evangelie
weerspiegeld behoort te
Peter Bakker
worden in de relatie manRob van Houwelingen
Hans van Leeuwen
Wieke Malda-Douma
vrouw. Dat gaat ver uit
Hans Schaeffer
[Dick Slump]
pe
boven hoe ‘men’ de relatie
Vlieg-Kem
Harmke
man-vrouw in die tijd zag.
e. Door alle motiveringen
heen loopt de lijn: gelijkwaardig én verschillend
(in positie). Onderling
dienstbaar, maar elk op
eerde Kerken Ede 2014
Generale Synode van de Gereform
eigen plaats.
in
hetzij bij de Gereformeerde Kerken
auteur,
de
bij
hetzij
berust
Het doorgaande spreken
f.
tekst
deze
Het auteursrecht van
en worden met het
echt betreffend kan contact opgenom
Nederland. Voor alle zaken het auteursr
uning via: dao@gkv.nl.
deputaatschap administratieve onderste
geautomatiseerd
van de Schrift over de
verveelvoudigd, opgeslagen in een
Niets uit deze uitgave mag worden
dan ook, zonder
, in wat voor vorm of op wat voor manier
gegevensbestand, of openbaar gemaakt
ns de uitzonderingen bij de
ing van de rechthebbende, behoude
relatie m/v in het huvoorafgaande schriftelijke toestemm
wet gesteld.
welijk en in de kerk kan
niet getypeerd worden
als een onnodige hindernis voor het evangelie. Het is kostbaar onderwijs van
zijn onderwijs over m/v, was dat de
de hele Schrift, dat we niet mogen
Het rapport geeft ook een versimpelde
evangelieverkondiging niet onnodig
opgeven.
voorstelling van de context waarin
gehinderd mag worden. Hij sloot zich
Paulus schreef. Het spreekt over ‘de
voor een belangrijk deel aan bij de
Waarom zouden we niet mogen zegmediterrane cultuur ten tijde van het
toenmalige cultuur. Willen wij het
Nieuwe Testament’ (p. 18); de werkelijk- evangelie doorgang geven, dan moeten gen dat het vooral Paulus’ bedoeling
was om concreet te maken wat in lijn
heid moet veelvormig geweest zijn.
wij vandaag onnodige hindernissen
ligt met het onderwijs van heel de
Paulus werkte in een enorme regio,
wegnemen; dat kan betekenen dat we
Schrift en spoort met hoe God de remet ongetwijfeld grote plaatselijke ver- wat betreft m/v nu andere standpunlatie m/v in het huwelijk en in de kerk
schillen én met het grote verschil tusten innemen dan toen.
bedoeld heeft?
sen (christenen uit de) Joden en nietDeputaten maken van wat hoogstens
Joden. Maar hij beroept zich op wat in
Deze redenering moeten we niet overéén van meerdere motieven van Paulus
de kerken algemeen aanvaard behoort
nemen.
te zijn. En hij beroept zich op het Oude
a. Dat Paulus (in grote lijnen) aansloot is, het doorslaande argument in hun
betoog: Paulus wilde toen de doorgang
Testament. De context van Paulus is
bij de toenmalige cultuur, is een
van het evangelie niet in de weg staan
ook die van hemzelf: als farizeeër, die
aanvechtbare generalisatie. Dat
– wij mogen nu de doorgang van het
door en door onderwezen is in de wet,
Paulus zo uitvoerig hierover moest
evangelie niet in de weg staan.
de profeten en de geschriften.
schrijven, doet iets anders vermoeden.
b. Wat is onnodig hinderen? Paulus
De oorspronkelijke bedoeling
De context nu
vraagt van christenen geen aanpassing aan de omringende cultuur,
Hoe aanvechtbaar de visie van deIn het rapport stellen deputaten dat
maar een voorbeeldig leven dat in
putaten in de praktijk is, blijkt ook
wat Paulus schrijft over m/v nu (in
plaats van weerstand op te roepen
als zij gaan omschrijven waar het
tegenstelling tot Paulus’ tijd) ingaat
respect afdwingt en laat zien hoe
Paulus klaarblijkelijk vooral om ging.
tegen de geaccepteerde maatschapmooi het evangelie is.
Het rapport haalt één motivering van
pelijke situatie; dat wij minder dan
vandaag. Een paar teksten uit de brieven van Paulus worden besproken.
Maar daarmee trekken deputaten het
beeld scheef. We hebben niet alleen te
maken met de context van
Paulus in de eerste eeuw.
We vinden onderwijs over
m/v-vragen in de hele
Bijbel.
Deputaten versmallen op
ongeoorloofde manier ‘de
oorspronkelijke context’.
Want dat is de context van
de hele Bijbel, die ontstaan
is in verschillende tijden,
culturen en taalgebieden.
Door de tijden heen zal
de relatie man-vrouw best
verschillend ingevuld zijn,
toch vinden we door de hele
Bijbel heen de dubbele lijn
van (1) gelijkwaardigheid van
man en vrouw én (2) verschil
in positie.
Het gaat daarom niet aan
om enkel de context waarin
Paulus schreef, met de
onze te contrasteren. De
geschetste context is niet anders dan hoe deputaten die
zien, versmald tot het onderwijs van Paulus.

Paulus naar voren en geeft die een
onevenredig belang. Deputaten stellen: belangrijk motief voor Paulus, in
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vroeger ons laten leiden door de traditionele moraal; dat in onze cultuur
gelijkwaardigheid (JJS: lees ‘gelijkheid’)
vooropstaat; dat de voorschriften nu
een isolement scheppen waardoor de
verkondiging van het evangelie onnodig zou kunnen worden gehinderd.
In de beschrijving van de tegenwoordige context komt de opvatting van
deputaten mee. Zij zélf vinden klaarblijkelijk dat wat Paulus schrijft, als
we dat onveranderd toepassen, de
verkondiging in de weg kan staan. Het
is een waardeoordeel dat hierdoor ‘de
verkondiging van het evangelie onnodig (cursief van mij, JJS) zou kunnen
worden gehinderd’ (p. 18). Zo maakt het
rapport van deputaten zelf duidelijk
hoe riskant het is om te gaan werken
vanuit hun visie.
Een heel andere inkleuring is evengoed

mogelijk. Bijvoorbeeld: kennelijk raakt
onze samenleving steeds verder vervreemd van de instellingen van God en
verklaart dat mede de moeite die men
heeft met wat de Bijbel schrijft over
vormen van gezag. Het gelijkheidsdenken en het individualisme van vandaag
hebben dringend correctie nodig door
bijbels onderwijs.

Niet aanpassen, maar
uitleggen

daartussenin (contact zoeken, de boodschap begrijpelijk uitdragen zonder de
inhoud aan te passen). Waar deputaten
voor kiezen, komt neer op een inhoudelijke aanpassing: we gaan iets anders
zeggen, omdat dat beter aansluit bij
onze samenleving. Waar we ons voor
moeten blijven inzetten, is: uitleg
geven van het mooie, doorlopende onderwijs van de hele Schrift, in taal die
vandaag begrepen wordt, zonder op
inhoud te gaan schuiven.

Door alle tijden heen heeft de kerk ermee te maken dat het evangelie botst
met opvattingen in de samenleving.
In grote lijnen geschetst is dan de keus
tussen isolement (contact zo veel mogelijk vermijden om zelf zuiver te blijven),
aanpassing (om de boodschap zo goed
mogelijk over te brengen) of een koers

Toespitsing op de vragen over M/V in de kerk
Na de bespreking van de
hermeneutische visie nu een
paar opmerkingen specifiek
over hoe het rapport ingaat
op m/v-vragen.

tekenis wat betreft de m/v-verhouding, wijst hij nadrukkelijk naar
ding.
het begin. Daar zie je hoe God het
b. Het rapport zwijgt over het feit dat
huwelijk bedoeld heeft. In overeenhet gezaghebbend onderwijs in
stemming daarmee behoren we,
Gods Woord in het Oude Testament
als het gaat over de relatie manwas toevertrouwd aan de priesters
vrouw, nadrukkelijk stil te staan bij
en per definitie een taak was voor
de vraag: hoe heeft God die relatie
mannen.
vanaf het begin bedoeld?
Confrontatie met
c. Het rapport noemt Debora, maar
Het rapport gaat niet in op het feit
aangevoerde argumenten
verdisconteert niet dat aan haar wel
dat de Here God de man als eerstmist
rechtspraak in Israël
verantwoordelijke/hoofd
Deputaten hebben een eigen visie ontDebora: wel rechtspraak, niet wordt toegeschreven,
maar niet het gezagheeft aangewikkeld als grond voor het standpunt
het gezaghebbend onderwijs hebbend onderwijs;
steld, blijkens
dat naast mannen ook vrouwen in de
en dat in die geschieonder meer
kerkelijke ambten mogen dienen. Maar
denis de man, in de persoon van Bahet feit dat hij (en niet de vrouw
wat is er gedaan met de opdracht om
rak, in gebreke wordt gesteld omdat
die als eerste gezondigd heeft) als
gebruik te maken van studiemateriaal
hij niet zó leiding geeft als van hem
eerste ter verantwoording wordt
dat er al ligt? Het is opvallend dat het
gevraagd is.
geroepen; en dat de dood in de werapport zich vrijwel niet confronteert
d. Het rapport gaat voorbij aan het
reld is gekomen, niet om de zonde
met belangrijke argumenten die vaak
onderscheid tussen de volstrekte
van de vrouw maar die van de man
zijn aangevoerd voor het ‘traditionele’
gelijkwaardigheid enerzijds en het
(vgl. ook Rom. 5).
standpunt.
verschil in positie anderzijds, zoals
De Here Jezus wijst bij vragen over
dat er blijkens het bijbelse onderechtscheiding op de blijvende beteIk denk aan de volgende argumenten:
wijs is tussen God de Vader en God
kenis (dus ook in
a. Fundamende Zoon. Dat parallel daarmee er
andere
context)
teel is hoe
Fundamenteel is hoe God in het
ook tussen man en vrouw tegelijk
van hoe God
God in het
begin
de
relatie
m/v
heeft
ingesteld
gelijkwaardigheid en verschil in
de relatie manbegin de
positie kan zijn, is een punt dat niet
vrouw vanaf het
relatie m/v
wordt besproken. Het wordt zelfs
begin bedoeld heeft. Het rapport
heeft ingesteld. Wanneer de Here
genegeerd waar het rapport spreekt
honoreert niet zulke blijvende beJezus vragen krijgt over echtschei-
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de seksen – zijn we dan geen man/
over een gelijkwaardig functionevrouw meer?
ren, terwijl het kennelijk gaat over
- Het eerste en grote gebod normeert
een gelijke positie (p. 23 onderaan).
en reguleert alles – is het vanaf het
e. Het rapport gaat bij de bespreking
begin ooit anders geweest?
van 1 Korintiërs 11 eraan voorbij dat
in vers 3 God het hoofd van Christus - Wanneer relaties de navolging van
de Heer verhinderen, moet ermee
wordt genoemd, en wat dat betegebroken worden – hoe is dat een
kent in het geheel van dat vers. Er
argument in dit verband?
wordt gezegd dat Paulus’ spreken
hier gezagsrelaties in zijn tijd weerspiegelt, maar juist het noemen van De Here Jezus heeft telkens aangegeven dat zijn werk geen breuk betekent
Christus in de reeks God-Christusmet het Oude Testament, maar de
man-vrouw blijft buiten beeld.
vervulling ervan brengt.
f. Het argument dat de
Hij komt het werk van de
relatie man-vrouw,
God het hoofd
Vader in de schepping
als een relatie van
van Christus
niet ombuigen, Hij komt
gelijkwaardigheid
helen en zijn Vaders
en verschil in posiplannen werkelijkheid maken. Het werk
tie, geworteld is in God zelf (relatie
van de Geest betekent ook geen breuk
Vader-Zoon) en in zijn scheppingsmet het werk van de Zoon: Hij werkt
instelling, en in de leer van onze
uit in de praktijk wat de Zoon voor ons
verlossing (de zonde kwam in de
wereld door één, Adam; God gaf een tot stand heeft gebracht. Als de Zoon
ons nadrukkelijk leert om te denken
nieuwe Man, Christus; dankzij Hem
is er genade en eeuwig leven) wordt vanuit Gods scheppingsinstelling (Mat.
19), moeten wij Hem daarin navolgen,
in het rapport niet besproken.
en niet gaan denken in een schema
waarin scheppingsinstelling en koninkBelemmering?
rijk in een zekere spanning tegenover
elkaar komen te staan.
Het is niet juist om te suggereren dat
het werk aan de voortgang van het koninkrijk kan worden belemmerd door
Te breed spoor
wat God bij de schepping heeft ingesteld. Hier wordt de eenheid van het
Deputaten stellen dat voor het ambt
werk van Vader, Zoon en Geest onder
twee elementen belangrijk zijn: de
spanning gezet. De argumenten die het roeping en het feit dat de ambtsdrager
rapport ervoor geeft, passen niet bij
Christus representeert.
deze bewering.
Met deze twee noties alleen komen we
- Galaten 3:28, het allen één zijn in
concreet niet verder, omdat ze ook toeChristus, relativeert de door God
pasbaar zijn op andere taken of ambten
geschapen verscheidenheid tussen
dan die van diaken, ouderling en predi-

kant. Ouders worden geroepen om goede leiding
te geven aan hun kinderen. Ook als moeder
kan (en moet) je naar je
kind Christus representeren. En in allerlei andere
relaties kunnen vrouwen
eveneens Christus
representeren op
een plaats waar ze
zich door God
geroepen weten. Het rapport gaat hier
over te breed
spoor. En de aanwijzingen van Paulus in de pastorale
brieven over hoe
concreet bijvoorbeeld het ouderlingen
ambt moet worden ingevuld, worden gemist.

