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Soms voelen we ons met al onze vezels 
aan ons land verbonden: op nationale 
hoogtijdagen bijvoorbeeld of in het 
buitenland. Er zijn ook momenten van 
diepe vervreemding. Als je ziet hoe 
mensen zich te buiten kunnen gaan, 
vraag je je af: in wat voor maatschappij 
leven we eigenlijk? Hebben we daar als 
kerk en christenen nog hart voor en een 
taak in?

Erken de overheid

Titus is een van de helpers en metge-
zellen van Paulus in de dienst van het 
evangelie. De apostel heeft hem op 

Kreta achtergelaten om er het kerkelijk 
leven in te richten. De kerk daar is nog 
in opbouw: Titus moet er nog oudsten 
aanstellen. Maar hoe jong de gemeente 
ook nog is, Titus kan haar al herinneren 
aan haar taak ten opzichte van over-
heid en gezag: ‘Herinner allen eraan…’ 
Dat hoort dus bij de eerste dingen die 
Paulus de gemeente leerde.
De eerste die je buiten de kerk tegen-
komt, is de overheid. Paulus maakt 
geen onderscheid tussen vormen van 
gezag op plaatselijk of regionaal niveau 
of op dat van de keizer. Hij spreekt heel 
algemeen over alle overheden, allen die 
gezag ontvingen.

Paulus wil dat overheid en gezag van 
de kerk en de christenen erkenning 
krijgen. Hij gebruikt voor het woord ‘er-
kennen’ een Grieks werkwoord dat aan-
geeft dat je je moet schikken onder de 
leiding van de overheid. Het is hetzelfde 
woord dat in de NBG-vertaling 1951 ver-
taald werd met ‘je onderwerpen aan’. 
Het is een van de trefwoorden voor het 
christenleven. Je moet je onderwerpen 
aan God, aan elkaar, vrouwen moeten 
het aan mannen, kinderen aan ouders, 
slaven aan hun heren, gemeenten aan 
hun voorgangers. In de kerk van Chris-
tus voel je je niet overal boven verhe-
ven, maar weet je van inschikken, van 
het de ander uitnemender achten.

Belasting, gebed, 
gehoorzaamheid

In Romeinen 13 roept Paulus ook op tot 
deze houding. Iedereen moet het gezag 
van de overheid erkennen, want er is 
geen gezag dat niet van God komt. Ver-
volgens noemt Paulus daarbij expliciet 
het betalen van belasting. Niet zo po-
pulair, maar wel een bijbels voorschrift!
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Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten 
erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het 
goede te doen, dat ze van niemand mogen kwaadspreken, 
vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover 
iedereen zachtmoedig moeten gedragen.
Ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt, opdat zij die op 
God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen. Daar 
heeft iedereen baat bij.

(Titus 3:1-2, 8b)
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Ben je met alleen belasting betalen 
klaar? In 1 Timoteüs 2 roept Paulus Ti-
moteüs op om in de kerk te bidden voor 
alle koningen en gezagsdragers. Dat 
gaat al een stuk dieper. Maar je kunt 
ook dat nog doen en verder volstrekt je 
eigen gang gaan. Paulus voegt hier aan 
het erkennen van overheid en gezag 
het woord ‘gehoorzaam zijn’ toe. Ik wijs 
daarbij op een paar punten.

1. Paulus schrijft aan Titus als dienaar 
van God en als apostel van Jezus 
Christus (1:1). Het zijn God en Chris-
tus zelf die dit belangrijk vinden.

2. Er wordt geen doel aangegeven bij 
het gehoorzamen aan de overheid. 
In oude tijden was het normaal dat 
rijke mensen aan de overheid res-
pect betuigden en geld doneerden 
om daarvoor bepaalde gunsten te 
krijgen. Wij noemen dat vandaag 
omkoping of steekpenningen, maar 
vroeger was men daar minder ne-
gatief over. Als je iets van iemand 
wilde, moest je hem gewoon eerst 
iets toestoppen. Dat gold zelfs in de 
religie. Wilde je wat van een god, 
dan moest je hem eerst gunstig 
stemmen door bepaalde prestaties 
of giften: ‘ik geef, opdat jij geeft.’ 
Maar Paulus speculeert niet op wat 
je terugziet: wees gehoorzaam, on-
geacht wat het je oplevert.

3. Waarom dat moet? Omdat God het 
zegt. De overheid dankt haar spe-
ciale positie aan God. Het is onze 
goede God die wil dat er overheden 
en wetten zijn (NGB art. 36). Dat be-
tekent wat voor de stijl van de over-
heid: zij mag niet aanrommelen. De 
overheid is geen eigen baas, maar is 
door de allerhoogste God ingesteld 
om orde aan te brengen en het 
kwaad te beteugelen. Dat vergt stijl 
en niveau in haar handelen. Daar 
mag je als kerk de overheid ook op 
aanspreken. Het betekent ook wat 
voor de grenzen van het gezag. Als 
de overheid zich vergrijpt aan het 
recht van God die haar riep, moet 
je God meer gehoorzamen dan de 
mensen.

4. Er is verschil tussen kerk en over-
heid, er zijn dingen van eeuwige 
waarde en tijdelijk goed, er is gezag 
dat geestelijk werkt en gezag dat 
met straffen kan worden afgedwon-

gen, er is het heil van Christus en 
er is maatschappelijk welzijn. Het 
is voor wie de Bijbel kent, duidelijk 
waar het in die woordparen vóór al-
les op aankomt. Maar de Bijbel leert 
ons nooit de orde van de staat, het 
welzijn van de samenleving en het 
aardse goed te verachten. Al gaat 
het rijk van God boven alles, we ver-
achten de sociale orde en het werk 
van politie en defensie niet.

5. Een houding van respect en gehoor-
zaamheid naar de overheid toe on-
derscheidde de christenen op Kreta 
van velen om hen heen. Paulus wist 
dat er op Kreta veel ongehoorzame 
mensen waren, praatjesmakers 
en bedriegers. Ze luisterden niet 
naar God, maar lieten zich slechts 
regels opleggen door wie zich van 
de waarheid hadden afgekeerd. 
Christenen moeten juist in hun 
gehoorzaamheid ánders zijn. Ook 
vandaag! Wie mensen aan de kof-
fietafel of op de werkvloer hoort 
spreken of op straat of in de media 
hoort schreeuwen over overheid en 
gezag, hoort daarin niet altijd het 
ontzag en respect dat God wil zien. 
Wie hoort hoe er wordt opgeschept 
over het ontduiken van wet- en re-
gelgeving en hoe men spreekt over 
verkeersregels, ontwaart daarin 
weinig ontzag. Wie christen is, mag 
aan zulke praat niet meedoen. 
Ook onze borreltafel staat onder 
het gezag van Hem die wil dat wij 
overheid en gezag erkennen en ge-
hoorzamen. Daar word je misschien 
niet populair mee bij je vrienden 
en collega’s, maar wel geliefd bij de 
engelen en in de hemel! Het is maar 
wat er voor je telt!

Niet uit de wereld getild

Het gaat Paulus niet alleen om onze op-
stelling naar overheid en gezag, hij wil 
dat we altijd bereid zijn het goede te 
doen. We mogen van niemand kwaad-
spreken, we moeten vredelievend en 
vriendelijk zijn en ons tegenover ieder-
een zachtmoedig gedragen.
Paulus herinnert Titus en de christe-
nen op Kreta aan hun vroegere leven 
in de wereld toen ze onverstandig en 
ongehoorzaam waren, op de verkeerde 
weg, slaaf van allerlei lusten. Ze zijn 
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uit dat leven gered door de goedheid 
en mensenliefde van God en door de 
Geest gewassen van hun onreinheid: 
een vernieuwend bad. Maar ondanks 
dat zijn ze niet weggetild uit deze 
wereld en uit de contacten met de 
mensen om hen heen. Ze hebben hun 
plaats in wat vroeger de maatschap-
pij en nu het publieke domein heet. Je 
kunt zelfs zonder overdrijving zeggen 
dat het grootste deel van ons actieve 
leven zich afspeelt buiten de kerk!
Wees altijd bereid het goede te doen, 
schrijft Paulus. Met dat ‘goede’ doelt hij 
op de wil van God. Práát er niet alleen 
onder elkaar over. Breng het in praktijk, 
overal en altijd. Soms kun je je bood-
schap niet kwijt. Maar herkenbaar als 
christen léven kan altijd.

Ons spreken

Opmerkelijk is in welke richting de 
apostel dat toespitst. We horen in de 
brieven aan Timoteüs en Titus van 
mensen binnen en buiten de kerk die 
boosaardig en jaloers zijn, dwalingen 
verkopen, kwaad spreken van anderen, 
ruzie zoeken, twisten over van alles en 
nog wat. Er wordt wat gezondigd in het 
spreken! Christenen moeten zich daar-
van onderscheiden, schrijft de apostel. 
Niet twistziek of strijdlustig maar vre-
delievend, hartelijk in de omgang. Niet 
erop gericht om anderen af te branden 
of een onveilig gevoel te geven, maar 
om ze op te bouwen. Geen gehakketak, 
maar van 
hart tot hart 
spreken met 
elkaar. Niet 
gericht op 
bijzaken 
of uiter-
lijkheden, 
maar op dat 
waarom het 
gaat: het 
werk van 
Christus en 
zijn Geest. 
Dat waar-
van we het 
vaak moei-
lijk vinden 
om erover 
te praten. Maar wat wel de kern van 
kerk-zijn en christen-zijn is: niet wat wij 

ervan gemaakt hebben, maar de grote 
daden van God.
Paulus wil verder dat we tegenover 
iedereen zachtmoedig zijn. Dat bete-
kent niet dat je een zachtgekookt eitje 
moet zijn. Je komt vol overtuiging op 
voor Gods eer en je komt zonder vrees 
uit voor zijn naam! Maar je eigen be-
langen: daarvan zie je af. Je mept niet 
terug. Je vergeldt geen kwaad met 
kwaad, maar je kunt de minste zijn en 
onrecht lijden.
Het is een belangrijke houding naar 
binnen en naar buiten. Niet heel de-
fensief en afwerend, bang dat er iets 
misgaat, maar open en uitnodigend. 
Als je een ander laat uitspreken en 
zijn vragen laat 
stellen, als je hem 
uitnodigt om het 
gesprek aan te 
gaan en je dat niet 
platslaat, – dan zul je vaak merken hoe 
dat je aan het denken zet, clichés door-
prikt en je in je eigen denken verder 
brengt. Ongelovigen, zei iemand, geven 
verkeerde antwoorden, maar ze stellen 
wel vaak goede vragen. Je ontdekt je 
eigen zwakke plekken en het verdiept 
je geloof.

Wervend

Waarom moeten we vol ontzag voor de 
overheden zijn en vriendelijk tegenover 
iedereen? Om vreedzaam naast elkaar 
te leven? En elkaar vooral vrij te laten?

Het evange-
lie dwingt 
inderdaad 
niet. Het 
manipuleert 
en dreigt 
ook niet. 
Maar het 
is wel het 
evangelie 
van een 
wervend 
God. Denk 
er eens aan, 
schrijft Pau-
lus, hoe we 
zelf waren 
toen we het 
evangelie 

nog niet gehoord hadden. Dat is voor 
velen van ons lastig na te voelen omdat 

we binnen de kerk geboren zijn en am-
per anders weten. Maar kijk eens om je 
heen. Dan zie je hoe ook wij zouden zijn 
zonder God. Dat we anders zijn, is puur 
en alleen de vrucht van Gods goedheid 
en mensenliefde in Christus en in de 
Geest. Die goedheid beperkt zich niet 
tot wie er nu door gegrepen zijn. God 
heeft méér volk in onze woonplaats. 
God wil dat wij ze lokken.
Ik wil dat je hierover met overtuiging 
spreekt, draagt Paulus aan Titus op. 
Dat je krachtig en duurzaam hen 
die geloven, oproept: verstop je niet, 
breng het goede in praktijk! Voor dat 
‘goede’ gebruikt Paulus een woord dat 
betrekking heeft op wat zichtbaar én 