De conceptbesluiten in het deputatenrapport
We beperken ons, zoals al in
de inleiding is gezegd, tot besluit 2a en 2b.
Conceptbesluit 2a
Acceptatie van de in het rapport gepresenteerde visie heeft onmiddellijk consequenties voor andere onderwerpen
waarin we een groeiende kloof ervaren

tussen het onderwijs van de Bijbel en
opvattingen in onze samenleving.
Als we gaan capituleren voor het feit
dat in onze samenleving opvattingen
verschoven zijn en proberen daar zo
veel mogelijk aan tegemoet te komen
door steeds meer ons te beperken tot
de kern van het evangelie, zal het binnenkort komen tot grotere vrijheid van
denken in onze kerken over bijvoorbeeld homohuwelijk en zelfgekozen

levensbeëindiging, en van opvattingen
over kinderdoop en uitverkiezing. De
door deputaten gepresenteerde visie
biedt geen principiële weerstand tegen
deze trend; integendeel.
In plaats van te wijken voor onbegrip,
moeten we weer durven spreken en
preken over hoe mooi Gods bedoeling
is met man en vrouw. Hoe indrukwekkend het is wat Christus heeft gedaan
voor zijn kerk. Hoe hecht een huwe-
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van ouderlijk gezag ons moet brengen
tot het opheffen daarvan, moeten we
bezwijken voor de druk om misbruik
van het hoofd-zijn van de man op te
heffen door gelijkschakeling van man
en vrouw.

hen stelt. Laten we maar uitleggen dat
we verschillend kunnen omgaan met
de positie van de vrouw in de samenleving (vrouwelijk leiderschap vinden we
daar geen probleem), en in huwelijk/
kerk. En wel om de duidelijke reden dat
God ons voor de relaties in het huwelijk
en in de kerk expliciet voorschriften
Conceptbesluit 2b
heeft gegeven; voor de man-vrouwHet rapport bepleit een concentratie op relatie verder in de samenleving niet.
We moeten elkaar niet
de kern van ons geloof,
binden aan iets waar
die het onderwijs van
Niet voor onbegrip
de Schrift ons niet aan
héél de raad van God
capituleren
bindt. Maar wat Gods
van onze verlossing in
Woord wél duidelijk
de weg kan gaan staan.
zegt, daaraan zijn we gebonden. Dat is
Conceptbesluit 2b vraagt vrijheid voor
niet ongeloofwaardig; dat is prima te
het functioneren van vrouwen als
verdedigen.
ambtsdrager in gemeentestichtingsprojecten. Wat gebeurt er als we gaan
Noot:
capituleren voor het feit dat contacten
in eerste instantie niets begrijpen van
* 1 Kor. 14:34. In tegenstelling tot wat het
het bijbelse onderwijs over man en
rapport zegt op p. 14 is niet onduidevrouw? Ze zullen ook niet begrijpen
lijk waarnaar Paulus verwijst, want de
waarom kinderen van gelovigen behoapostel heeft zijn verwijzing naar de wet
ren te worden gedoopt (je kunt ze toch
drie hoofdstukken eerder al expliciet
veel beter als ze zo ver zijn, zelf laten
gemaakt, nl. Gen. 1 en 2. Dat Paulus hier
kiezen?). Ze zullen ook niets begrijpen
eventueel een mondelinge interpretatie
van Gods verkiezing (alle mensen moevan de Thora kan bedoelen, is niet vol
ten toch dezelfde kansen krijgen?). We
te houden. Waar gebruikt hij ooit het
moeten voor dat onbegrip niet capituwoord ‘wet’ in die zin?
leren, maar ons inspannen om de rijkdom van Gods
Het antwoord op misbruik van posities onderwijs uit
te dragen. Laat
is niet het opheffen van de verschillen,
de contacten
maar het wegnemen van het kwaad
ontdekken hoe
groot, soevekent dat de ander gediend
rein en liefdevol God is en leren roemen
wordt. Zonder weg te
in zijn verkiezend welbehagen. Laat
lopen voor verant- hen iets gaan zien van Gods genade
woordelijkheid.
die ons vóór is, zoals blijkt in de doop
Het antwoord
van kinderen van de gelovigen. En leer
op misbruik van
hun zien hoe mooi het is als mannen
posities is niet
en vrouwen gaan dienen naar het voorhet opheffen van de
beeld van Christus, in de zelfverloocheverschillen, maar het wegnemen van
ning die van beiden gevraagd wordt,
het kwaad. Net zo min als misbruik
in de verschillende positie waarin God
lijksband is waarin de man
naar het voorbeeld van
Christus zijn verantwoordelijkheid als hoofd
neemt en juist daarom
zich tot het uiterste verloochent en dienstbaar is
aan het welzijn van zijn
vrouw. En hoe mooi
het is als de vrouw
haar man stimuleert om op die
manier geestelijk leiding
te geven en
zelf die leiding
ook accepteert.
We moeten
weer leren
begrijpen dat
leiding geven
(als man in het
huwelijk, als ouders aan kinderen,
als ambtsdrager aan
gemeenteleden) naar
Gods bedoeling nooit
gepaard kan gaan met
misbruik van macht
of het kleineren van
de ander, maar bete-

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.).

297

V

M/

Jaargang 20 no 11 november 2013

Thema
Pieter Boonstra

Een nieuwe manier
van bijbellezen

Het meerderheidsrapport geeft het advies aan de generale
synode om uit te spreken dat de visie dat naast mannen ook
vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld. Dit advies
betekent een forse ommezwaai. Want tot nu toe is door ons
als kerken telkens uitgesproken en geleerd dat vrouwen wel
ten volle mogen functioneren in de gemeente, maar niet in
het (regeer)ambt.
De vraag is: hoe komt deze ommezwaai
tot stand? Wat is de redenering? En
kan dit voluit schriftuurlijk en gereformeerd genoemd worden?

Manier van bijbellezen
Voor een antwoord op deze vragen zoomen we in op de manier van bijbellezen
die in het rapport wordt gepresenteerd.
Deputaten geven aan dat Paulus in
1 Timoteüs 2:11-14 zegt dat ‘vrouwen in
de samenkomst van de gemeente geen
onderricht mogen geven’. Zonder discussie is dit wat de tekst zegt (Paulus

zegt het zelfs met ‘apostolisch gezag’,
p. 14). Maar volgens deputaten zullen we deze tekst zo moeten lezen dat
‘zowel mannen als vrouwen in onze
huidige westerse context op een gelijkwaardige manier betrokken mogen zijn
bij de verspreiding van het evangelie in
de kerk’ (p. 23). Oftewel, we zullen deze
tekst van Paulus zo moeten lezen dat
wat er letterlijk staat, nu zo niet meer
geldt.
En waarom dat zo kan, dat maken
deputaten duidelijk op pagina 17. Het
lezen van de Bijbel wordt daar voorgesteld als bestaande uit drie groothe-

den, namelijk de tekst, de lezer en de
context. En dat in tweevoud. Eerst is er
sprake van een ‘kleine driehoek’, daarna
van een ‘grote driehoek’. En dan gaat
het met name om de rol van de context, nummertje 1 en 2, respectievelijk
de context waarin de tekst is ontstaan
en de context waarin de tekst nu wordt
gelezen. Volgens de meerderheid van
de deputaten was het in de context van
Paulus zo dat de verspreiding van het
evangelie belemmerd zou worden door
vrouwen in het ambt toe te staan. In de
context waarin wij nu leven, wordt die
verspreiding belemmerd wanneer vrouwen niet in het ambt mogen, aldus de
deputaten. De overeenkomst in beide
contexten is: de verspreiding van het
evangelie. Het verschil in context is de
vraag wat die verspreiding wel of niet
belemmert. Gezien de overeenkomst
in context van de verspreiding van het
evangelie kan het verschil in context zodanig gehonoreerd worden dat de tekst
zoals die door Paulus is opgetekend, nu
een andere concretisering kan krijgen.
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Horizonversmelting

verdwijnt; het is niet meer mogelijk
om goede van slechte interpretatie te
onderscheiden.2 In ieder geval geeft de
De manier van bijbellezen die deputaten voorstaan, waarbij overeenkomsten tekst zoals die geschreven staat, niet
en verschillen in de context centraal
meer de doorslag. De doorslag geeft
staan, heeft veel weg van de theorie die de versmelting van de context van de
door Hans-Georg Gadamer, een filosoof tekst en de context van de huidige tijd.
in de vorige eeuw,
Maar deze context
is geïntroduceerd.
Wie bepaalt wat tot die context van de tekst is altijd
Bekendheid met
een reconstructie
behoort
en
wat
niet?
zijn opvattingen
van zoals jij, vanen vooral met de
uit de kennis van
kritiek die daarop gekomen is, kan ons
nu, dénkt dat die context eruitgezien
helpen zien hoe riskant de weg is die
heeft en die reconstructie is dus altijd
deputaten ons in het rapport wijzen.
aanvechtbaar. Wie bepaalt of die reHet gaat dan om de gedachte dat
constructie juist is of niet? Datzelfde
we bij het uitleggen van een tekst te
geldt overigens ook voor de context
maken hebben met de context van de
van de huidige tijd. Wie bepaalt wat
tekst en met de context van de lezer;
tot die context behoort en wat niet?
deze contexten worden door Gadamer
Wie bepaalt wat de horizon van van‘horizon’ genoemd. Een tekst begrijpen
daag is? Ook hier gaat het altijd om
en toepassen is mogelijk omdat de
twee ‘horizonnen’ met elkaar kunnen
versmelten. Een tekst die in een heel
andere tijd is ontstaan, heeft vandaag
iets te zeggen als er sprake is van een
‘horizonversmelting’, dat is: wanneer
de ‘blikrichting’ van de tekst en de
‘blikrichting’ van de huidige tijd elkaar
raken.1 Zo op het eerste gehoor klinkt
deze theorie aannemelijk. En tot op
zekere hoogte maakt ze ook zichtbaar
hoe het komt dat een oude tekst in het
heden toch iets kan zeggen. Wel kan
deze theorie betekenen dat de tekst iets
ánders gaat zeggen dan hij oorspronkelijk gezegd heeft. En juist dat heeft
meteen vragen opgeroepen. Vragen die
we ook vandaag onder ogen moeten
zien, willen we nadenken over de rol
van de context bij het interpreteren
van de bijbeltekst. Want kunnen we
deze theorie zo overnemen? Mogen we
zo de Bijbel lezen?
een reconstructie en die is altijd aanvechtbaar. Met andere woorden, omdat
Carte blanche
de interpretatie van de tekst bepaald
Belangrijk is om ons te realiseren dat er wordt door de reconstructies van beide
op de visie van Gadamer fundamentele contexten, is het altijd de vraag of de
interpretatie van de tekst wel juist is. In
kritiek is uitgebracht. Kernpunt van
ieder geval is er geen mogelijkheid om
deze kritiek is dat bij hem, door zijn
de interpretatie te toetsen. De consegedachte van de horizonversmelting,
quentie van dit alles is, dat de lezer in
de vraag of de tekst wel juist wordt
feite ‘carte blanche’ krijgt in zijn of haar
geïnterpreteerd, naar de achtergrond
interpretatie van de bijbeltekst.3 Simverdwijnt. Immers, op de voorgrond
staat het versmelten van de beide hopel gezegd: je kunt de tekst alles laten
rizonnen. Maar dat betekent, aldus de
zeggen wat je wilt, omdat de tekst zelf
kritiek, dat de objectiviteit van de tekst
geen uitsluitsel meer geeft…

Toegepast op het rapport
In het rapport geven deputaten een
reconstructie van de context waarin
Paulus schreef. Maar is het wel zo
waarschijnlijk dat Paulus’ onderwijs
over m/v in grote lijnen aansloot bij
wat in zijn tijd algemeen aanvaard
was (p. 22)? Het feit dat Paulus zo uitvoerig aanwijzingen geeft, met name
in 1 Korintiërs 11 en Efeziërs 5, doet
eerder vermoeden dat de apostel dit
onderwijs nodig vond omdat het voor
de ‘hoorders’ niet vanzelfsprekend was.
Wie bekend is in de literatuur hierover,
weet dat er grote verschillen zijn in de
manier waarop de Grieks-Romeinse
context en plaatselijke situaties van die
tijd geschetst worden.
Dezelfde vragen zijn te stellen bij de
reconstructie van de huidige tijd die
in het rapport gegeven wordt. Wanneer de horizon van onze tijd geschetst
wordt als dat het huidige standpunt
van de kerk om geen vrouwen toe te laten tot het ambt ‘de voortgang van het
Koninkrijk van God in de weg staat’
(p. 23), kan de vraag gesteld worden
of dit wel zo is. Immers, met evenveel
recht kan namelijk het tegenovergestelde beweerd worden. Dat het gewillig luisteren naar de voorschriften
van Paulus juist de voortgang van het
koninkrijk van God bevordert. Immers,
het laat zien waar het in het koninkrijk
van God om gaat: gehoorzaamheid aan
God, ook al strijdt dat met je verstand
en je gevoel (vgl. zd. 48 HC). Met andere woorden, de reconstructies van
de context van Paulus en de context
van vandaag die het rapport geeft, zijn
aanvechtbaar; er zijn ook andere reconstructies mogelijk.
De vraag is dan ook op basis waarvan
we, als kerken, moeten aannemen dat
dit juiste reconstructies zijn. Als die
basis niet te geven is, maar er daarentegen vragen bij deze reconstructies te
plaatsen zijn, dan hangt de interpretatie van de teksten in de lucht. Iemand
anders kan met eenzelfde soort redenering tot een heel andere uitkomst
komen.

Geen vast punt meer
De nieuwe manier van bijbellezen die
in het rapport wordt voorgestaan, raakt
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daarom dan ook niet alleen vragen over De ‘oude’ manier van
m/v in de kerk, maar heeft ook conbijbellezen
sequenties voor andere onderwerpen
waarin we een groeiende kloof ervaren
Dit alles staat tegenover de ‘oude’
tussen het onderwijs van de Bijbel en
manier van bijbellezen die sinds de
opvattingen in onze samenleving. Deze
Reformatie aangeduid wordt met ‘sola
nieuwe manier geeft de lezer ‘mogelijk- Scriptura’ (= ‘de Schrift alleen’). De reheden’ in handen om welke tekst in de
formatoren hebben met dit ‘sola’ willen
Bijbel dan ook buitenspel te zetten. Of
formuleren dat alleen de boeken van de
het nu gaat om ongehuwd samenwoBijbel doorslaggevend zijn als het gaat
nen, homohuwelijk, zelfgekozen levens- om geloof en leven. ‘Wij ontvangen al
beëindiging, scheiden
deze boeken, en deze
en hertrouwen. Het geBeroep op de Bijbel niet alleen, als heilig en caricht zijn op de context
noniek, om ons geloof
meer
doorslaggevend?
van vroeger en van nu,
daarnaar te richten,
en het bezig zijn met
daarop te gronden en
het versmelten van die beide contexten daarmee te bevestigen’ (art. 5 NGB).
lijken zo als consequentie te hebben dat Consequentie van dit ‘sola Scriptura’
een beroep op de Bijbel niet meer door- is altijd geweest dat de tekst van de
slaggevend is. Het vaste punt, om zo te
Bijbel de doorslag geeft; datgene wat
zeggen, ligt niet meer in datgene wat
er daadwerkelijk geschreven staat.
in de bijbeltekst geschreven staat. De
Maar dit is iets anders dan ‘biblicisme’,
vraag is alleen: waar ligt dat vaste punt alsof het gaat om het ‘domweg’ altijd
dan wel? Op die vraag kan, wanneer
letterlijk opvatten van wat er in de
we als kerken besluiten deze nieuwe
tekst staat. Integendeel, in de ‘oude’
manier van bijbellezen te volgen, geen
manier van bijbellezen gestoeld op het
antwoord gegeven worden. Dat vaste
‘sola Scriptura’ is ook aandacht voor
punt is namelijk weggevallen.
de context van de tekst; er is aandacht

In het onderstaande geef ik een voorbeeld van een soortgelijke redenering
waartegen niets is in te brengen omdat er geen vast punt is van waaruit dat
gedaan kan worden.
In 2 Korintiërs 6:14 klinkt het voorschrift om ‘niet in een en hetzelfde span te
lopen met ongelovigen’. Een duidelijk voorschrift dat Paulus ook verder uitwerkt en onderbouwt. In ieder geval is op basis van dit voorschrift in de kerk
altijd gezegd dat de Here niet wil dat je trouwt met een ongelovige. Maar
met behulp van de nieuwe manier van bijbellezen kun je deze tekst ook iets
anders laten zeggen. Laten we zien. Paulus geeft dit voorschrift in de context van mensen die vanuit het heidendom tot geloof gekomen zijn. Binnen
deze context is het aannemelijk dat Paulus opdraagt om nu niet een intieme
verbinding aan te gaan met een ongelovige. De kans om terug te vallen in
het heidendom is dan namelijk heel groot. [context van toen] De voortgang
van het evangelie zou daardoor gestuit worden. De context van vandaag
is echter heel anders. Sowieso zijn wij niet omgeven door heidendom met
tempeldienst en afgodsbeelden. Maar ook geldt, wanneer we opgegroeid
zijn in een van de GKv-kerken, dat we van jongs af aan zijn grootgebracht
in het christelijke geloof. Onze achtergrond is niet het heidendom, maar het
christendom! Dus terugval in het heidendom is bij ons niet aan de orde.
[context van vandaag] Integendeel, het heidendom – mensen die leven zonder kennis van God – is in onze tijd eerder een uitdaging. De conclusie kan
zijn dat het voorschrift van Paulus om geen ongelijk span te vormen met
een ongelovige, onlosmakelijk verbonden is met de culturele situatie van
zijn tijd. In het licht van de voortgang van het evangelie [versmelten van de
contexten] kan gesteld worden dat het in onze tijd juist dienstig kan zijn om
te trouwen met een ongelovige. Dit biedt immers kansen om iemand te winnen voor Christus!

voor de tijd waarin de tekst is ontstaan
(omstandigheden, bijzondere situatie),
de heilshistorische context waarin
de tekst staat (is het een tekst uit
het Oude of Nieuwe Testament? Is er
sprake van vervulling in Christus?, vgl.
art. 25 NGB), de literaire context van de
tekst zelf (wat voor soort tekst is het?
Gaat het om poëzie, geschiedschrijving,
visioenen, profetie, gelijkenis?) en de
context van de hele Bijbel (het zogenaamde ‘Schrift met Schrift vergelijken’; een tekst kan niet in tegenspraak
zijn met wat in de Schrift als geheel
naar voren wordt gebracht).
Het punt is echter dat deze aandacht
voor de context in de ‘oude’ manier van
bijbellezen nooit heeft betekend dat
de context een aparte grootheid is met
een eigen stem, eventueel tegenover de
tekst. De aandacht voor de context is
bedoeld om de stem van de tekst beter
te doen begrijpen en tot zijn recht te
laten komen. 4
Hetzelfde geldt voor de context van
vandaag. Deze wordt in de ‘oude’ manier van bijbellezen niet ontkend, maar
heeft ook een dienende rol. De tijd
waarin de tekst wordt gelezen, werpt
altijd een bepaald licht op de tekst;
op wat er wel staat en op wat er niet
staat.5
Het ‘sola Scriptura’ waarop de ‘oude’
manier van bijbellezen is gebaseerd,
houdt wel degelijk rekening met de
context van de tekst en de context van
de lezer. Punt is alleen dat we met het
‘sola Scriptura’ belijden dat de tekst zelf
uitsluitsel geeft. Het vaste punt is datgene wat geschreven staat en waarvan
we belijden dat dat het Woord van God
is dat alle tijden, plaatsen en contexten
omspant. Dit vaste punt behoedt ons
voor eigenmachtige uitleg en willekeur.