aantrekkelijk is, 
wat uitnodigt om 
het ook te gaan 
doen, als iets waar 
iedereen baat bij 

heeft. Eeuwig baat. We zijn er niet als 
we in de samenleving vreedzaam naast 
elkaar bestaan. Er moet van ons leven 
een lokkend appel uitgaan op allen die 
ons bezig zien.
In de brief van Paulus aan Titus zit de 
werfkracht van de kerk in haar chris-
telijk leven. Niet in specifieke ditjes en 
datjes waaraan wij gehecht zijn of in 
geestelijke koetjes en kalfjes waarover 
wij ons druk maken. Maar in een leven 
waarin we breken met goddeloze en 
wereldse begeerten, waarin we be-
zonnen, rechtvaardig en vroom zijn, 
waarin we vol ijver zijn om het goede 
te doen. Dát daagt uit en nodigt uit. 
Dan nemen we onze plek in in wat God 
aan het doen is: in zijn goedheid en 
mensenliefde. Zijn genade werd open-
baar tot redding van alle mensen (2:11). 
Er is geen andere redding voor wie dan 
ook dan alleen in Christus Jezus. Zoals 
wij het van Hem moeten hebben, moet 
iedereen het van Hem hebben.

Verstop je niet, 
breng het goede in praktijk!
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Overigens is dat niet alleen een pro-
bleem van de kerken in Nederland. 
Onlangs sprak ik op de synode een 
Koreaanse afgevaardigde, speciaal 
voor een paar dagen overgevlogen. 
Buitenlandse kerken kregen de ruimte 
om hun licht te laten schijnen over de 
vragen rond de vrouw in het ambt. Ik 
vroeg mijn Koreaanse broeder of dit 
vooral ons probleem als westerse ker-
ken is. Meteen schudde hij het hoofd. In 
Korea speelt het net zo goed. Dat rela-
tiveert wel een beetje. Kennelijk is er in 
de hele wereld iets gaande, waarvan we 
de invloed ook binnen de vrijgemaakte 
kerken merken. Er is van alles in bewe-
ging. Wereldwijd.

Het gebeurt…

Dat neemt niet weg dat je je mag af-
vragen wat de diepere beweegredenen 
zijn. Waardoor wordt die beweging 
aangedreven? Ik werd daarom getrig-
gerd door een opmerking van dr. Ad de 
Bruijne. Daarvoor moet ik even afgaan 
op het live-blog van Gerard ter Horst, 
journalist en synodeverslaggever van 
het Nederlands Dagblad. Op zijn blog 
volgt hij de vergadering op de voet en 

naar mijn indruk geeft hij meestal een 
aardig getrouwe weergave van wat ge-
zegd en besproken is.
Ik citeer uit de blog: ‘Ik blijf zeggen: 
het zal gaan gebeuren, de vrouw in 
het ambt komt er in onze kerken. Wie 
geen vreemde in Jeruzalem is, weet 
dat dit gaat gebeuren. De vraag is hoe 
het gaat gebeuren: bij kerken om ons 
heen ging het vaak gepaard met afval 
van de Schrift; maar het kan ook door 
trouw te blijven aan de Schrift. Dat is 
een grote waarschuwing aan u’, houdt 
hij de synode voor. ‘Door nu te grote 
woorden te spreken over de methode 
van deputaten, kun je als deze bewe-
ging zich doorzet als gevolg krijgen dat 
wordt gezegd: ach, wat kun je ook met 
die oude woorden van Paulus…’

Dat is een opmerkelijke uitspraak, in 
mijn ogen. Nog voordat de argumen-
ten zijn getoetst en de afwegingen 
gemaakt, staat de uitkomst kennelijk 
al vast. ‘Het gaat sowieso gebeuren.’ 
Dan vraag je je af: op basis waarvan 
eigenlijk?
Zeker voor kerken die allereerst en 
boven alles kerken van het Woord wil-
len zijn, is dat een spannende vraag. 

Wat zijn de drijfveren, de oorzaken en 
beweegredenen achter diverse ontwik-
kelingen? Hoe kan het gebeuren dat 
de uitkomst al voorspelbaar is, maar 
het alleen nog de vraag is welke bijbel-
uitleg erbij past? Is dat niet de omge-
keerde volgorde? Wat is er dan gaande 
in de kerken?

Herkenbaar

Het opvallende is voor mij dat het mij 
niet vreemd voorkomt. Even helemaal 
afgezien van de mening van De Bruijne: 
hij verwoordt iets dat herkenbaar is ge-
worden. Voor mij is het een symptoom 
van iets dat je veel breder ziet gebeu-
ren. Het voelt alsof er een beweging 
gaande is, die iets zelfstandigs heeft. 
Iets autonooms. Je houdt het bijna niet 
tegen, lijkt het wel. De ontwikkelingen 
gaan door, meningen worden herzien, 
standpunten verschuiven en liturgische 
praktijken zijn aan verandering onder-
hevig.
Het levensgevoel, een algemeen ge-
deeld verlangen, maar ook een snel om 
zich heen grijpend gedrag (eenmalig 
kerkbezoek) of een in rap tempo op-
tredende liturgische gewenning (kin-
dermomenten in de kerkdienst) spelen 
allemaal mee.
Vergelijk de vrijgemaakte kerken van 25 
jaar geleden maar eens met die van nu. 
Ik kan me niet aan de indruk onttrek-
ken dat daarbij meer meespeelt dan 
alleen de vraag of iets in overeenstem-
ming is met Gods Woord. De macht 
van het getal begint ook een aardig 
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Beweging
Iedereen voelt het. Alles lijkt in beweging. Weinig staat meer 
vast en wat vandaag nog zeker lijkt, kan morgen zomaar ter 
discussie komen te staan. Voorbeelden uit het verleden (sla-
vernij, vrouwenkiesrecht) dienen daarbij om nog vaststaande 
opvattingen (bijv. inzake de vrouw in het ambt of homosek-
suele relaties) te laten wankelen.

K
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esseling
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woordje mee te spreken (hoe durven 
we een belangrijk deel van de kerkleden 
buitenspel te zetten?). De vraag of iets 
in deze tijd nog wel te verkopen valt, 
ook. Evenals het feit of mensen de kerk 
erom verlaten of niet. (Zowel in de m/v-
discussie als in de vraag of homofiele 
broeders en zusters ook een volledige 
relatie mogen aangaan, is dat laatste 
argument meermalen ingebracht: ‘valt 
een standpunt wel te handhaven, wan-
neer mensen om die reden de kerk drei-
gen te verlaten?’)

Onrustig

Dat houdt mij bezig. Het maakt me on-
rustig ook. Niet zozeer dat er van alles 
verandert. Ook niet dat we in onze tijd 
en cultuur alles opnieuw moeten door-
denken en tegen het licht houden. Ook 
zie ik onder ogen dat de kerk altijd al 
sterk beïnvloed is door haar eigen tijd. 
Verder breng ik in rekening dat in een 
deel van de ontwikkelingen ook zomaar 
een overstijgen van eigen eenzijdighe-
den kan zitten. Niet alle verandering 
is een verbetering, maar ook niet alle 
verandering is meteen verslechtering 
en achteruitgang.

Wezenlijk voor mij is de vraag of we ons 
daadwerkelijk laten leiden en voorlich-
ten door het Woord van God. Of nieuwe 
gezichtspunten of veranderde stand-
punten getuigen van voortschrijdend 
inzicht of gegroeid geloof.
Neem bijvoorbeeld de hele m/v-dis-
cussie. Bijna iedereen heeft er wel een 
mening over. Maar wat mij opvalt, is 
dat die niet altijd wordt ingegeven door 

diepgaande studie. Ook niet door veel 
begrip voor een andere zienswijze, met 
behoud van eigen gevoelen. Regelma-
tig hoor ik een enkele tekst geciteerd 
worden, als doorslaggevend bewijs van 
het eigen gelijk. Het grotere geheel van 
de Schriften resoneert dan nauwelijks 
meer mee.

Het is maar een voorbeeld, maar mis-
schien ook wel illustratief. Mogelijk 
komt mijn onrust vooral daarvandaan. 
In het algemeen wordt er weinig meer 
gelezen. Studiezin hebben al minder 
kerkleden. Ieder zweert zomaar bij zijn 
of haar eigen postmoderne deel van de 
waarheid.
Zelf ben ik dankbaar voor de gegroeide 
eensgezindheid op de synode, maar 
de diverse reacties op het genomen 
besluit getuigen regelmatig van een 
(ontstemd) vasthouden van eigen 
standpunt of eigen gelijk.

Daar komt bij dat veel kerkenraden het 
ook allemaal niet meer weten. Hoe geef 
je leiding in een tijd die zich laat ken-
merken door relatie, acceptatie en tole-
rantie (de zgn. rat-kenmerken)? Daar is 
zeker in deze tijd schriftuurlijk inzicht, 
geestelijke wijsheid en persoonlijke 
durf voor nodig.

Licht

De kerken zijn in verandering. In tran-
sitie, heet dat dan. Daar ontkom je niet 
aan. In zijn onbedoeld openbaar gewor-
den advies aan de synode waarschuwt 
prof. C.J. de Ruijter voor een ‘ons uitle-
veren aan het vrije spel van de ontwik-
kelingen in de praktijk’. Terecht. Ook 
midden in die transitie lijkt het me wel 
een uitdaging om door het Woord van 
God ons te laten voorlichten: een lamp 
voor onze voet en een licht op ons pad. 
En het lijkt me van levensbelang ook de 
veranderingen te doorlichten. Zijn ze 
uit God of komen ze uit de (eigentijdse) 
geest van de mens? Je bent tenslotte 
kerk van het Woord… of je bent niet.

Collega Wim van der Schee (zelf sy-
nodeafgevaardigde) signaleert in een 
artikel diverse manieren om een pijn-
lijke confrontatie uit de weg te gaan. 
Als je onder ogen moet zien dat een 
overtuiging niet meer overtuigt, kun je 
‘vechten, bevriezen of vluchten’ (De Re-
formatie, 13 juni 2014). David Heek mist 
in de documentaire van de Luisterpost 

Bekering
Eerlijk gezegd heb ik geaarzeld over dit opschrift. Kun je dat 
wel zo sterk zeggen? Hierboven had ik het al even over de di-
verse reacties op het genomen synodebesluit. In heel wat van 
die reacties zit een soort ontstemming, boosheid, bitterheid. 
‘Schandalig synodebesluit’, luidde de kop boven een ‘inge-
zonden’ in het Nederlands Dagblad. Ook diverse reacties op 
Facebook of in een persoonlijk blog liegen er niet om.

Belangrijk deel van de 
kerkleden buitenspel
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over de diverse meningen de concen-
tratie op Jezus en het vertrouwen op 
Hem. Er straalt vooral voorzichtigheid 
van af, vindt hij, om niet te zeggen: 
angst.

Agressie

Het gaat mij vooral om de helaas maar 
al te vaak nogal denigrerende toon die 
gebezigd wordt. Vaak gaat die gepaard 
met een wat arrogante uitstraling van 
het eigen gelijk en het diskwalificeren 
van de ander door die in een sjabloon 
te persen waarin de betrokkene zich 
vast en zeker niet herkent. Kortom: de 
opponent wordt geen recht gedaan, 
van de bestreden opvatting wordt een 
karikatuur gemaakt.
Af en toe denk ik: de aloude vrijge-
maakte polemieken zijn opnieuw tot 
leven gekomen, alleen nu in digitale 
vorm. Regelmatig voel ik bij het lezen 
van collegiale blogs een plaatsvervan-
gende schaamte. De vlijmscherpe 
toon, de arrogantie, de gemaakte 
karikaturen. En tussen de regels 
door: de bijna onverholen agres-
sie.