Oud en nieuw: dubbele
criteria
Ten slotte nog een laatste opmerking.
In het rapport van de meerderheid
van de deputaten lijken de ‘oude’ en
nieuwe manier ook willekeurig door
elkaar heen te lopen. Vanaf pagina 25
spreekt het rapport namelijk over de
‘Ambtsopvatting’. Echter, opvallend is
dat waar het gaat om de fundering
van de gedachte dat een mens in de
gemeente ‘Christus representeert’,
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hiermee elke fundering onder de kerkehet rapport terug lijkt te grijpen op de
‘oude’ manier van bijbellezen. Het ambt lijke ambten te ondermijnen. Immers,
is geen menselijke, maar een goddelijke hoe kunnen vrouwen toegelaten worden tot de ambten, wanneer volgens de
instelling, zo klinkt het in het rapport
nieuwe manier van bijbellezen voor die
(p. 25). Deze instelling gaat terug op
ambten zelf geen concrete voorschrifvoorschriften van met name Paulus.
ten meer hoeven te bestaan?
Hij draagt bijvoorbeeld Titus op om ‘in
Met andere woorden, niet alleen in
elke stad oudsten aan te stellen’ (Tit.
het toepassen van de nieuwe manier
1:5). Echter, wanneer dit voorschrift volvan bijbellezen lijkt willekeur een rol
gens de nieuwe manier van bijbellezen
gelezen wordt, vervalt elke grond om in te gaan spelen (waarom gekozen voor
de gemeente ambtsdragers aan
te stellen, zijnde een voorschrift
van Paulus voor alle tijden. Want
de gedachte dat iemand ‘Christus representeert’ op basis van
een roeping of aanstelling, past
niet meer in onze tijd. Het gaat
vandaag toch meer om competentie, charisma en natuurlijk
leiderschap? Waarom mag niet
iedereen in de gemeente namens
Christus optreden en het Woord
van God verkondigen? Er moeten
leiders zijn, dat is de overeenkomst met de context van toen
en vandaag. Maar werden leiders
toentertijd geroepen en aangesteld, in onze context is het zo dat
natuurlijke leiders vanzelf komen
bovendrijven; daar hebben we
geen ambt voor nodig.
Oftewel, het rapport lijkt dubbele criteria te introduceren.
Aan de ene kant, als het gaat om
uitspraken en voorschriften ten
aanzien van het optreden van de vrouw deze reconstructie van de context van
toen en van vandaag?), maar ook in de
in de samenkomst, wordt de Bijbel op
keuze voor het gebruiken van de ‘oude’
de nieuwe manier gelezen. Wanneer
of nieuwe manier (waarom bij teksten
het gaat om de voorschriften op basis
over het ambt de ‘oude’ manier en tekwaarvan de reformatoren tegenover
sten over de vrouw de nieuwe manier
de wederdopers hebben vastgehouden
gebruiken?).
aan de ambtsgedachte, lijkt het rapport zich weer te baseren op de ‘oude’
manier van bijbellezen. Maar is hier
Standpunt innemen
dan geen sprake van willekeur? Immers, er is geen enkele grond om in het
Meer nog dan de vraag of het toegeene geval wél en in het andere geval
staan is dat vrouwen, naast mannen,
níet de Bijbel op de nieuwe manier te
in het kerkelijke ambt mogen dienen,
lezen. Wanneer de meerderheid van de
komt de vraag op ons af: mogen we
deputaten in het rapde Bijbel lezen op de
port lijkt te kiezen voor
Is hier dan geen sprake manier zoals lijkt te
een nieuwe manier van
worden voorgestaan in
van willekeur?
bijbellezen, zoals hierhet meerderheidsrapboven beschreven, en
port? Wellicht is deze
daarmee de weg vrijgemaakt wordt om nieuwe manier van bijbellezen wat onde teksten van Paulus anders te lezen
doordacht en overenthousiast geïntrodan er geschreven staat, dan lijkt ze
duceerd, zonder ook de consequenties

te overzien. In ieder geval is het nodig
dat we als kerken een standpunt innemen over deze nieuwe manier van
bijbellezen. Want mijns inziens dreigt
die ons op gespannen voet te brengen
met het belijden in artikel 7 NGB en
met het woord van 2 Petrus 1:20. En als
kerken wordt ons dan de mogelijkheid
ontnomen om elkaar te binden aan het
Woord van God, zoals dat geschreven
staat.
Noten:

1

Zie: Hans-Georg Gadamer, Hermeneutik I. Wahrheit und Methode.
Grundzüge einer philosophischen
Hermeneutik, Tübingen, 1990,
p. 307v.

2 Zie: H.W. de Knijff, Sleutel en slot.
Beknopte geschiedenis van de bijbelse hermeneutiek, Kampen, 1985,
p. 114; P. Ricoeur, Hermeneutics and
the human sciences. Essays on language, action and interpretation,
Cambridge/New York, 1981, p. 60 en
131; Werner Jeanrond, Theological
Hermeneutics. Development and
Significance, London, 2002, p. 68v;
Jos de Mul, De tragedie van de eindigheid. Diltheys hermeneutiek van
het leven, Kampen, 1993, p. 428.
3 Zie voor de term ‘carte blanche’:
K. Veling, Geen eigenmachtige
uitlegging. Moderne hermeneutiek
en de omgang met de bijbel, Barneveld, 1988, p. 15.
4

Als voorbeeld kan hier verwezen worden
naar 1 Kor. 11:5-6. Hier geeft de tekst zelf
aan dat dit voorschrift gezien moet
worden in de context van die tijd. Daar
is de redenering van Paulus, wat betreft
dit voorschrift, op gestoeld: wanneer het
zó ligt, dán moet de vrouw haar hoofd
bedekken.

5

Hier kan verwezen worden naar de
teksten uit het Nieuwe Testament die
refereren aan de slavernij. In een context
zonder slavernij is met name duidelijk
geworden dat deze teksten nergens een
apostolisch voorschrift bevatten dat
oproept tot slavernij of slavernij als iets
goeds verdedigt.
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Gelezen
Hans de Wolf

Christelijk of burgerlijk:
waar gaat Paulus voor?

Gaat dit boek over de vrouw
in het ambt? In het Beleidsrapport van de deputaten
man/vrouw in de kerk voor
de GS van 2014 wordt Myriam
Klinker af en toe aangehaald.
Soms haar proefschrift, soms
ook haar boekje Als vrouwen
het Woord doen. Dan wordt
instemmend haar exegese
of een conclusie van haar
geciteerd. Dus zou je kunnen
denken dat ze argumenten
aandraagt voor de visie van
de deputaten die ruimte zien
voor vrouwen in het ambt.
Is mevrouw Klinker dan ook
voorstander van die visie?
Dat zullen we nog moeten
zien.
Pastorale brieven
Eerst wil ik nu kijken naar de achtergrond van deze dissertatie. In de
ondertitel noemt Klinker haar boek
‘Een bijdrage aan het onderzoek naar
de ethische richtlijnen in 1 Timoteüs
en Titus’. Deze twee brieven vormen
samen met de tweede brief aan Timoteüs de zogenaamde Pastorale Brieven.

De nieuwtestamentische wetenschap
kijkt daar vandaag anders tegen aan
dan tegen de voorafgaande brieven.
Volgens hen proef je een verschillende
sfeer. Vergelijk die drie bijvoorbeeld
met de eerste brief aan Korinte. Daar
is alles gericht op de toekomst en de
wederkomst van Christus. Je merkt een
eschatologische spanning, zo heet dat
in theologentaal. Bijvoorbeeld in het
centrale vers 29 van hoofdstuk 7, als
Paulus schrijft:
‘Wat ik bedoel, broeders en zusters, is
dat er maar weinig tijd rest’ (NV-1951:
‘de tijd is kort’). Het is hier haast gedaan, om met het Wilhelmus te spreken.
Men dacht dus dat de terugkomst van
Jezus niet lang op zich zou laten wachten. Maar dat bleek toch anders te zijn.
De jongste dag brak nog helemaal niet
aan, en op den duur ging men ervan
uit dat het nog wel een poos kon duren.
Toen ging men zich er ook meer op instellen dat de kerk voorlopig haar plekje
midden in de wereld moest zoeken. Dat
betekende volgens veel theologen ook
dat de kerk haar ethiek moest aanpassen. Men was wel burgers van Gods
rijk, maar in deze tweede fase van de
kerkgeschiedenis kreeg het burgerschap in het land waarin men woonde,
meer aandacht. Er groeide aanpassing
aan de burgerlijke moraal om maar een
stil en rustig leven te kunnen leiden
(zie 1 Tim. 2:2 NV-’51).
Aldus de gedachtegang van veel theologen, onder anderen de bekende Rudolf
Bultmann.
Deze theorie bracht ook met zich mee
dat het auteurschap van de Pastorale
Brieven in discussie kwam. Want die
brieven die een latere ontwikkeling van
de kerk weerspiegelden, moesten dan
ook later gedateerd worden, in de tijd
na Paulus. Paulus kon dus deze drie
brieven niet geschreven hebben. Die
gedachte is tegenwoordig nog altijd
wijd verspreid.

Test
Wat wil Klinker in haar proefschrift
nu doen? Ze was niet zo overtuigd
van bovenstaande theorie. Ze wil nu
gaan uittesten of die zogenaamde
verburgerlijking van het kerkvolk wel
hard gemaakt kan worden aan de hand
van 1 Timoteüs en Titus. Ze let dan
speciaal op de ethische richtlijnen in
die twee brieven, om die te vergelijken
met de gemiddelde moraal in de hellenistische wereld van die dagen. Het
gaat dan vooral om richtlijnen voor
intermenselijke verhoudingen, ook
gezagsverhoudingen. Bijvoorbeeld de
relatie tussen man en vrouw, de onderlinge verhoudingen in de kerk en wie
wat mag doen in een kerkdienst, en
ook de verhoudingen op het werk, zeker ook de relatie tussen heer en slaaf.
Als Paulus aan Timoteüs en Titus over
al die zaken instructies geeft, zoekt hij
dan aansluiting bij het burgerfatsoen
van die tijd of laat hij zijn eigen overtuiging horen? Dat is de vraag waarom
het draait.
Klinker onderzoekt dan met name de
motieven voor al die instructies. Blijkt
uit die motieven dat de apostel de kerk
zo veel mogelijk wil laten inburgeren
in de Griekse maatschappij van Efeze
(1 Timoteüs) of te midden van de Kretenzers (Titus), of wijzen die motieven
naar een houding van ‘wij geheel
anders’? Dat probeert ze te weten te
komen, door elke perikoop die van toepassing is, uitvoerig te exegetiseren.
Vijf richtvragen dienen als insteek bij
die exegese:
a. de categorie: voor wie is de desbetreffende instructie bestemd?
b. het gedrag: welk gedrag komt er ter
sprake?
c. de waardering: hoe wordt dit gedrag gewaardeerd?
d. de motivering: hoe wordt de instructie gemotiveerd?
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e. de sociale conventies: hoe verhoudt
de instructie zich tot de sociale conventies op dit punt?

Resultaat
Het onderzoek van de motieven bij
alle regels die Paulus geeft, levert een
veelheid aan beweegredenen op. Soms
geeft hij een bijbels argument (dus
uit het Oude Testament). Een andere
keer denkt hij vooral aan de groei en
bloei van de desbetreffende gemeente
of aan een goede voortgang van het
evangelie. Ook houdt hij rekening met
de manier waarop het christenleven
overkomt in het omringende heidendom.

Burgerlijke aanpassing
niet als hoofdmotief

Het resultaat is dan ook gemengd
en gevarieerd. Paulus’ voorschriften
stemmen geregeld overeen met die
in de hellenistische cultuur. Als hij
bijvoorbeeld in Titus 2 voorschrijft dat
jonge vrouwen hun man en kinderen
moeten liefhebben en kuis moeten
zijn, dan zijn dat ook standaardvereisten in de cultuur van toen. Ik noem dat
geen aansluiting bij die cultuur, maar
overeenstemming. Maar als Paulus in
diezelfde perikoop van volwassen mannen nuchterheid vraagt, dus overmatig
drankgebruik afkeurt, dan zal dat binnen de samenleving op Kreta als veeleisend ervaren zijn en is hij strenger dan
wat er op dat eiland mee door kon.
Als de conclusies bij alle teksten bij
elkaar genomen worden, dan springt
burgerlijke aanpassing er zeker niet uit
als een soort hoofdmotief. Integendeel,
het lijkt er eerder op dat Paulus zijn eigen weg gaat, terwijl hij er tegelijk wel
oog voor heeft hoe de levensstijl van
christenen overkomt bij de heidense
naaste. Want alle onnodige aanstoot
moet vermeden worden.

Tweede route
Klinker gaat ook nog een andere route
om bij haar doel te komen. Ze kiest nu
een brief uit die volgens iedereen echt
van Paulus is, namelijk de eerste brief
aan Korinte. Ook daarin staan verschil-

lende gedeelten waarin de apostel
richtlijnen geeft voor het huwelijksleven, het gemeenteleven en de verschillende verhoudingen onderling. Ze wil
dan nagaan of die instructies en de
motieven ervoor wezenlijk anders zijn
dan in de Pastorale Brieven.
De uitkomst is dat er geen essentiële
verschillen zijn. Ook de sfeer in de
desbetreffende perikopen is niet echt
anders dan bij 1 Timoteüs of Titus. Je
krijgt niet het idee dat die laatste twee
brieven een veel latere ontwikkeling
van de kerk weerspiegelen. Er zijn juist
‘aanzienlijke parallellen’ zoals Klinker
het zelf uitdrukt (p. 235). Er zijn ook wel
verschillen te noemen, maar die hebben te maken met het verschillende
karakter van deze brieven. De brief aan
Korinte is een gemeentecorrespondentie, terwijl de
Pastorale Brieven
niet direct aan
een gemeente zijn
gericht, maar aan
twee medewerkers.
Dit deelonderzoek
maakt het tegelijk aannemelijk
dat ook de Pastorale Brieven
echt van Paulus
zijn. Klinker zelf
twijfelde daar
niet aan, maar
wilde dat als
wetenschapper
ook inhoudelijk
onderbouwen.
Zij kon concluderen dat de inhoud van
de twee onderhavige Pastorale Brieven
helemaal in het verlengde lag van de
eerste aan Korinte.