Nederig

Ik maak daar een paar opmer-
kingen bij.
Juist wanneer ik onderhuidse 
agressie voel, boosheid, een 
denigrerende benadering of 
beschadigende tekening van 
de ander, word ik voorzichtig. 
Waar komt dat ten diepste uit 
voort? Wat zegt je boosheid 
eigenlijk over jezelf? Waar gaat 
die op terug?

Ik wil me daarbij ook laten waar-
schuwen door Christus en zijn apos-
telen. Agressie en boosheid zijn zomaar 
een uiting van mijn eigen natuur. 
In Galaten 5 zet Paulus ze tegenover 
elkaar: de praktijken van mijn eigen 
natuur, en de vrucht van de Geest. Hij 
ademt liefde, zelfbeheersing, zacht-
moedigheid en geduld. Vriendelijkheid 
en goedheid. Die geest heb ik in heel 
wat reacties gemist. Misschien hadden 
de diverse schrijvers inhoudelijk wel 
een punt. Maar je hoeft je punt niet in 
bijtend gif te dopen om toch begrepen 

te worden. Dat doet het gesprekskli-
maat geen goed.
Mooi is daarom hoe De Ruijter aan het 
slot in zijn advies onder andere ook 
aandacht heeft voor dat houdings-
aspect. Hij doet de suggestie: ‘In de 
plaatselijke gemeenten wordt een 
geestelijk project uitgevoerd waarin we 
als GKv ons erin oefenen:
- de Schrift ernstig te lezen en gehoor 

te geven, ook als dat ons tegen de 
haren instrijkt;

- met de vrouwen in de kerk te zoe-
ken naar de ruimte en de nederig-
heid die ons gezamenlijk past bin-
nen het lichaam van Christus.’

Nederigheid past ons allen. Het is 
vrucht van de Geest.

Vrede

Een tweede opmerking: de manier 
van omgaan met genomen besluiten 
is niet vrijblijvend. Juist om de vrede 
in de kerken te dienen, hebben we ook 
afgesproken dat we ons aan besluiten 
houden, tenzij we daar om gegronde 

redenen bezwaar tegen hebben. Maar 
ook dan past het niet om ons eigen 
gelijk wereldwijd rond te ventileren op 
www.nogwat…, maar is er alle ruimte 
om dat op een ordelijke manier te doen 
en zó de kerken te dienen. Zeker van 
voorgangers mag je verwachten dat ze 
het goede voorbeeld geven.
Merkwaardig in dit verband is daarom 
ook de brief die een viertal collega’s 
schrijft aan de synode, met het verzoek 
om op haar m/v-besluit alsnog terug te 
komen. Ook al stelt het besluit je teleur, 
ook al vind je de onderbouwing mis-
schien rammelen, ga dan de koninklijke 
weg. Naar mijn mening staat de orde 
zeker hier in dienst van de gezamen-
lijke vrede.
Je ziet in alle ingezondens, Facebook-
reacties en digitale blogs ook iets terug 
van deze tijd: het valt niet mee je te 
schikken en in navolging van Christus 
te lijden. We gaan zomaar in onze ei-

gen ivoren toren achter ons toetsen-
bord zitten en roepen onze mening, 

soms verpakt in vlijmscherpe 
pijlen die gemakkelijk kunnen 

verwonden, van de daken.

Zelfbeheersing

Ik voeg daar een derde op-
merking aan toe. Hoe je het 
ook wendt of keert, ik heb 
geen reden te twijfelen aan 
de integriteit en goede be-
doelingen van de synode en 
haar leden. Als ik die twijfel 
al zou hebben, lijkt mij de 

pers of het internet niet de 
plek om die twijfel te uiten. 

We hebben niet alleen een 
‘wacht voor onze lippen’ nodig, 

maar ook een bewaker van wat 
onze vingers de wijde wereld in-

sturen vanaf het toetsenbord.
Met verbazing heb ik het artikel van 
collega Van der Schee gelezen. Ik 
begrijp ook niet dat een blad als De 
Reformatie dit opneemt. Afgezien van 
de vraag of je als zittend synodelid wel 
zo be- of veroordelend moet schrijven, 
getuigt het artikel van een minachting 
voor medesynodeleden en de besluiten 
van de vergadering als geheel. Vechten, 
bevriezen of vluchten, zo typeert (en 
diskwalificeert) hij de diepere motieven 
achter hun overtuigingen. Zo ga je toch 

In onze eigen ivoren toren  
achter ons toetsenbord
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Magie

De discussie 
ontvlamde 
onbedoeld 
door een 
column van 
Ad de Bruijne. 
In het Neder-
lands Dagblad  
(10 mei 2014) 
sprak hij van 
vrome magie in 
sommige opwek-
kingsliederen. Alsof God 
op commando zonden ver-
geeft (‘vergeef mijn zonden nú’) 
of op afroep ter plekke aanwezig is 
(‘Gods heerlijkheid daalt neer op dít 
moment’). Hij signaleert twee risico’s: 
zomaar laat je de sfeer die je samen 
creëert, doorgaan voor de merkbare 
aanraking door God. Maar wat als er 
niets gebeurt? Bovendien doet deze 
stijl geen recht aan de Bijbel. Psalm 
62 bijvoorbeeld kent ook het in stilte 
wachten op God. Je kunt Gods aanwe-
zigheid niet afdwingen; wij dienen zijn 
vrijheid en soevereiniteit te respecte-
ren. Ervaring is niet maakbaar.

Angst

David Heek reageert, eerst op zijn blog, 
later overgenomen door het Nederlands 
Dagblad. In welke vrijgemaakte kerk hij 
ook komt, altijd valt hem op dat gere-

formeerden hun leven met de 
Heer niet uitbundig vieren. Tot nog toe 
worden gereformeerde kerkdiensten 
vaak als saaie, emotie- en fysiekloze 
kerkdiensten ervaren.
Oorzaak is volgens Heek precies wat De 
Bruijne aankaart: het nu. Ervaringen in 
het ‘nu’ worden weggezet als gevaarlijk 
charismatisch of theologisch weg-
geredeneerd. Gereformeerden staan 
immers graag stil bij het verleden (wat 
Jezus voor ons heeft gedaan). Ook vin-
den ze het niet onaangenaam dingen 
over de toekomst te horen of te zingen. 
‘Stil maar, wacht maar, alles wordt 
nieuw.’ 
Maar het heden wordt stilzwijgend 
aanvaard. Heek zegt dan: ‘Echt, daar 

waar Je-
zus geloofd, 

verwacht en bezongen 
wordt, daalt “Gods heerlijkheid neer 

op dit moment”.’ Het eigenlijke pro-
bleem is volgens Heek de angst onder 
gereformeerden voor het nu, voor de 
ervaring.

Communicatie

In zijn column op 26 mei 2014 reageert 
ds. Bert Loonstra. Hij doet een poging 
beide benaderingen te verbinden. De 
onderscheiden kerkelijke stromingen 
zijn het erover eens dat het in de 
kerkdienst draait om de ontmoeting 
met God, maar ze verschillen in de 
manier waarop ze die verwachten. In 
de Opwekkingshoek wordt de ontmoe-
ting met God gezocht in het ervaren 
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niet geestelijk met elkaar om?
Naar mijn inschatting heeft de synode 
langdurig en gewetensvol geworsteld 
met een vraagstuk dat uiterst com-
plex is, heel gevoelig ligt en zomaar 
als splijtzwam binnen de kerken had 
kunnen werken. Om die reden ben ik 

dankbaar dat er een behoorlijke eens-
gezindheid is gegroeid. Ik begrijp wel 
dat je over de inhoud van het besluit 
teleurgesteld kunt zijn. Ik snap ook dat 
je een andere mening kunt zijn toe-
gedaan. Maar de onderlinge vrede en 
eensgezindheid zijn veel waard! Ook 

de nodige persoonlijke zelfbeheersing 
en geestelijke zelfverloochening. En zo 
nodig: bekering.

Beleving
Het was een plotseling oplaaiende discussie, die ook even 
snel weer doofde. Maar opnieuw was het discussiepunt heel 
herkenbaar. Wat ervaren we eigenlijk in de gereformeerde 
kerkdienst? Valt daar überhaupt wel wat te beleven?
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van God via de extase. In de Rooms-
Katholieke Kerk is de climax van de 
ontmoeting met God het mysterie van 
de wezensverandering van het brood in 
het lichaam van Christus.
Wat stellen gereformeerden daar nu 
tegenover? De essentie van de kerk-
dienst is altijd gezien in de communi-
catie tussen God en gemeente: God 
spreekt en de gemeente antwoordt. Dat 
is een kwetsbaar gebeuren. Communi-
catie spreekt nooit vanzelf. Wij hebben 
het ook nooit in de hand. Het is Gods 
Geest die daarin de doorslag geeft. Aan 
onze kant is daarvoor nodig eerbied, 
aandacht en verwachting. Naar Gods 
belofte ontstaan er dan momenten van 
vervulling.
En dan schrijft Loonstra: ‘Ik heb het 
idee dat die communicatie met God 
vaak onnodig wordt verstoord, doordat 
wij als voorganger en gemeente het 
zijn kwijtgeraakt ons daarop te richten. 
Vaak moet het leuk zijn en afwisselend, 
en voor elke leeftijdsgroep moet er iets 
hapklaar te halen zijn.’

Afstemming

Een razend interessant gesprek, omdat 
het gaat over de vraag: wat valt er ei-
genlijk te beleven in een gereformeerde 
kerkdienst? Wie daarin geen vreemde-
ling is, zal veel van het bovenstaande 
herkennen. Maar: over wat voor erva-
ring heb je het dan?
Ik geloof niets van de typering van 
Heek waarbij de voorzichtigheid van 
gereformeerden in het format van 
‘angst’ geperst wordt. Ik geloof er ook 
niets van dat kerkdiensten emotieloos 
zijn. Daar doe je ze geen recht mee. 
Gesprekken met talloze gelovigen en 
eigen ervaringen in de loop der jaren 
hebben mij wel anders geleerd. Dat 
kun je alleen maar volhouden wanneer 
je een bepaald type ervaring en een 
bepaalde expressie voor ogen hebt, en 
vervolgens een blinde vlek ontwikkelt 
voor andere soorten ervaring en bele-
ving.
Ondertussen zit daar wel een her-
kenbaar probleem. Waar voorheen 
de liturgie werd verkend en herkend 
door schetsen op vereniging en boeken 
(Zijn schone dienst, Waar alles van Hem 
spreekt, Samen met alle heiligen, De 
gemeente en haar liturgie) gaat de ge-

middelde kerkganger van nu ter kerke 
zonder die voorkennis in zijn of haar 
bagage. Het moet ter plekke op dat 
moment gebeuren. 
Je moet geraakt (of 
vermaakt) worden, 
er moet een klik op-
treden. De eredienst 
(ver)wordt tot een ‘event’. (Overigens 
hoor ik daar net zo goed mijn PKN-col-
lega’s in mijn woonplaats over klagen. 
Opnieuw: het is een kerkoverstijgend 
gebeuren.)