Algemene taxatie
Ik kom nu toe aan een beoordeling van
dit boek en van de onderzoeksmethode.
Klinker is een rasechte exegeet, als
ik het zo mag zeggen. Minutieus en
nauwkeurig gaat ze elke Griekse zin en
uitdrukking langs. Getuige het notenmateriaal is ze goed thuis in de uitgebreide literatuur over Paulus en zijn
brieven, en in de nieuwtestamentische
wetenschap in het algemeen.

Ze heeft haar boek ook heel systematisch en overzichtelijk opgezet. De vijf
richtvragen komen bij elke perikoop
terug. Dat is wel eens wat vermoeiend
voor de lezer, maar van haar kant toch
ook consequent.
Wie eerlijk is, zal moeten erkennen dat
ze de theorie van de verburgerlijking
van de kerk in de tweede fase van haar
geschiedenis verder aan het wankelen
heeft gebracht. De laatste tijd verloor die theorie al aanhangers, door
dit boek wordt die afkalving hopelijk
nog versneld. De promotor van die
reconstructie, Martin Dibelius, vond
de oproep van 1 Timoteüs 2:2 typerend
voor het ideaal van de christelijke burgerlijkheid. Paulus roept daar op om
voor koningen en gezagsdragers te
bidden met het oog op een ‘rustig en
ongestoord leven’. Die laatste uitdrukking wordt vaak
begrepen als
een leven zonder
dreiging of geweld van de kant
van de overheid
of van anderen.
Dat is inderdaad
heel anders dan
Paulus zelf in zijn
leven ervoer. Dat
leven was vol van
onrust, moeite en
gevaar, ook juist
vanwege het geloof. Dan kun je je
voorstellen dat die
uitdrukking niet
uit Paulus’ pen zou
kunnen komen.
Maar zo wordt dat ‘stil en rustig leven’
(NV-’51) toch misverstaan. Het gaat niet
om een gezapig burgermansleventje,
maar om christenen die zich tegenover
de overheden rustig en gezagsgetrouw
gedragen, zonder oproerig of burgerlijk
ongehoorzaam te worden. Paulus wilde
niet dat de kerkleden in Efeze of elders
de strijdvaardigheid van het geloof
zouden verliezen. Alleen mochten ze
niet vechten met wapengeweld, maar
enkel met het zwaard van het evangelie (zie Ef. 6:17). Paulus bedoelt dus niet
dat ze comfortabel mogen leven, maar
dat ze respectabel moeten zijn (als
goede onderdanen maar wel met eigen
overtuiging).
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Motieven zijn geen doelen

vele motieven (zie p. 156 onder a. MotiHet moeilijkst te verteren vind ik, dat
veringen). In dezelfde trant schrijft ze
de scheppingsorde (inclusief de zondeop pagina 133-134 van Als vrouwen het
val) in haar proefschrift een tweedeIk wil ook nog iets zeggen over de moWoord doen de volgende betwistbare
rangs argument lijkt te worden. In het
tieven die Klinker heeft opgespoord.
zin: ‘Verwijzen naar verlengde daarvan schrijven de deputaHet is merkwaardig
wat passend was
ten dat die orde (verstaan als rangorde)
dat wat zij ‘motiegegeven de begoed paste bij wat toen maatschappeven’ noemt, meestal
staande gebruiken,
lijk gangbaar was, maar vandaag wekt
meer (secundaire)
woog voor Paulus
dat enkel bevreemding. Dan zeg ik op
bedoelingen of
misschien zwaarder mijn beurt: mogen we nog een beetje
doelstellingen zijn.
dan een verwijzing
vreemd overkomen, als ons burgerIn feite erkent ze
naar Genesis.’ En in
schap in de hemel is? En bewegen we
dat ook bij Titus
haar proefschrift
ons niet in de richting van Gods konink2, als ze onder het
weet ze niet goed
rijk als we teruggaan naar de normen
kopje ‘Motivering’
wat ze met de uitvan het paradijs?
over vier doelzindrukking ‘zoals ook
nen spreekt (p.
in de wet staat’ (als
144). Dan gaat het
Steentje
het over het zwijom slotzinnen die
gen van vrouwen
telkens beginnen
Ondanks genoemde bezwaren kunnen
gaat in 1 Korintiërs
met het Griekse
we wel zeggen dat mevrouw Klinker
14) moet beginnen.
hina (opdat), en dat
een knappe studie heeft geschreven.
Het resultaat is dan
is volgens mij altijd
Het boek leest niet als een roman, maar
dat die beweegnog iets anders dan
dat geldt voor de meeste dissertaties.
Myriam Klinker-De Klerck
grond van Paulus
‘omdat’. Want ‘opAls je allerlei gegevens op een rijtje
eigenlijk bij Klinker afvalt en niet meer
dat’ geeft een doel aan en ‘omdat’ een
moet zetten en in schema moet brenmeedoet.
beweegreden (dus motief).
gen, is dat nu eenmaal niet zo boeiend
Dit lijkt spijkers op laag water zoeken,
om te lezen. Maar ze had die aanpak
maar is het, denk ik, toch niet. Deze
wel nodig om haar punt te kunnen
Dissertatie en deputaten
‘spraakverwarring’ leidt er volgens mij
maken. Zo heeft ze onmiskenbaar haar
toe, dat de bijkomende voordelen van
steentje bijgedragen aan de erkenning
Ik wil tot slot terugkomen op de vraag
een bepaalde instructie (motieven
van Paulus als auteur van de Pastorale
van het begin: ziet Klinker ook ruimte
volgens Klinker) te veel nadruk krijgen,
Brieven en van de inhoudelijke eenheid
voor de vrouw in het ambt van ouderterwijl de eigenlijke grond voor zo’n invan heel het brievencorpus van Paulus.
ling of predikant? Daar kunnen we op
structie niet ter sprake komt. Voor PauDe vraag in de titel boven dit artikel
grond van haar boek geen ‘ja’ op zeglus zijn die gronden voor zijn instrucis dankzij haar boek duidelijk te begen. In een interview in het Nederlands
ties vaak ook zo vanzelfsprekend vanuit Dagblad (4 juni 2013) zegt ze zelf dat ze
antwoorden. Paulus ging niet voor de
zijn joods/bijbelse achtergrond dat hij
verburgerlijking van de kerk, hij deed
er nog niet uit is. Ze is voorzichtig met
die niet eens noemt. Maar soms wordt
juist al zijn best voor
boude uitspraken. Ze kan
de reden voor een regel wel genoemd.
een christelijke kerk, een
zelfs niet hard maken
Voorzichtig met
Ik denk aan 1 Timoteüs 2:13, waar gegemeente die in leer en
dat in 1 Timoteüs 3:11 al
boude uitspraken
motiveerd wordt met het voegwoord
leven helemaal van en
sprake is van vrouwelijke
‘want’, als Paulus het volgende zegt:
voor Christus wilde zijn.
diakenen.
‘Want Adam werd als eerste geschapen, Toch denk ik dat de deputaten man/
Klinker mag nu als docent verbonden
pas daarna Eva.’ Dat is volgens hem
zijn aan de TU Kampen, waar ze goed
vrouw in de kerk argumenten voor hun
de reden dat een vrouw geen gezag
op haar plaats zal zijn. Ik hoop en vervisievorming konden ontlenen aan
over mannen mag hebben. Hier is echt
wacht dat we nog wel meer van haar
haar dissertatie. Haar conclusies leiden
sprake van een motief in de strikte zin
zullen horen.
zeker niet regelrecht naar de vrouw als
van het woord. Hetzelfde kan gezegd
ambtsdrager, maar die conclusies botworden van de zinnen beginnend met
N.a.v.: Myriam Klinker-De Klerck,
sen er ook niet mee. Ze zet de deur wel
‘want’ of ‘immers’ in 1 Korintiërs 11:8
Herderlijke regel of inburgeringscursus?
op een kier. Maar haar betoogtrant is
en 9, waar eveneens op de schepping
Een bijdrage aan het onderzoek naar de
helaas kwetsbaar, als ze niet voldoende
wordt teruggegrepen.
onderscheidt tussen beweegredenen en ethische richtlijnen in 1 Timoteüs en
(neven)bedoelingen van Paulus’ instruc- Titus, dissertatie, Boekencentrum
Ik denk zelf dat de verwijzing naar het
Academic, Zoetermeer, 2013,
ties. En ook als ze de motieven (in haar
begin van Genesis fundamenteel is
ISBN 978 90 2392 712 9, 290 pag.,
spraakgebruik) eerder telt dan weegt.
voor de ethische richtlijnen van Paulus.
prijs: € 29,50
Maar sinds wanneer tellen we om het
Het is jammer dat Klinker die verwijgewicht van iets te bepalen? Is het bezing nogal relativeert als een van de
gin van Genesis niet meer ‘gewichtig’?
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Ik verlang naar
een hug

Ik moest daar eerst aan wennen. Ik
kom uit een familie waar men niet zo
knuffelig is. Maar op enig moment
werd de hug geïntroduceerd door een
van mijn drie broers. Het was de broer
met wie ik vroeger een vechtrelatie
had. O, we vochten alle vier! Ja, stel
je voor: je ligt met z’n vieren op een
bescheiden slaapkamer verdeeld over
twee bedden. Dat is natuurlijk vragen
om moeilijkheden. We pestten elkaar,
we ergerden ons aan elkaar en we
gingen dus ook op de vuist met elkaar.
En we zeiden toen wel tegen elkaar,
dat we ons niet konden voorstellen dat
we ooit vriendschappelijk met elkaar
zouden omgaan. Ik haat je, zeiden

we in onze klaarblijkelijk nog onbekeerde staat. Het is dus allemaal goed
gekomen. En dus hij van wie ik me
herinner dat we ’t felst tegen elkaar
tekeergingen, kwam op enig moment
met de hug. Ik dacht even dat hij weer
wou vechten, want voor je het weet is
je borstkas platgedrukt en een klap op
je longen doet de stem staken, ik heb
wekenlang gehoest.
Deze bijzondere broer is eerder dit
jaar overleden. Hij stierf aan een complicatie van de behandeling van dikkedarmkanker. Zijn dúnne darm had
het daarbij onverwacht opgegeven,
en zonder die darm kun je niet leven.
Ik trof hem vlak na de fatale operatie,
hij zat uitgeput in een stoel met een
half glaasje water in de hand. Hierop
leef ik nog, zei hij, terwijl dat kostbare
vocht hem uit de ogen stroomde. Ik
wist helemaal niks te zeggen.
Ik gaf hem een hug, zoals hij me had
geleerd. Zo namen we als broers en
zussen kort daarop ook afscheid van
hem, en we fluisterden elkaar in het
oor: op de dag van je terugkomst –
samen met de Heer – dan huggen we
weer.
Kun je zoiets wel zeggen tegen elkaar?
Onlangs sprak ik een nichtje van mij.
Haar vader is enkele jaren geleden
overleden. Je zult wel hevig naar je
lieve vader verlangen, zei ik. Eigenlijk
niet, zei ze. Ik schrok. Ik dacht terug
aan een vrouw die haar man moest
begraven, en toen ik haar wilde troosten met een weerzien, zei ze veelzeggend: Dominee, ik wil deze man nooit
meer zien! Maar mijn nichtje had een
andere overweging. Mijn vader heeft
het nu zo goed, zei ze, hij zou niet
meer terug willen, waarom zou ik
hem dan terugverlangen? Ik hoor dit
wel vaker. In allerlei varianten. Een
weduwe huilt: ik mis zozeer mijn man.
Maar de gedachte aan zijn terugkomst

kan ze moeilijk vatten. Zal ik hem
herkennen? Met wat voor een lichaam
komt hij terug? Zijn wij straks niet als
de engelen?
Nou zeker, zei ik. We zullen als de
engelen onsterfelijk zijn (Luc. 20:36).
Toch zijn we dan heus lichamelijk. We
ontvangen een geestelijk lichaam, een
lichaam dat niet door onze adem is
bepaald, maar door de Heilige Geest,
in een rijkere bestaanswijze, vuurvast
tegen bederf en zonde.* Dat lichaam
kun je echt vastpakken. Had Jezus na
zijn opstanding zó’n lichaam, vroeg
mijn verdrietige zuster. Toen lazen we
samen Johannes 21, over onze Heer
die na zijn opstanding gezien werd aan
het strand van het meer van Galilea.
En toen de vissende leerlingen bij hem
aan land kwamen, zagen ze een vuurtje, met vis erop en brood.
Laten we elkaar troosten met het
kennelijk onvoorstelbare vooruitzicht
dat we elkaar eens zullen terugzien.
En dan… huggen we elkaar. Ach, en
zo onvoorstelbaar is het niet als je
bedenkt dat de Heer zelf het plaatje
daarbij heeft gegeven. Hij vertelde
eens het ontroerende verhaal van
het weerzien van een vader en zijn
zoon. Het gaat om de vader en zijn
zogenaamde verloren zoon. De vader
heeft lange tijd naar hem uitgekeken.
En als hij hem op een dag in de verte
al ziet aankomen, dan rent hij op zijn
zoon af, valt hem om de hals en kust
hem. Opgetogen zegt vader tegen zijn
knechten: Laten we feestvieren, want
deze zoon van mij was dood en is weer
tot leven gekomen (Luc 15:24).
*

Van den Brink/Van der Kooi, Christelijke dogmatiek, p. 655.
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Column
Gijs Zomer

’k Stond in de rij voor een condoleance. Het schoot niet echt op en dat
vind ik voor zo’n gelegenheid niet erg.
Je kunt even nadenken: wat zal ik
straks zeggen? Je kunt de nabestaanden ook wat observeren. Hoe staan
ze erbij? Misschien moeten ook de
namen nog wat geoefend worden. Dit
alles is – lijkt me – voor een dominee
nog wat meer urgent dan voor willekeurig een ander. Ik heb de idee dat
van mij wordt verwacht dat ik heus
iets zeg. Daarbij past dan wel wat
afstandelijkheid. Je geeft een hand
met misschien nog een aanraking van
de arm door de andere hand en zo
doe je je stichtelijke zegje. Dat gaat
mij – moet ik eerlijk zeggen – niet zo
makkelijk af. Ik stotter wel ’ns, soms
blunder ik. Ik wil graag het woord
‘hartelijk’ gebruiken, maar dan zeg ik
maar zo: Hártelijk… gefeliciteerd!
Ik ben dus wat jaloers op hen die
condoleren zonder woorden. Dat kan
met een liefkozende zoen. Maar je ziet
steeds vaker een knuffel, neem nu
de huidige knuffeltrend van de hug.
Die van origine mannelijke knuffel die
steeds minder onderscheid maakt tussen man en vrouw.

Woordwaarde
Hans de Wolf
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Een gewone jongen met een
buitengewone naam
(Jesaja 7:14)
Hoe zullen we ons kindje noemen? Die vraag komt altijd
weer op ouders in blijde verwachting af. Soms weet je van
tevoren of het een jongen of een meisje wordt. Dan hoef je in
elk geval maar één naam te zoeken. Maria en Jozef hadden
het nog makkelijker. Ze wisten niet alleen dat hun kindje een
jongen zou worden, maar ook de naam werd van Hogerhand
al voorgezegd. Geef Hem de naam Jezus, zei de engel tegen
Jozef (Mat. 1:21).
In dat verband schrijft Matteüs dat met
die geboorte en die naamgeving een
woord van de profeet Jesaja vervuld
zou worden. En dan haalt hij Jesaja 7:14
aan: ‘De maagd zal zwanger zijn en een
zoon baren, en men zal hem de naam
Immanuël geven’ (vs. 23).
In de komende adventstijd zult u vast
wel weer eens bij Matteüs 1 en dat citaat uit Jesaja 7 bepaald worden. Maar
er is wel iets vreemds mee aan de hand.
Is het wel een echte vervulling? Want
het kindje van Maria zou juist Jezus
gaan heten en niet Immanuël. En in
Jesaja staat dat de moeder haar zoon
een naam zou geven, maar in Matteüs
1:25 lezen we dat Jozef z’n zoon een

naam geeft. We moeten dus eerst maar
eens die basistekst van Jesaja 7:14 nader
bekijken. Want de vraag is ook of die
tekst een messiaanse profetie is, dat
wil zeggen of hij regelrecht de geboorte
van Christus voorzegt. Daar wordt
nogal eens van uitgegaan, ook vanwege
dat woord ‘maagd’ in Matteüs 1. Maar
is dat terecht?

De situatie toen
We kijken eerst naar het verband
waarin Jesaja’s profetie staat. De
hoofdpersoon is koning Achaz, koning
van Juda. Het was in de tijd dat de kolos Assyrië langzaam maar zeker naar
het zuidwesten opschoof, en de vrijheid

van alle landen in die regio bedreigde.
Aram en het Tienstammenrijk Israël
hadden de krachten al gebundeld en
ze wilden ook Juda met koning Achaz
in die coalitie tegen Assur betrekken.
Maar Achaz vertrouwde dat niet en
wilde liever met de vijand (Assur) aanpappen om z’n positie veilig te stellen.
Dat konden Aram en Israël niet waarderen en daarom verklaarden ze Juda de
oorlog. Vandaar dat Achaz en zijn volk
nu in paniek raken en het ergste vrezen.
In die situatie mag Jesaja namens God
de koning moed inspreken. De twee koningen uit Aram en Israël zullen niet in
hun opzet slagen. Hun plan om Juda en
Jeruzalem te veroveren gaat niet door,
zegt de Heer. Dat is niet zo makkelijk
te geloven, want de dreiging lijkt niet
te stoppen. Daarom mag Achaz een
teken vragen aan de Heer om zeker te
weten dat het waar is wat God belooft.
Dus God komt hem zo ver mogelijk
tegemoet. Maar met een schijnvroom
excuus wimpelt hij dat voorstel af. Dan
zegt Jesaja verwijtend dat God zelf een
teken zal geven. Dat belooft voor Achaz
persoonlijk niet veel goeds. Maar voor
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onbepaald lidwoord. Als voorbeelden
Na vers 14 gaat de profetie nog verder.
noem ik Genesis 14:13 (een vluchteling,
Boter en honing zal de jongen eten,
letterlijk: de vluchteling) en Numeri
zegt vers 15, en in vers 22 komt dat weer
11:27 (een jongeman, letterlijk: de jonge- terug. Dat is een aanduiding van zegen
man). De Statenvertalers die vaak door
en overvloed, maar het is wel erg dubrabbijnen in het Hebreeuws geschoold
bel. Het wijst erop dat straks een deel
waren, wisten dit kennelijk nog. Het is
van het volk is weggevoerd, en juist
ook heel aannemelijk dat we hun verta- vanwege die ontvolking heeft de rest
ling moeten volgen. Daar wordt ook het meer dan voldoende te eten. Ook de
teken des te sprekenjongen Immanuël
der van. Want dan
God laat het geloof van die zal daarin met zijn
gaat het niet om een
moeder mogen
moeder niet onbeloond
bijzondere vrouw
delen. Want God
die je kon aanwijzen,
laat het geloof van
De maagd of een maagd
maar om een gewone zwangere vrouw
die moeder niet onbeloond. Maar de
koning en de zijnen krijgen met de anNu de kerntekst zelf. Er is al veel te doen uit het volk, die intussen in de naamgeving van haar kind wel iets buitenge- dere kant van God te maken. In vers 9
geweest over de vrouw die hier gehad de Heer het al via Jesaja laten aannoemd wordt. Soms heet ze een maagd woons zou laten zien.
kondigen aan Achaz:. Achaz ging het
(SV, en via de Septuaginta ook in Matondervinden. Hij werd belaagd vanuit
teüs 1), een andere keer jonkvrouw (NV
Buitengewone naam
het oosten (Edomieten) en het westen
1951), of ook wel jonge vrouw (NBV) of
(Filistijnen), en toen hij de koning van
nog anders. Allemaal weergaven van
Verschillende vertalingen beginnen in
Assur te hulp vroeg, bracht die hem alhet Hebreeuwse woord ‘almâ. Wat is er
de toekomende tijd: er zal een vrouw
leen maar verder in het nauw. Intussen
nu bedoeld? Door vergelijkende woordzwanger worden. Dat lijkt niet terecht
studie is langzamerhand wel duidelijk
op grond van het Hebreeuws. De grond- verhardde hij zich in zijn verzet tegen
de Heer. Lees 2 Kronieken 28. Hij wilde
geworden dat het om een huwbare
tekst doet denken aan een vrouw die al
vrouw gaat, die ook al getrouwd kan
zwanger is en die misschien zelfs op het niet dat God met hem was, en daarom
zijn en zwanger kan zijn, maar die
punt staat te bevallen (spoedig, zegt de kwam de Heer hem ook alleen maar
tegen.
nog geen kind gebaard heeft. De term
NBV). En waar gaat het nu in dit teken
wijst dus niet speciaal op een vrouw
om? Dan moeten we even letten op
die (nog) geen seksuele gemeenschap
het eerste woordje, dat overigens in de
Conclusie Matteüs
heeft gehad, een maagd dus. Daarom is NBV helaas onvertaald gebleven is. Ik
de vertaling ‘jonge vrouw’ van de NBV
doel op het woordje ‘zie’ waar de proJozef had van de engel begrepen dat hij
heel geschikt.
fetie mee begint. Dat woordje vraagt
Maria niet stilletjes moest verlaten en
aandacht voor iets opvallends dat gaat
dat hij het kindje van Maria de naam
Soms moet je in de Bijbel op kleingoed
gebeuren. En dat is niet de zwangerJezus moest geven. Daarna komt in
letten, op lidwoorden bijvoorbeeld. Dat
schap op zich, ook niet de geboorte
hoofdstuk 1:22 een soort van slotsom,
is hier ook het geval. De Statenvertaling van een gewone jongen, maar dat is de
waarschijnlijk niet meer uit de mond
spreekt van een maagd, maar de nieubuitengewone naam die hij krijgt. Nota van de engel maar uit de pen van Matwere vertalingen hebben het bepaalde
bene, een gewone volksvrouw belijdt
teüs. Achteraf schrijft de evangelist
lidwoord: de jonge vrouw/jonkvrouw.
straks haar geloof in die mooie naam
dat dit alles zo is gebeurd opdat Jesaja
Bij die laatste weergave ga je rondkijdie ze aan haar kind geeft: Immanuël,
7:14 in vervulling zou gaan. Wat is met
ken welke vrouw is bedoeld. De vrouw,
dat betekent: God is met ons. Zij verdie vervulling hier bedoeld? Met dat
aan wie denkt Jesaja dan? De verklatrouwt erop dat God kan en wil en zal
woord ‘vervulling’ hoeft in het Nieuwe
ringen hebben het bijvoorbeeld over de helpen, en dat Hij Juda’s vijanden kan
Testament niet bedoeld te zijn dat een
vrouw van Achaz (de
tegenhouden. Wat
profetenwoord op dat moment voor
koningin dus), of de
beschamend is dat
het eerst werkelijkheid wordt. Dat blijkt
Soms moet je in de Bijbel
vrouw van Jesaja of
voor Achaz, die dat
bijvoorbeeld al uit twee voorbeelden
op kleingoed letten
een andere bekende
niet meer wilde gein Matteüs 2. In vers 15 wordt Hosea
vrouw. Maar dat
loven. Want er zal na 11:1 aangehaald en op de terugkomst
blijft gissen. Ik denk dat de Statenverta- de geboorte over gesproken zijn in de
van Jezus en zijn ouders uit Egypte
ling, hoe oud ook, het hier toch bij het
stad. De naam van dat jongetje zal ook
toegepast. Het gaat om dit Godswoord:
rechte eind heeft en dat we moeten
de koning ter ore gekomen zijn. Maar
‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’
vertalen met een (willekeurige) vrouw
hij zal het wereldvreemd en overdreven Dat sloeg in Hosea op de uittocht uit
in Jeruzalem. In het Hebreeuws komt
gevonden hebben. Want wie zegt er nu
Egypte, toen God zijn zoon, Israël, uit
het geregeld voor dat een bepaald liddat God met ons is, als heel de wereld
het slavenhuis bevrijdde. Toen Jezus
woord (dat hier in de tekst ook staat)
tegen ons is?
met Jozef en Maria weer terugkeerde
weergegeven moet worden met een
naar het joodse land, was dat dus niet
de trouwe rest van Gods volk wordt het
een bemoedigende boodschap.
Deze context van vers 14 laat al zien
dat het niet waarschijnlijk is dat dit
vers een directe messiaanse boodschap
bevat. Want het gaat om een teken
bestemd voor Achaz, een teken dat dus
ook in die tijd werkelijkheid moest worden, anders zou het hem niets zeggen.
Het zal dus ook niet zo zijn dat het teken pas in de dagen van Jozef en Maria
echt en voor het eerst vervuld werd.
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band. Het gaat telkens om naamgeving
de eerste keer dat het profetenwoord
van een pasgeboren jongen. Of Imma
van Hosea 11 werkelijkheid werd. Misnuël of Jezus. En het woord ‘maagd’
schien zou je wel van een definitieve
dat via de Septuaginta in Matteüs 1
of ultieme vervulling kunnen spreken.
terechtkwam, deed natuurlijk algauw
Als Jezus als het ware de tocht naar
aan Maria denken. Maar de evangelist
Egypte en ook de terugkeer ‘overdoet’,
ging niet zijn boekje
is dat ook voorgoed.
Wat Jezus doet, hoeft
Profetische uitspraak kan te buiten toen hij over
een ‘vervulling’ van
nooit meer herhaald te
tweede leven krijgen
een profetenwoord
worden.
sprak. Een profetische
Een ander voorbeeld
uitspraak kan als het ware een tweede
is vers 17 in datzelfde hoofdstuk. Na
leven krijgen. ‘Vervulling’ kan dan verde kindermoord in Betlehem werd er
wijzen naar een nieuwe boodschap of
niet voor het eerst in de geschiedenis
een nieuwe realiteit waarop God de
geklaagd om de gewelddadige dood
eerste keer uiteindelijk al mikte. Zo is
van kinderen van het verbond. Bij de
dat hier ook het geval. De geboorte van
wegvoering in ballingschap had zo’n
Jezus is dan geen letterlijke vervulling
klacht ook al geklonken, maar nadat al
van Jesaja 7:14, maar wel op een geestedie jongetjes van twee jaar en jonger
lijke manier. De vervulling is nu eindewaren omgebracht, klonk het gehuil
loos veel mooier nog dan in de tijd van
hartverscheurender dan ooit.
Achaz. Want Jezus heet niet zozeer ImNu terug naar hoofdstuk 1. Hoe is die
manuël, maar Hij is Immanuël. In Hem
verbinding tussen Matteüs 1 en Jesaja
is God zelf met ons, is Hij bij ons op
7? Er is allereerst al een associatief ver-

aarde gekomen. Matteüs heeft dat blijkens zijn evangelie goed begrepen. Niet
zonder reden eindigt hij ook met het
Immanuël-motief, want in het slotvers
van zijn boek haalt hij de belofte aan
die de leerlingen bij de hemelvaart van
hun Meester meekregen: ‘En houd dit
voor ogen, Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Website vernieuwd!
Kijk eens op onze geheel vernieuwde website:
www.woordenwereld.nl!
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Afzien van luxe?
bileum wordt nogal eens een bundel aangeboden met een

aantal opstellen van vrienden en medewerkers. Deze eer viel
ook Ton van Leijen te beurt bij zijn afscheid als langdurig beleidsmedewerker van het LVGS (Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen).
Vriendenboek
In deze bundel, die als titel heeft Motivatie en identiteit, las ik van Pieter Vos
de volgende beweringen.
We hebben domweg niet meer de luxe
ons bezig te houden met discussies
over het gereformeerd onderwijs waarbij geargumenteerd wordt op basis van
verbond en doop, kerk en belijdenis.
Ouders zijn veelal niet meer geïnteresseerd in een kerk- of doopopvatting, om
van het verbond maar helemaal te zwijgen. De triangelgedachte – eenheid van
gezin, kerk en school als basisconcept
van het gereformeerd onderwijs – is inmiddels door de realiteit achterhaald.
Deze vriendenbundel ‘over fundament
en beweeglijkheid van het gereformeerd onderwijs’1 is tegelijk een markeringspunt in de geschiedenis van
het LVGS. Vanaf nu functioneert dit
LVGS als netwerkorganisatie met een
eigen gezicht binnen de besturenraad
van het protestants-christelijk onderwijs. Een langdurige discussie over de
toekomst van het LVGS is afgesloten
door te kiezen voor deze pragmatische
‘oplossing’. Enerzijds is hier sprake
van een ontwikkeling die past in een
veranderde wijze van denken over samenwerking. Anderzijds roept deze oplossing de vraag op of hierdoor de zelfstandige richting van het gereformeerd
onderwijs niet wordt verkwanseld voor
gereformeerd onderwijs als subrichting
van het protestants-christelijk onderwijs. Bovendien ontbreekt een eenduidige verwoording van de (verruimde)
gereformeerde identiteit.2 Dus niet
iedereen is gelukkig met de gekozen oplossing en daar draagt deze bundel ook

de sporen van. Wat de diverse auteurs
hierin te berde brengen, levert soms
tegenstellingen op. Wel hebben alle
auteurs van dit vriendenboek de gemeenschappelijke overtuiging dat gereformeerd onderwijs toekomst heeft,
wanneer die toekomst verbonden blijft
aan de ‘Reisgids naar de Toekomst’ –
aldus de redacteuren van deze opstellenbundel.3

Na de triangel
Pieter Vos (lector GH-Zwolle) legt in zijn
bijdrage4 uit waarom de gereformeerde
zuil van binnenuit afbrokkelt. Christelijke vorming bij jongeren verloopt niet
meer langs de (geijkte) lijnen van gezin,
kerk en school. Jongeren groeien veelal
op in een onderhandelingsgezin met
veel ruimte voor hun eigen leefwereld.
Deze leefwereld kent een grote openheid (sociale media!) naar de postchristelijke cultuur. Voor die jongeren vormt
hun leefwereld het referentiekader bij
het construeren van hun geloofsopvattingen. Popcultuur en evangelicalisme
worden dan verbonden met orthodoxchristelijke overtuigingen plus veel
nadruk op zelfverwerkelijking (authentiek-zijn) en beleving. Door hun contacten over kerkmuren en tradities heen
gaan deze jongeren de eigen kerk en de
gereformeerde subcultuur relativeren.
Ook ouders kijken met andere ogen
naar hun eigen kerk. Ze accepteren geleidelijk de pluriformiteit van de kerk,
waardoor de triangelgedachte in feite
achterhaald is. In de (geloofs)opvoeding
zullen ouders en leerkrachten moeten
aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Onze christelijke traditie kan
alleen landen als deze in eigentijdse
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Rondblik
Balten Pieter Hagens

Bij een afscheid van een bestuurder of bij een belangrijk ju-
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verpakking wordt aangeboden. De oudere generatie moet jongeren richting
en structuur geven. Bovendien moeten
volwassenen kritisch durven zijn naar
de (jeugd)cultuur, bijvoorbeeld om de
nogal eenzijdige omgang van jongeren
met emoties en beleving te kunnen bijsturen. De gereformeerde school moet
door deze ontwikkeling leren omgaan
met aanzienlijk grotere verschillen in
opvatting.

Herijking

kerken die staan in de gereformeerde
traditie, zou juridisch mogelijk zijn. Het
gereformeerd onderwijs ziet ‘gereformeerd’ vandaag als de doorsnee geloofsovertuiging van de gereformeerde
gezindte, met verwaarlozing van de
onderlinge verschillen. Via deze herijking wordt een brug geslagen naar alle
orthodoxe bijbelgetrouwe christenen.