Daarom is de signalering van Loon-
stra voor mij ook heel herkenbaar en 
fundamenteel: wanneer je in de ere-
dienst communicatie tussen God en 
zijn gemeente verwacht, hoe verloopt 
dat communicatieproces dan? Wat 
verwacht je eigenlijk? Waarvoor sta je 
open? Beschikken we nog wel over de 
vaardigheid om ons daarop te richten? 
Zijn we erop voorbereid en is ons hart 
erop afgestemd?
Een voorbeeld: niet lang geleden legde 
ik mijn belijdeniscatechisanten uit 
hoe de eredienst was opgebouwd en 
bedoeld. Ze luisterden met ogen als 
schoteltjes. ‘Dat heb ik nooit geweten.’ 
Meteen vraag je je dan af: hoe is dat 
aan hen overgeleverd?
Inmiddels hebben ze blij en van harte 
hun geloof beleden. Maar blijkbaar 
hadden ze de eerste twintig jaar van 
hun leven de kerkdiensten meege-
maakt als een ritueel, zich niet be-
wust van de bedoeling van de diverse 
onderdelen. Want dat kan natuurlijk 
ook: de kerkdienst als een uiting van 
ritualisme, waarbij we keurig de voor-
geschreven orde afwerken, maar niet 
(meer) over het vermogen beschikken 
om werkelijk met God op de goede golf-
lengte te communiceren.

Wonder

Daar komt bij: beleven we de kerkdienst 
nog als een wónder? Als een bewijs van 
Gods genade en een uiting van zijn 
liefde? Elke groet aan het begin, elke 
zegen aan het eind zijn ten diepste een 
wonder. In deze tijd zijn we gewend 
klein te denken, vanuit ons persoonlijk 
leven, ons eigen gevoel, deze tijd. Maar 
dat de Here door de eeuwen heen ons 
heeft gezocht en gevonden, dat Hij zijn 

kerk dicht bij huis in leven houdt, dat 
Hij mij ontmoeten wil, dat Hij belooft 
in zijn heerlijkheid in ons midden te 

zijn wanneer wij 
samenkomen (ook al 
ervaar je dat niet of 
raakt het je echt niet 
elke keer), dat blijft 

fundamenteel voor een goede beleving 
van de kerkdienst.

In ons midden

Daar moet wel wat aan toegevoegd 
worden: juist vanwege het gevaar van 
ritualisme of rationalisering ligt er de 
uitdaging om wat we geloven, ook met 
elkaar te doorleven en vorm te geven. 
Saai, emotieloos en fysiekloos, zegt 
Heek. Dat stemt ook tot nadenken. Hoe 
beleven wij onze erediensten? Hebben 
we de dingen soms ook niet te veel 
geformaliseerd of veralgemeniseerd 
(het samen breken van het brood, de 
uitingen van onze onderlinge barmhar-
tigheid, de belijdenis van schuld, om 
niet meer te noemen)? Samen-komen 
betekent ook echt samen-zijn. Het in 
ere herstellen van de gezamenlijke 
maaltijd als vast onderdeel van elke 
samenkomst kan daar een wezenlijke 
bijdrage aan leveren.
God woont in ons midden. Dat mag 
je geloven, ook wanneer het oog niet 
ziet en het gevoel achterwege blijft. 
Misschien is dat wel kenmerkend voor 
een gereformeerde ‘bevinding’ van de 
eredienst: geloven op basis van Gods 
beloven. Maar daar mag het niet bij 
blijven. We staan opnieuw voor de uit-
daging dat geloof te doorleven en vorm 
te geven.

Afgesloten 23 juni 2014.
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De eredienst (ver)wordt 
tot een ‘event’
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Als gereformeerde kerken hebben wij 
die bril geëxpliciteerd in onze belijde-
nisgeschriften. Die geschriften geven 
antwoorden op vragen waarvoor je je 
geplaatst weet als je de Bijbel gaat le-
zen. Andere antwoorden geven een an-
dere uitkomst. Vandaar dat de wegen 
van gelovigen die allemaal zeggen zich 
te willen baseren op de Bijbel, uiteen-
gaan. Wellicht dat een gesprek over het 
wel of niet bewuste ‘voorverstaan’ hier 
opheldering kan geven en verder kan 
helpen. In ieder geval noodzaakt het 
inzicht dat de moderne hermeneutiek 
ons geeft, tot reflectie. En dat is winst. 
Maar nu wil ik in deze bijdrage de an-
dere kant belichten, namelijk de vraag 
waar de moderne hermeneutiek ons 
níet verder brengt, maar juist voor ver-
wijdering zorgt van het gereformeerde 
denken. Daarvoor is het nodig iets die-
per in te gaan op bepaalde gedachten 

die in de moderne hermeneutiek op de 
achtergrond meespelen.

Toepassing en verstaan

In de moderne hermeneutiek, die 
nadenkt over het verstaan en ook de 
vraag hoe wij teksten begrijpen, is 
toepassing een belangrijke gedachte. 
Je kunt het verstaan van een tekst, 
zo wordt gezegd, niet los zien van de 
toepassing ervan. Zonder toepassing 
begrijp je de tekst niet. Het verstaan 
van een tekst vindt zijn eindbestem-
ming in de toepassing (of toe-eigening) 
van datgene waarover de tekst gaat. Of 
andersom gezegd: als ik de tekst niet 
kan toepassen, dan versta ik hem niet 
en dan heeft die tekst voor mij op dit 
moment dus blijkbaar niets te zeggen. 
Toegepast op de Bijbel zou dit bete-
kenen dat ik een bijbeltekst naast me 

neer kan leggen ‘wanneer ik die niet 
snap’, dat wil zeggen, ‘wanneer ik geen 
mogelijkheden zie om die tekst in het 
hier en nu toe te passen’.

Denkfout

Er zijn al verschillende mensen geweest 
die in de loop van de tijd aandacht ge-
vraagd hebben voor het feit dat we hier 
te maken hebben met een ‘denkfout’, 
tenminste vanuit christelijk perspectief. 
Prof. A. Troost merkt terecht op ‘dat her-
meneutiek op beslissende momenten 
een ander woord is voor filosoferen en 
dat is lang niet altijd christelijk filoso-
feren’. En daarom moeten we, volgens 
Troost, waakzaam zijn dat we niet te 
naïef gedachten uit de moderne her-
meneutiek bewust of onbewust over-
nemen; terwijl we juist een eigen weg 
moeten gaan, helemaal wanneer het 
gaat om de Bijbel. Ook K. Veling heeft in 
1988 al gewezen op het feit dat er bin-
nen de moderne hermeneutiek sprake 
is van een ‘denkfout’. Veling geeft aan 
dat het feit dat een boodschap die van-
uit een tekst op ons afkomt, niet toe te 
passen is in ons leven nu, niet betekent 
dat we die tekst niet begrijpen. Immers, 
er kan sprake zijn van een wéigeren om 
een tekst toe te passen. Tot zover Veling.
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Moderne hermeneutiek
Waar geeft het verwijdering?