Geloofsbelijdenis

De twee pijlers van de kerkgebonden
gereformeerde school functioneren niet
meer, zegt Jaap van den Berg (Voorzitter
College van Bestuur GSG-Amersfoort)
in zijn bijdrage.5 Dit slaat op de ‘doorgaande reformatie’ en onze doopbelofte. Na de Vrijmaking van 1944 moest
het hele leven vanuit de (ware) kerk
worden gereformeerd (= doorgaande
reformatie). Dit bracht de oprichting

Hans Maris (emeritus hoogleraar TUApeldoorn) vraagt in zijn bijdrage aandacht voor de dubbele functie van de
belijdenis, wanneer zij in de grondslag
van G-organisaties wordt opgenomen
als verankering van onze gereformeerde identiteit.6 Onbedoeld geeft dit
een soort splitsing in (enerzijds) de belijdenis als geloofsbelijdenis en (anderzijds) de belijdenis als gereformeerde
beginselen voor de samenleving. Voor
dit laatste gebruikt hij de benaming

van eigen gereformeerde organisaties,
zoals scholen. De doopbelofte, die de
ouders in de kerk (!) afleggen, werd
opgevat als een onderstreping van de
noodzaak van gereformeerd onderwijs.
Intussen is het warekerkdenken nagenoeg verdwenen en daarmee kwam de
pijler van de doorgaande reformatie in
feite te vervallen. Bovendien zijn steeds
meer vrijgemaakt-gereformeerden van
mening dat de doopbelofte primair
over kerkelijk catechisatieonderwijs
gaat, waardoor de tweede pijler ook
wegvalt.
Indertijd zijn de gereformeerde scholen
door de overheid erkend als zelfstandige
richting op grond van hun binding aan
de leer van de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt). Dit (objectieve) criterium
is rechtsgeldig verruimd naar de Christelijke Gereformeerde Kerken en inmiddels ook de Nederlands Gereformeerde
Kerken. Een koersverbreding naar alle

‘tweedehands gebruik’. De belijdenis is
dan losgemaakt uit haar primaire functie, want zij is in de eerste plaats belijdenis van geloof (een persoonlijk geloof
dat verbonden is met de kerk als gemeenschap der heiligen). Het geloof in
Gods verbond – inclusief de positie van
de kinderen – is in deze geloofsbelijdenis een soort inwendige ruggengraat.
De bovengenoemde dubbele functie
gaat vooral wringen als de geloofswereld groter en wijder wordt dan alleen
de gereformeerde traditie, en de verbondenheid met deze traditie zelf losser is geworden. Het vastleggen van de
gereformeerde identiteit in de grondslag met een verwijzing naar de gereformeerde belijdenis kan daarom alleen als de desbetreffende organisatie
– zoals de gereformeerde school – recht
doet aan de intenties van die belijdenis
als (primair) belijdenis van geloof. Dan
kun je niet zwijgen over de relatie met

de kerk, waar de belijdenis allereerst
thuis hoort. Tegelijk beseffen we hier
ook de gebrokenheid van Christus’ kerk,
omdat er meer kerkelijke gemeenschappen aan de gereformeerde belijdenis
herkenbaar zijn.

Met de tijd meegaan
Hoe onze gereformeerde ‘zuil’ afbrokkelt, roept associaties op met de ontzuiling van katholiek/protestants Nederland in de jaren zestig van de vorige
eeuw. De door Vos aanbevolen remedie
is gelijk aan wat toen ook al gezegd
werd: ‘ga met je tijd mee’.7 Die open
leefwereld van jongeren is een realiteit
waarmee wij als gereformeerden moeten leren leven. Je moet hen bijsturen
en richting wijzen, maar dan zul je deze
ontwikkeling eerst moeten accepteren.
Mijn probleem hiermee is dat zo die
ontwikkeling zelf nooit ter discussie
wordt gesteld, maar als een voldongen
feit wordt gepresenteerd. Wat kan
hierover vanuit de Bijbel nog gezegd
worden? Iets dergelijks gebeurt bij een
veranderde kijk op de doopbelofte (Van
den Berg). Wanneer de doopbelofte
wordt ingeperkt tot primair het kerkelijk catechisatieonderwijs, is dat dan
voor het gereformeerd onderwijs een
voldongen feit waarvoor gecapituleerd
moet worden? Is het wel overeenkomstig de Bijbel om de doopbelofte hiertoe te beperken?8
Ook de (snelle) conclusie dat door het
loslaten van het warekerkdenken de
doorgaande reformatie wegvalt als
pijler voor de kerkgebonden gereformeerde school, past in dit beeld. In een
mooie bijdrage zegt Jan van der Steeg
dat de ‘leer der kerk’ richtinggevend
moet blijven voor het gereformeerd onderwijs. Want de school moet jongeren
vertellen over Gods genade voor geboren zondaren. Wij worden levenslang
vernieuwd door de Heilige Geest, die
ons verandert door de verkondiging van
het evangelie.9 Dus toch doorgaande
reformatie?

Ware kerk
In de bijdragen van Vos en Van den
Berg wordt nadrukkelijk gemeld dat
de vrijgemaakten het warekerkdenken
hebben losgelaten, zodat de gerefor-
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meerde school niet meer exclusief
vrijgemaakt is. De kerk heet voortaan
‘gereformeerde gezindte’. Dit nieuws
wordt gebracht alsof de vrijgemaakten
hun ideologische veren hebben afgeschud. In feite wordt het zogenaamde
warekerkdenken verruild voor het denkbeeld van de gereformeerde gezindte
als eenheid-in-verscheidenheid (Vos
spreekt hier onbekommerd over het
gaan aanvaarden van de pluriformiteit
van de kerk).
Het ging de eerste generatie vrijgemaakten beslist niet om de status van
‘ware kerk’, maar om de kenmerken
van ‘ware kerk’. Via kerkelijke vonnissen
werd in 1944 de reformatorische vernieuwingsbeweging in de ongedeelde
Gereformeerde Kerken monddood gemaakt. De prediking van het evangelie
werd gebonden aan een menselijke

Gereformeerdegezindteschool
Wanneer de gereformeerde school de
kerk inruilt voor de gereformeerde gezindte, legt zij zichzelf stilzwijgend een
beperking op. Dan zal er voorzichtig(er)
gesproken moeten worden over verbond en doop, kerk en uitverkiezing,
omdat dit binnen de gereformeerde
gezindte controversieel ligt. Gemakshalve wordt dan gesproken van accentverschillen of (soms) verschillen in
nestgeur.12
Van den Berg noemt als voorbeeld dat
de uitverkiezing een zwaar of veel minder zwaar accent krijgt.13 Daar zie je het
mijnenveld al. Als in de gereformeerde
kerken gewaarschuwd wordt voor overheersing van het verbond door de uitverkiezing, is dat dan gericht tegen een

onderwijs toegankelijk(er) te maken
voor orthodoxe bijbelgetrouwe christenen (dit betreft zowel leerlingen als
medewerkers).14 Onder druk van zo’n
samenleving worden de grenzen tussen orthodoxe christelijke kerken vaak
minder scherp. Of nemen wij daar een
voorschot op door zelf alvast de grenzen te vervagen?

Opgeven van luxe

In een postchristelijke maatschappij
zijn (kerk)mensen eerder geneigd om
de verschillen tussen kerken te relativeren en vaak gaan ze daarin ook
steeds verder. Gelet op wat Vos in zijn
bijdrage schrijft, zal die ontwikkeling
beslist niet stoppen bij de grenzen van
de gereformeerde traditie. Hij ziet ook
bij zo’n gereformeerde-gezindteschool
nog een kerkgerichte manier van denken – zie ook Maris – die niet aansluit
op de (ruime) geloofswereld van jongeren.
Ook ouders zijn doorgaans niet meer
geïnteresseerd in een kerk- of doopopvatting, om van het verbond maar
helemaal te zwijgen. Zij verwachten
dat een gereformeerde school vooral
‘positief-christelijk’ is, met een goed
pedagogisch klimaat en serieus maar
niet-controversieel godsdienstonderwijs. In deze context stelt Vos dat we
vandaag domweg niet meer de luxe
hebben om ons bezig te houden met
(het voeren van) discussies over een
verruiming van het toelatingsbeleid,
met aloude argumenten op basis van
Hangjongeren...?
verbond en doop, kerk en belijdenis.15
gedachteconstructie (de leer van de
accentverschil? Was er bij Job en zijn
Het opgeven van deze ‘luxe’ is mijns
veronderstelde wedergeboorte). Vrijgevrienden sprake van accentverschilinziens symptomatisch voor een kerk
maakten wezen toen op de zuivere pre- len? Dat zegt de Here zo niet: ‘omdat
die voornamelijk wordt bevolkt door
diking van het evangelie als kenmerk
– wat genoemd wordt – de verwende
jullie niet juist over mij hebben gevan de (ware) kerk.10 Niet als status,
generatie, mensen
sproken, zoals mijn
die zonder moeite
maar als haar opdracht! Het Woord van dienaar Job’ (Job
De
verwende
generatie
alles als vanzelf42:6). Wordt er over
God moet verkondigd worden in de sasprekend hebben
de Here op de juiste
menkomst van de gemeente en wordt
(mee)gekregen. Als
door de kerkleden in woord en daad
wijze gesproken
de kerk zich niet (meer) echt bewust is
verder uitgedragen in de samenleving,
als Gods verbond wordt verduisterd
van haar rijkdom, gaat het in de prakzowel individueel als collectief (via
door fixatie op de uitverkiezing? Bij de
tijk van het leven ontbreken aan goed
organisaties). De onderwijzer op de gegeloofsopvoeding van onze kinderen
rentmeesterschap over wat God geeft.
reformeerde school werkt onder rechts- steekt dat heel nauw. Wij stappen hier
Gods verbond is een soort ruggengraat
bescherming van de overheid, maar
vaak veel te makkelijk overheen, omvan onze geloofsbelijdenis (Maris). Wie
heeft voor de geestelijke toerusting van dat we naar de andere kant (willen)
in dat verbond leeft, zal die ‘luxe’ ook
zijn leerlingen de (gereformeerde) kerk
kijken. Van den Berg ziet het als een
praktisch willen belijden.
met haar verkondiging van het evange- opdracht om in de huidige postchrislie ook hard nodig.11
telijke samenleving ons gereformeerd
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Jongeren

een doodzonde, maar de Bijbel spreekt
vaak over deze hevige strijd van de
Geest tegen ons (door de zonde bedorven) eigen vlees.20 Hierbij is het wapen
van de Heilige Geest de verkondiging
van het evangelie. Als wij de ‘luxe’ uit
het Woord van de Geest willen wegfilteren om het zo (beter) te laten landen
in de harten van onze jongeren, staan
wij die strijd van de Heilige Geest behoorlijk in de weg.

7

En die jongeren dan? Ze groeien vaak
op in een onderhandelingsgezin met
werkende ouders die ’s avonds geen
ruzie in de tent willen hebben (vandaar
ook de groeimarkt van huiswerkinstituten). Met relatief veel vrijheid ontwikkelen ze met leeftijdgenoten een eigen
leefwereld die zich weinig aantrekt van
de antithese tussen kerk en postchristelijke cultuur. Het
woord ‘antithese’ is
De opstellenbundel
De frontlijn loopt
uit ons bewustzijn
Motivatie en identidoor
het
eigen
hart
verdwenen – zegt
teit (2011) bevat nog
Roel Kuiper – omdat
meer lezenswaardige
door het warekerkdenken de antithese
en actuele bijdragen die hier onbesproeen sociale grens werd en het geestelijk ken blijven. De bundel is een uitgave
begrip van de zaak verloren ging.16 Vos
van het LVGS en aldaar verkrijgbaar.
signaleert dat bij jongeren de antitheNoten:
tische houding veelal ontbreekt, met
als gevolg een levensstijl met een grote
1 J.W. Maris en J. van der Steeg (red.), Motiopenheid naar de seculiere (postchrisvatie en identiteit (2011).
telijke) cultuur.17
2 Janco Cnossen, ‘Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor nieuwe
Inderdaad loopt er een frontlijn tussen
de kerk en de huidige postmoderne culsuccessen’, p. 38-40.
tuur, maar dat is niet de antithese die
3 Woord vooraf, p. 7.
hier allereerst aan de orde moet komen. 4 Pieter Vos, ‘Gereformeerd onderwijs na
Want veel dichter bij huis ligt de frontde triangel’.
lijn die door het eigen hart loopt.18 De
5 Jaap van den Berg, ‘Toekomst van het
strijd in het hart van elke gelovige is de
gereformeerd onderwijs’.
meest wezenlijke betekenis van ‘de’ an6 Hans Maris, ‘De gereformeerde belijdenis
tithese.19 Tegen jezelf ingaan is vandaag
als identiteitsdocument’.
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Zorgen
om de
democratie

Toverwoord
Het volk bepaalt wat wettelijk wordt
voorgeschreven. Ze hebben daar in die
democratische landen via vrije verkiezingen hun vertegenwoordigers gekozen, die hun wetten voor hen maken
zoals zij vinden dat ze gemaakt moeten
worden. Ieder is in de staat gelijk en via
het ‘one man, one vote’-principe komt
het zogenaamde gelijkheidsideaal tot
uitdrukking. De meerderheid, hoe klein
of groot ook, beslist.
Van de Verenigde Staten van NoordAmerika en de moderne landen in
dat werelddeel en de landen van de
Europese Unie en Zwitserland en hen
die willen toetreden tot de EU, is democratie min of meer het toverwoord
voor een goede vorm van bestuur. Daar
waar democratie bestaat, zegt men
dan, komt het land tot leven en komt
een sterke ontwikkeling op allerlei gebied tot stand. Vooral de ontwikkeling
van de economische vooruitgang is

Rondblik
André van Leeuwen

Democratie is een vorm van
besturen die in het ‘vrije’
Westen zo is ingeburgerd,
dat het als vanzelfsprekend
wordt ervaren. De bevolking in de zogenaamde
beschaafde en moderne
westerse wereld, liberaal of
conservatief, confessioneel of
niet confessioneel, weet niet
anders en is hier kennelijk
gelukkig mee.
daarvan een zichtbaar voorbeeld. Toch
denk ik dat er, als wij goed om ons heen
kijken, sterke signalen zijn dat verontrustende veranderingen in onze Nederlandse rechtsstaat in naam van de
hooggeprezen democratische idealen
niet zijn uit te sluiten. Als christenen
kijken wij dan direct naar ons grondrecht, de ‘vrijheid van godsdienst’.
Maar ook andere grondrechten zijn
door het oprukkende vrijheidsdenken
van de twintigste en eenentwintigste
eeuw wellicht niet veilig. Het is daarom
goed over de betekenis van het woord
‘democratie’ in dit ‘moderne’ veelal
secularistische denken aandacht te besteden. Dat vraagt om een rondblik in
de huidige democratie.

De ontwikkeling
Het woord stamt uit twee Griekse
woorden, namelijk demos (volk) en
kratio (heersen). Dus letterlijk betekent
het ‘volksheerschappij’. Democratie

hebben wij, eenvoudig gezegd, van de
Grieken geleerd. Via de monarchie, de
aristocratie, de oligarchie en de tirannie kwam in Griekenland reeds voor de
christelijke jaartelling (ongeveer 400
v.Chr.), de democratie tot stand. En ons,
West-Europeanen is deze bestuursvorm – als het ware – met de paplepel
ingegoten, zodat wij helemaal met de
democratie zijn vertrouwd. We weten
niet anders dan dat deze bestuursvorm
de ‘beste’ is van alle ‘slechte’ bestuursvormen. En we zien het om ons heen in
dit grote dorp dat wereld heet.
Wij zien dan de dictaturen, de absolute
monarchen die naar willekeur regeren,
de oligarchieën met hun willekeur, de
schijndemocratieën, om van fundamentalistische staten maar te zwijgen,
die wij maar al te gemakkelijk kunnen
aanwijzen. Als het een democratisch
geregeerd land was, denken of zeggen
we dan, zou het daar veel beter gaan.
In de westerse wereld wordt het woord
‘democratie’ meestal vooral in de sym-
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ten van de mens’ (‘Alle mensen worden
pathieke sfeer gebruikt, namelijk in de
vrij en gelijk in waardigheid en rechten
betekenis van niet-dictatoriaal, erkenning van rechten van minderheden, van geboren. Zij zijn begiftigd met verstand
en geweten, en behoren zich jegens
de vrijheid van godsdienstig belijden.
elkaar in een geest
Ook wordt dan de
van broederschap te
democratie afgeAntropocratie:
gedragen’). We zien
schilderd als een bede mens in het centrum
hier, zoals Verbrugh
stuurlijk fenomeen
het uitdrukte, een
waarin geregeerd
artikel dat heel ‘mooi en vriendelijk’
wordt met verantwoordelijkheid ten
klinkt. Bij een toelichting op de Verklaopzichte van het in vrijheid gekozen
ring van de rechten van de mens hebparlement.
ben de vriendelijke en mooie artikelen
Dat klinkt allemaal heel mooi en
uit die verklaring veelal de voorkeur van
heel vriendelijk omdat, zoals dr. A.J.
de uitleggers.
Verbrugh in zijn boek Universeel en
anti-revolutionair zegt: ‘men alleen
denkt aan de goede artikelen uit de
Tirannie van de meerderheid
mensenrechtenverklaringen. Want een
ander verstaat onder democratie heel
Enige tientallen jaren na de omweniets anders. Daarom moet iemand,
telingen in Europa vanwege de Franse
die wil wijzen op de goede kanten die
Revolutie waarschuwde Alexis de Tocer ondanks tekortkomingen aan onze
queville, een Frans filosoof, later libehuidige Nederlandse staatsvorm zitten, raal staatsman en historicus (19e eeuw)
niet roemen in de Nederlandse demodat vrijheid en gelijkheid met elkaar
cratie. Want daarmee haalt hij ook de
op gespannen voet staan. Hij meende,
antropocratie naar voren, die de mens
vooral als jurist, maar ook als ervaringsin het centrum stelt, zonder God.’ Verdeskundige bij de uitwerking van de
brugh zegt daar feitelijk: Neem niet de
staatsmacht na de Franse Revolutie, dat
mens als maat van alle dingen.
een te grote vrijheid ten koste gaat van
de gelijkheid, en ook andersom. Deze
Enige tijd geleden hoorde ik een televiman, door Yoram Stein in een artikel in
siejournalist zeggen, dat de ontevredeTrouw (29 juli 2005) als de ‘democratinen in Griekenland zelf moeten besluische ziener’ omschreven, waarschuwde
ten hoe het daar beter kan. Daar komt
toen al voor de absolute meerderheid.
de volkssoevereiniteit om de hoek kijHij zag ook de nodige gevaren bij de
ken. Trouwens ook in de andere landen
wat men dan noemt ‘tirannie van de
van de Europese Unie, en daarnaast
meerderheid’. Over de Amerikaanse
vooral ook in de Verenigde Staten van
presidentiële democratie schreef hij in
Amerika, wordt de volkssoevereiniteit
zijn boek uit 1835 het volgende:
sterk beleden.
‘Er zijn mensen die beweren dat,
met betrekking tot de zaken waar
Sinds de opkomst van de soms grote,
het belang in stelt, het volk nooit de
soms minder grote populistische bewe- grenzen van recht en redelijkheid zal
gingen in ons land, zoals de PVV, de SP
overschrijden en dat men daarom zonen ruim tien jaar geleden ook de Lijst
der vrees de meerderheid die dat volk
Pim Fortuijn (LPF) is de volkssoevereivertegenwoordigt, alle macht in hanniteit , de antropocratie (de mens als
den kan geven. Niemand ontkent dat
maat van alle dingen) toegenomen.
alleenheersers misbruik kunnen maken
Feitelijk een verdere implementatie
van de hun toevertrouwde macht. Hoe
van het ‘gelijkheidsbeginsel’, dat zijn
kan men dan staande houden dat een
belangrijkste oorsprong vindt in de
machtige meerderheid dat niet zou
uitkomst van de Franse Revolutie. Als
doen? Veranderen mensen soms van
iedereen volstrekt gelijk is in rechten,
aard wanneer ze zich een groep vordan heeft niemand meer recht om
men? Ik hecht hier geen geloof aan, en
zonder anderen daarin te betrekken,
weiger het absolute beschikkingsrecht
regels en wetten vast te stellen. Zoals
evenmin aan één man als een meerook is vermeld in het eerste artikel van
dere te geven. Er is geen gezag op aarde
de ‘Universele verklaring van de rechhoe respectabel ook, dat ik zonder

controle en zonder tegengewichten zijn
gang zou laten gaan.’
Ziehier de conclusie die de Franse
filosoof en liberale staatsman trok.
Diezelfde conclusie trok ook dr. A.J.
Verbrugh, namelijk dat niet de mens
de maat van alle dingen is. Zeker,
Verbrugh gaat in zijn boek – terecht
– verder. Hij houdt sterk vast aan
Groen van Prinsterer, tijdgenoot van
Tocqueville maar gelovig christen, die
het antirevolutionaire gedachtegoed
in ons land introduceerde. Hij was
het die het principiële verschil tussen
volksinvloed en de revolutionaire leer
van de volkssoevereiniteit nadrukkelijk
aantoonde. Juist om ook op het gevaar
te wijzen dat met die volkssoevereiniteit algauw het ideologische gebruik
van het woord ‘democratisering’ nauw
samenhangt. De rode draad in zijn
standaardwerk Ongeloof en revolutie
is zijn verzet tegen een ‘revolutionaire’
staat die gebaseerd is op de door hem
afgewezen volkssoevereiniteit. Groen
schrijft dan ook dat in de rechtstaat die
hij voorstaat, God alleen soeverein is en
dat al het gezag van Hem afkomstig is.
Wij zeggen hem dat van harte na. Nog
altijd staat boven elke nieuwe wet een
preambule, een inleidende rede waarin
onder andere de onderliggende filosofie
wordt weergegeven.
‘Wij Willem-Alexander, bij de gratie
Gods, Koning der Nederlanden, prins
van Oranje Nassau, enz. enz. enz. hebben goedgevonden en verstaan…’ en
dan volgt artikelsgewijs de bedoelde
wet. Dus de koning is dat niet zomaar,
maar is dat ‘bij de gratie Gods’. Alexis
de Tocqueville weigerde vanuit zijn
liberale beginselen – en kennelijk niet
vanuit Gods almacht en soevereiniteit –
het absolute beschikkingsrecht te geven aan één man en aan een groep
mensen. Die ene tirannieke man verandert immers niet als hij met anderen
een groep vormt.
Op dit punt van de verwerping van
de volkssoevereiniteit herkennen wij
veel van de door ons voorgestane democratie. In de Unieverklaring spreekt
de ChristenUnie uit dat God door de
overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Gods naam behoort, ook in een

314

ontkerstende samenleving, geëerd en
gediend te worden, aldus G.J. Schutte
in dit blad in zijn artikel ‘Leren van het
verleden’ (Nader Bekeken, december
2001).

van de bepalingen van de Unie van
Utrecht. Artikel 13 van die bepalingen
legt daarvan getuigenis af: ‘dat een

worden. Het is de wens om radicaal
te breken met de historie van christelijk Nederland. Het christelijk geloof

ieder particulier in zijn religie vrij zal
blijven en dat men niemand ter zake
van de religie zal mogen achterhalen
of onderzoeken.’ Uit het beginsel van
de godsdienst- en gewetensvrijheid
vloeide in Nederland van oudsher het
beginsel van vrijheid van drukpers en
later ook de vrijheid van onderwijs
voort, zoals Jongeling dat ook opmerkte
in het debat in 1976.

verdwijnt uit het publiek-juridische
domein. Men vindt dat de samenleving
steeds meer moet worden ingericht
om ruimte te geven aan individuele
keuzes en arbeidspatronen. Zelfs het
taalgebruik wordt steeds meer aan die
keuzes aangepast. In Nederland krijgen
mensen geen kinderen meer, maar
volgens de veelal gebruikte taal nemen
zij kinderen. De termen zaaddonor en
draagmoeder vloeien daar dan weer
uit voort. Meerdere voorbeelden liggen
voor het oprapen. En bedenk wel dat
het, als die individuele keuzes de vanzelfsprekende meerderheid worden in
Nederland, niet is uitgesloten, sterker
nog, het voor de hand ligt dat het meerderheidsdenken zonder de erkenning
van de soevereiniteit van de almachtige
God, de dictatuur van de meerderheid
in de hand werkt.

Rondblik vandaag
Ik had het zojuist over de preambule
die boven elke nieuwe wet staat. Het
merkwaardige feit doet zich voor dat
bij de belangrijkste wet in ons land,
namelijk de Grondwet, die preambule
ontbreekt. Hierin komt naar mijn
oordeel reeds het gebrek aan overeenstemming (discrepantie) bij de
totstandkoming van de Grondwet naar
voren. De Grondwet valt direct met de
deur in huis. Namelijk met het gelijkheidsbeginsel zoals ook genoemd in de
door mij genoemde vriendelijke aanvang van de Universele verklaring van
de rechten van de mens: ‘Allen die zich
in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ (laatste
versie 15 juli 2008).
In dit eerste artikel komt niets tot
uiting van het Nederlandse karakter
van de Grondwet, hoezeer ook de inhoud door mij onderschreven, maar
veel meer ademt het de geest van de
mensenrechtenverklaring. De ontstaansgeschiedenis van Nederland,
namelijk de strijd van de geestelijke
onderdrukking in de zestiende eeuw,
wordt miskend, aldus Piet Jongeling op
9 december 1976 in een debat over de
nieuwe Grondwet in de Tweede Kamer.
En terecht. Onze Grondwet is niet gebaseerd op die mensenrechtenverklaring,
maar zou vanuit historisch perspectief
veel meer het stempel moeten hebben

De opkomende dictatuur
Wij leven in Nederland in een politieke
wereld die sterk geseculariseerd is.
De wereld van de onvolprezen volkssoevereiniteit, waarin de heerschappij
(gratie) van God niet erkend wordt.
Erkend wordt slechts de gelijkheid van
de mens. Hij of zij is immers de maat
van alle dingen. De huidige roep in de
Nederlandse politiek om de preambule
uit de inleiding op wetten weg te halen
is een signaal dat niet onderschat moet

Ds. P.L. Storm jubileerde
In de afgelopen maand mocht ds. P.L. Storm zijn 25-jarig ambtsjubileum vieren.
Dat willen we in ons blad niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Bijna elke maand
laat hij ons in Nader Bekeken meelezen met wat er zoal in andere bladen over actuele zaken geschreven wordt. Ook andere bijdragen heeft hij verzorgd. We zijn
dankbaar voor zijn medewerking. Van harte feliciteren we hem met zijn jubileum.
We wensen hem toe dat de Here hem in de tijd die komt, zal zegenen met zijn genade en zijn kracht.
De redactie
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Gedicht
Gert Slings

De zwerver

Door den leegen kouden akker
loopt een oude, arme stakker,
zoekend in den harden grond
of-ie geen petatters vond.
Wroetend gaan de zwarte handen,
klapperend de zwarte tanden,
gulzig glimt de grauwe mond
of-ie geen petatters vond.
In den avond nog, bedrogen,
ging de moede schim gebogen,
kroop de zwarte schaduw rond
of-ie geen petatters vond.
En alvorens te beginnen
aan het maal, zei de bazinne
hoe een groote, vreemde hond
zocht, of-ie petatters vond.

Jan Prins (1876-1946)
uit: Tochten (1911)

Met dit vers bevinden we ons een eeuw terug in de tijd.
Ik denk dat er nog veel plekken in de wereld zijn waar dit soort zwervers
voorkomen.
Hier in de polder (Flevoland) kan ik me die ‘moede schim’ niet voorstellen.
Maar voor al die zwervers: Heer, ontferm U over hen!
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Vrouw en ambt

Een bekende volkswijsheid
leert dat je bij ieder
voorstel argumenten kunt
aandragen om er
naartoe te praten
en evengoed redenen
kunt bedenken om
ervan af te praten.
Zelden is er één overtuigend en afdoend
argument waar niets
tegen in valt te brengen.
Dat gevoel bekruipt mensen
als ze kennisnemen van de
ommezwaai die de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV)
lijken te maken op het punt van de
vrouw in het ambt. Ruim tien jaar
geleden was binnen de GKV nog
de algemene lijn: de vrouw mag
op grond van de Bijbel geen kerkelijke ambten bekleden. Nu ligt er een
deputatenrapport dat stelt dat vrouwen
gewoon toegelaten kunnen worden. De
visie dat naast mannen ook vrouwen in
de kerkelijke ambten mogen dienen past
binnen de bandbreedte van wat Bijbels
en gereformeerd kan worden bestempeld, zo stelt het deputaatschap.
Het feit dat veel nieuwtestamentische
gegevens zich lijken uit te spreken tegen
de vrouw in het ambt, heeft volgens
de opstellers van het rapport vooral te

maken met de invloed van de toenmalige cultuur. Inmiddels weten de gereformeerde deputaten beter. Er zijn ook
andere visies mogelijk en dus is er geen
overwegend bezwaar in te brengen tegen toelating van de vrouw op de preekstoel of in kerkenraadsbanken.
Met deze ommezwaai krijgt in ieder
geval de socioloog G. Dekker gelijk.
Hij heeft meer dan eens beweerd dat
als neocalvinisten gaan schuiven het
meestal ook heel hard gaat. Dat de GKV
binnen tien jaar deze draai maken, onderstreept zijn bewering.

Nu zij Dekker zijn gelijk gegund, maar
de ommezwaai is wel ernstig. Hierbij is
immers niet alleen de visie op het ambt
in het geding, maar dit raakt ook het
verstaan van de Bijbel. Al meer dan een
eeuw geleden waarschuwde de Amerikaanse theoloog Benjamin Warfield niet
te snel en te gemakkelijk te concluderen
dat standpunten en gedachten in de
Bijbel zijn beïnvloed door de cultuur
uit Bijbeltijd. ‘Dat is vaak een list om
het geloof in het allesomvattende en

niet-tijdgebonden gezag van de Bijbel
te ondergraven. Welk argument heb je
nog om Bijbelse regels te verdedigen als
het ene voorschrift tijdgebonden is en
het andere niet?’ zo vroeg hij zich rond
1900 al af.
Een van de overwegingen van de deputaten van de GKV om toelating van
vrouwen in de kerkelijke ambten te
verdedigen is dat in onze tijd vrouwen
zowel binnen als buiten de kerken veel
werk doen en daarbij soms leidinggevende posities innemen. Waarom zouden ze dan halt moeten houden bij het
deurtje van de preekstoel of bij het hekje
van de kerkenraadsbank? Dat is de zaak
omdraaien. Dan maak je de Bijbelse
argumenten passend aan de huidige
praktijk.
De Bijbel is helder.
De vrouw heeft
in de christelijke
gemeente geen
ambtelijke taak te
vervullen. In het
Nieuwe Testament
zijn daar voldoende argumenten voor aan te
dragen. Wie dat als
uitgangspunt neemt,
hoeft nergens naartoe
of van af te praten. Het Bijbels
standpunt doet alle discussie
hierover verstommen. Wie dat loslaat,
gaat schuiven. En dat gaat dan inderdaad heel snel. Andere orthodox-gereformeerde kerken zijn gewaarschuwd.

Persrevue
Perry Storm

Veel aandacht trekt het begin september verschenen deputatenrapport
waarin aan de GS wordt voorgesteld
om uit te spreken dat de door deputaten beredeneerde visie dat ook zusters
tot het ambt geroepen moeten kunnen
worden, past binnen de bandbreedte
van de Schrift en van wat gereformeerd mag heten. Ook ons blad geeft
er dit keer (maar ook al in het vorige
nummer) veel aandacht aan. In deze
Persrevue een enkele reactie van buiten onze kerken.
Allereerst één die er niet om liegt. In
het Reformatorisch Dagblad van 7 september verscheen het volgende hoofdredactionele commentaar (titel: ‘Standpunt over vrouw in ambt GKV’):

Een heel ander getoonzette reactie was
te vinden in Opbouw (21 sept.). Daarin
neemt collega-persschouwer ds. Menko
Biewenga delen van de samenvatting
van het rapport over zoals De Reformatie van 6 september die publiceerde. Hij
stelt de vraag of dit rapport een heel
andere weg bewandelt dan het (NGK)
VOP-rapport uit 2004, waarop vanuit
onze kerken nogal kritisch gereageerd
is. Het lijkt Biewenga toe dat het verschil ‘meer optisch dan werkelijk’ is. Hij
schrijft:
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Sta mij toe (ooit maakte ik deel uit van
de commissie VOP van onze kerken) mijn
eerste indruk te geven. In dit rapport
lijkt mij de voortgang van het Koninkrijk
van God de maatstaf te zijn waaraan
concrete bijbelse voorschriften worden
gemeten, om hun betekenis voor vandaag te bepalen. Prima, wat mij betreft,
niets op tegen. Maar intussen zijn wel
altijd wij het die dit bepalen; het criterium ligt buiten de bijbeltekst zelf.
Mijns inziens moet hier hermeneutisch
meer gezegd worden dan in dit rapport
gebeurt, zoals dat wel expliciet gedaan
werd in het rapport van de Nederlands-

gereformeerde commissie uit 2004.
Intussen ligt er nu wel een stevig stuk
op tafel, waar nog heel wat over gesproken zal worden. Geen wonder dat
het rapport veel werk maakt van een
bespreking van de vraag hoe om te
gaan met verschillende visies binnen de
kerk. Voor een van huis uit monolithisch
kerkgenootschap als de GKv, nagenoeg
zonder enige traditie in het omgaan met
verscheidenheid, is dat bepaald geen
geringe opgave.

het criterium ligt buiten de bijbeltekst!
En de gevonden overeenkomst op dat
punt mag nu mee de weg gaan bereiden voor een route richting kerkelijke
eenheid met de NGK zoals Deputaten
Kerkelijke Eenheid aan de komende GS
voorstellen? Ik moet er niet aan denken.

Afgezien van de hatelijke slotopmerking een reactie om te onthouden:

Het nieuwe Liedboek
Er is een aantal maanden geleden een
nieuw Liedboek verschenen. Dr. André
Bas schreef er al over in de Kroniek van
het septembernummer. Het is zonder
meer de meest omvangrijke liedbundel
ooit in ons land. Ruim tweeëneenhalf
keer zo dik als het toch al niet geringe
Liedboek voor de kerken van 1973. In
Confessioneel verscheen een artikelenserie van ds. C. Baggerman, waarin hij
hulp biedt om een beetje in deze liederenmammoet thuis te raken. Het gaat
dan dus om het blad dat uitgaat van
de Confessionele Vereniging binnen de
PKN, een richting waarin niet – anders
dan bijvoorbeeld binnen de Gereformeerde Bond – op zich al moeite bestaat met (veel) gezangen in de kerk.
Dat maakt zijn verhaal voor ons des te
interessanter. En zijn verhaal is best een
kritisch verhaal.
Zijn eerste artikel verscheen op 26 september onder de titel: ‘Vragen bij het
nieuwe Liedboek: wat we zullen missen’. Na zijn inleiding merkt hij op:
Ik schrik als ik kijk welke liederen het
NLB niet gehaald hebben. Ik denk namelijk dat dit vooral ook liederen zijn
die geliefd zijn in confessionele kringen.
Gezangen die wij graag zingen, die
iets weerspiegeien van de kern van ons
geloof, daarvan zullen we er heel wat
missen.
Hieronder ook heel wat gezangen die
gemeenteleden vragen voor bijzondere

diensten, zeker ook voor rouwdiensten.
Gezangen die juist de confessionele,
gereformeerde spiritualiteit hebben
gevoed, de eeuwen door, want confessionelen zijn gezangenzingers.
Baggerman vergelijkt dan eerst eventjes de hervormde bundel van 1938 met
het Liedboek van 1973. Dat leverde al
het verlies van een aantal (nog altijd
geliefde) liederen op. Of de veranderingen in vertrouwde melodieën die nog
altijd niet echt ingeburgerd zijn. Hoe
pakt dat uit bij het nieuwe Liedboek?

Voorbeelden
Verdwenen er zo in 1973 heel wat geliefde gezangen, bij het NLB verdwijnt er
nog meer. Er zullen mensen zijn die vinden dat er nog te veel oude liederen in
staan, maar ik mis er een hoop. Ik noem
maar eens wat. Gezang 78 (LB-1973),
Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien.
Een innig, persoonlijk geloofslied, een
lied van toewijding. Daar staan wel ouderwetse woorden in (‘een wis verderf’,
‘wasdom’), maar heeft ook iets heel
eigens, iets van de (haast mystieke) eenheid met Christus.
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Gezang 177 staat er niet meer in: Leer
mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.
Dat is een oud lied, dat al in de eerste
gezangenbundel (1806) van onze kerk
staat. Een kenmerkende, orthodoxe
tekst, ernstig, dogmatisch én piëtistisch,
met een krachtige dynamiek (vers 5).
Waarom komt zo’n lied er niet in? Heeft
de redactie bepaald dat de theologie
erachter niet meer kan? In een artikel
in het tijdschrift Laetare (voorheen Eredienstvaardig) zegt coördinator Pieter
Endedijk over een ander lied: ‘In deze
tekst zit wel heel sterk de verzoeningsleer, mensen kunnen daar moeite mee
hebben. Op zich is er niks mis met de
verzoeningstheologie, het gaat er wel
om hoe je deze theologie verwoordt.’
Zo’n opmerking maakt mij wel een
beetje ongerust! Dit gaat trouwens over
NLB-911: Rots waaruit het leven welt;
de versie van Willem Barnard van Vaste
rots van mijn behoud. Tegelijk denk
je dan: als je zo’n iied wilt opnemen,
waarom dan ook niet in de klassieke,
geliefde, door iedereen gevraagde en bekende versie? Wie dit lied wil zingen, die
wil Vaste rots zingen. Of zet het naast
elkaar, zoals in de Ev. Liedb. is gedaan.
Dat geldt wat mij betreft nog sterker
voor U zij de glorie. Dit Paaslied bij uitstek staat in het NLB, maar dan in de
vrije en vrijzinnige (en naar mijn smaak
nietszeggende) vertaling van Henk
Jongerius. Waarom is hier niet, op zijn
minst ernaast, de klassieke, geliefde en
bekende tekst opgenomen zoals in de
Evang. Liedb. (132). Dat is toch een grote
misser, lijkt me. De kern van het lied mis
je nu: ‘Christus overwint!’
Trouwens, nog even terug naar Leer mij
o Heer uw lijden recht betrachten, er
staat in het NLB wel een mooi, nieuw
lied dat dit gezang kan vervangen (587
van Ria Borkent).
Klappen
We zullen in confessionele gemeenten
veel gaan missen als we het NLB invoeren. Ik denk aan 187 en 189 (Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis). Een onmisbaar
paaslied als 221: Wees gegroet gij eersteling der dagen, een hemelvaartslied
als Wij knielen voor uw zetel neer, of
het klassieke 257 (Halleluja, eeuwig dank
en ere, PLS).
Toegegeven, sommige zijn ook wel ouderwets, maar toch geliefd (291, 292,

317, 423). Maar ik mis toch ook wel heel
mooie, zingbare en graag gezongen
liederen als 304 God is getrouw, zijn
plannen falen niet, 314 Gij die gelooft
verheugt u samen, 436 Jezus neemt
de zondaars aan, 440 Ik heb de vaste
grond gevonden, 445 Ruwe stormen
mogen woeden, 449 God enkel licht, 451
Alle roem is uitgesloten, 452 Verlosser,
vriend, o hoop, o lust, 455 Als Hij maar
van mij is, 462 Ontwaak gij die slaapt,
464 Alle volken looft de Here, 465 Van
U zijn alle dingen, 466 Als God, mijn
God maar voor mij is, 470 Wat vlied’ of
bezwijk’. Het staat er allemaal niet meer
in.
Wat valt er op? Het zijn veel oorspronkelijk Nederlandse liederen. En de thematiek: het gaat over het bloed van Christus, over de verzoening, over de eenheid
met Christus. En natuurlijk, er zijn ook
nog heel veel liederen over.
Maar deze liederen die de confessionele
spiritualiteit vormen, die zijn eruit. In
onze kring vallen er klappen. Het is vrijzinniger geworden. Ik vind dat wij veel
moeten missen.
Gelukkig dat we (nog?) een Gereformeerd Kerkboek hebben waar GKv’ers
in ieder geval een aantal van de liederen die Baggerman terecht mist,
kunnen vinden! Blij word je van zijn
verhaal niet. Ook niet van wat ik nu uit
zijn derde artikel haal. Het verscheen
op 10 oktober onder de titel ‘Stijl en
sfeer’. Daarin stelt hij allereerst dat de
enorme omvang van de bundel ook
meer tijd zal gaan vergen om er vertrouwd mee te raken. Bovendien is er
nogal wat gewijzigd als het gaat om de
rubricering van de liederen. Dan gaat
hij zo verder:
Lief
Tussen de liederen staan heel veel gedichten en gebeden. Daarmee is het NLB
niet alleen een boek om te zingen maar
ook om te bidden, zoals de ondertitel
ook aangeeft. Deze meditatieve teksten
zijn net zo breed als de liederen zelf: van
Augustinus tot Jean Pierre Rawie. Soms
moet je wel even slikken misschien: Ik
wou dat ik geloven kon: een oude, vliegende oma die neer kan zien op aarde,
(blz. 1490). Wat heeft dit precies met ons
geloof te maken?
De taalvelden van de liederen zijn breed
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en verschillend. Je kunt zeggen dat het
LB-1973 meer binnen één taalveld bleef.
God is U of Gij, is een Hij, is een Heer.
Klassiek, of elitair, of orthodox, maar wel
één stijl. (Toegegeven: daarom waren er
ook groepen die met het LB-1973 ‘niets
meer konden’.) Het NLB is principieel
pluriform. We leven in een veelkleurige
kerk, en dat komt tot uitdrukking in de
liederen.
In het NLB zijn er bijvoorbeeld liederen waarin God met ‘je’ of ‘jij’ wordt
aangesproken. Is dat dan inmiddels zo
algemeen in de kerk? We zijn wel ver
verwijderd van God als de ‘Gans Andere’
met teksten als Geest van God, zo vol
van liefde, vul mijn hart en ziel met
jou. (...) Lieve vriend, door jouw nabijheid voel ik liefde diep in mij (685), of:
Met Jou aan mijn zij, met Jou op mijn
pad, geen kwaad zal ik duchten want
Jij bent nabij (697, naar een lied van de
Lakota-indianen) of: Lieve boetseerder,
trek me uit de klei (983). Misschien extreme voorbeelden, maar er wordt heel
wat getutoyeerd en ‘lief’ genoemd. En
dat waren we niet gewend.
Dit geldt ook voor het beeld van God als
vrouw of moeder. En ja, er zijn er in de
bijbel enkele teksten te vinden waar God
zo beschreven wordt – maar niet zo veel.
Nu kunnen we zingen: Dragende, moederlijke God, U baarde mij; Gevende,
moederlijke Zoon, U werd een mensenkind als wij; Zonnige, moederlijke
Geest, kus mij nu wakker als het graan
(707], of Prijs haar naam die nu en altijd
adem geeft, zij bevrijdt (877). Ik begrijp
wat erachter zit en waar het vandaan
komt, en dat er ook mensen zijn die
evenveel moeite hebben met God als
Heer en Vader en Hij – maar er gebeurt
hier wel iets!
Kiezen
Het taalveld van de liederen is enorm gevarieerd. Er zijn de oude hoog-klassiekverheven liederen maar ook teksten als
Hallo zeg, zei Naäman, kom ik daarvoor
hier? Ik was me liever thuis dan in die

prutrivier (174), of Als de koning toch
eens wist! Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Als
de koning toch eens wist! Oh, oh, oh!
(167) of Voor mij is geluk mijn huisdier
te strelen en zachtjes te fluisteren: ‘Jij
bent mijn schat’ (783) of Als alle mensen vogels dromen met witte veren van
satijn (1013) of: Vonkje van hoop diep
in mij, lieve God, wakker het aan (427).
Extremen, uitzonderingen? Het staat er
wel allemaal in! Nee, niemand verplicht
ons het te zingen. Maar je komt het allemaal tegen.
Voorgangers, kerkmusici, kerkenraden,
liturgiecommissies zullen moeten gaan
kiezen. Wat past er bij onze gemeente,
bij onze spiritualiteit, bij onze theologie?
Begrijpt iedereen Engels of Frans? En: leg
maar eens uit wat de ‘O-antifonen van
de zeven dagen voor Kerstmis’ zijn (466).
Hier spelen ook theologische vragen –
zonder op ketterjacht te gaan. Dank God
voor Willibrord (743] kan ik persoonlijk
nog wel volgen, maar Nicolaos pleit
voor ons (745, het beruchte Sinterklaaslied), dat gaat dunkt mij toch een stap
te ver. Hier wordt de heilige aangeroepen om voor ons te pleiten. Spannend
zijn ook het In paradisum (959) of het
kerstlied 443 over Maria: Alle mensen
danken jou de eeuwen door, hoogst uitverkoren vrouwe. Of: Ik ben de heer van
de dans (839), toch ook een heel nieuw
beeld.
Voor de duidelijkheid: niemand wordt
natuurlijk gedwongen dit te zingen en
in 1973 waren er ook bezwaren tegen gezang 116 (Daar komt een schip geladen,
ook een Marialied) of 273 (Heer, herinner U de namen). Opnieuw: de plaatselijke verantwoordelijken zullen keuzes
moeten maken. Dat geldt niet alleen
voor de tekst, maar ook voor de muziek.
Wat doen we met responsies, voorzang,
refreinzang, canons, liederen die niet
geschikt zijn voor orgelbegeleiding – wat
zijn onze wensen en behoeften, maar
ook wat zijn in onze plaatselijke situatie de mogelijkheden? En dan denk ik
dat er voor een gemeente zonder een

goed werkende cantorij met cantor er
heel veel liederen vanzelf al afvallen. Als
gemeente zul je dus een keuze moeten
maken – en dat is nog niet zo eenvoudig
met meer dan 1000 verschillende liederen.
Zal het straks ook zo in de GKv gaan?
‘Plaatselijke verantwoordelijken’ die
hun keuzes moeten maken? De pleidooien worden daarvoor al gevoerd.
Gewoon vrijgeven. Plaatselijk zijn de
kerken mans genoeg om keuzes te
maken. (O ja?, denk ik dan; waarom
zijn dan in diverse plaatselijke kerken
de psalmen het loodje aan het leggen
ten faveure van opwekkingsliederen,
ondanks de duidelijke synodale uitspraken hierover?) Niemand heeft toch
zin in weer een nieuw toetsings- en
beproevingstraject?
Ik ben als gemeentepredikant ook zo’n
‘plaatselijke verantwoordelijke’, vrees
ik. Al jaren stop je veel energie erin om
het in ieder geval plaatselijk nog te bevorderen dat je uit de vloed van liederen wijs blijft worden en dat wat ’s zondag opgegeven wordt, ook echt door de
gemeente gekend wordt (en dus niet
het merendeel mompelt of stilvalt).
Tussen de plaatselijke gemeenten zijn
we de eenheid in zingen toch al kwijt.
En dan straks nog zo’n vracht nieuwe
liederen waar we wat mee moeten?
Selecteren? Of domweg vrijgeven en ’s
zondags maar zien wat er gebeurt? Of
blijven uitleggen waarom bepaalde liederen echt niet kunnen? Of iets anders?
En iedereen vindt er dan vervolgens ook
weer iets anders van.
Laat ik eerlijk zijn: ik zie daar als een
berg tegenop en heb er eigenlijk helemaal geen zin in.
Het is hopen op een wijze synode.

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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