De vorige keer ging het over de vraag wat hermeneutiek is. 
Onderscheid makend tussen bijbelse hermeneutiek en mo-
derne hermeneutiek hebben we gekeken waar die laatste 
die eerste verder brengt. En dat bleek te zijn met name op 
het punt van het ‘voorverstaan’. Iedereen die de Bijbel leest, 
heeft een bepaalde bril op. Ook zij die zeggen geen bril op te 
hebben.
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We zouden dit kunnen aanvullen met 
te zeggen dat het weigeren om een 
tekst toe te passen te maken heeft 
met de zondigheid van de mens. Er is 
bij de mens sprake van onwil om wat 
God zegt, in zijn of haar leven toe te 
passen. In de moderne hermeneutiek 
is hier geen aandacht voor. Logisch, 
omdat daar – even heel kort door de 
bocht – de mens en zijn werkelijkheid 
(dus de schepping) tot norm wordt 
genomen. Van daaruit geredeneerd is 
het aannemelijk om de toepassing tot 
het verstaan te rekenen. Maar als je re-
deneert vanuit de Bijbel als het Woord 
van God dat tot ons komt en dat ge-
hoorzaamheid vraagt, is er sprake van 
een denkfout.

De tekst recht doen

Nu is het bovenstaande natuurlijk 
nogal zwart-wit neergezet en de indruk 
kan ontstaan alsof de moderne herme-
neutiek de tekst helemaal niet serieus 
neemt. Dat is zeker niet het geval. 
Binnen de moderne hermeneutiek 
is er wel degelijk sprake van een 
recht willen doen aan de tekst. 
Alleen, dat gebeurt dus al-
lemaal vanuit de gedachte 
dat je het verstaan van een 
tekst niet los kunt zien 
van de toepassing ervan.
In de eerste plaats zie je 
dan dat er veel aandacht 
is voor de auteur en met 
name de intentie van 
het schrijven. Het gaat 
dan om het verzamelen 
van gegevens betref-
fende zijn biografie of 
psychologie. Immers, door 
daar inzicht in te krijgen 
wordt duidelijk tegen welke 
achtergrond de auteur iets 
geschreven heeft en met welk 
motief. De nadruk komt dan niet 
zozeer te liggen op wát de auteur 
heeft geschreven als wel met welke 
bedoeling. Juist die bedoeling geeft 
ruimte om datgene wat de auteur ge-
schreven heeft, toe te passen in onze 
tijd. Met dezelfde bedoeling zou de au-
teur namelijk vandaag iets anders ge-
zegd kunnen hebben wat past in onze 
tijd en situatie.
In de tweede plaats zie je dat in de mo-

derne hermeneutiek de focus komt te 
liggen op de context van de geschreven 
tekst. Immers, de vraag of de tekst in 
ónze context toepasbaar is, hangt af 
van de vraag naar de oorspronkelijke 
context waarin de tekst toepasbaar 
was. Wanneer we daar een beeld van 
hebben, wordt zichtbaar hoe we deze 
tekst in het hier en nu hebben te ver-
staan, dat is dus: praktisch toe te pas-
sen. De gedachte is, dat als de context 
van de tekst en die van vandaag van 
elkaar verschillen, het verstaan en toe-
passen van de tekst toch mogelijk is, 
maar dat dit niet hoeft overeen te ko-
men met wat de tekst letterlijk zegt.

Een verschuiving

Nu is het best wel moeilijk om duide-
lijk te maken wanneer deze denkfout 
van de moderne hermeneutiek en de 
gevolgen daarvan zich ook in ons heeft 

genesteld. Het punt is namelijk dat je 
de moderne hermeneutiek dus niet 
kunt verwijten dat ze geen recht doet 
aan de tekst; want dat gebeurt wel. 

Alles wordt in het werk gesteld om de 
tekst tot spreken te brengen in onze 
tijd. En is dat niet datgene waarmee 
wij als vanouds ook bezig zijn? Is dat 
niet precies wat ons drijft? Dat we die 
teksten recht willen doen, en serieus 
en oprecht willen bezien wat ze ons 
vandaag te zeggen hebben? En zijn 
wij dan ook niet met precies dezelfde 
dingen bezig als hierboven genoemd 
zijn? Dat ook wij naar de bedoeling van 
de auteur kijken en ons verdiepen in de 
tijd waarin de tekst geschreven is? En 
als we dan daarbij belijden en zeggen 
dat we willen vasthouden aan de Bijbel 
als Gods Woord, dan hebben we in ie-
der geval voor onszelf het idee dat we 
daarmee immuun zijn voor de denk-
fout van de moderne hermeneutiek. En 
dat maakt het moeilijk om gelovigen 
(onder wie theologen) te overtuigen 
dat ze wel degelijk bevangen zijn door 
het ‘virus’ van de moderne hermeneu-
tiek.

Daarom wil ik proberen om aan te ge-
ven waar precies de angel zit. Hoe-

zeer het in de moderne herme-
neutiek ook gaat om een recht 

willen doen aan de tekst, er 
is toch sprake van een ver-

schuiving. Maar juist die 
verschuiving is heel sub-
tiel. Het gaat namelijk om 
een verleggen van de fo-
cus. In de moderne her-
meneutiek is de focus 
verlegd van de tekst zelf 
naar allerlei dingen om 
de tekst heen (intentie, 
cultuur, afstand in tijd). 

Deze ‘dingen om de tekst 
heen’ (die van buiten de 

tekst komen) krijgen een 
zodanig gewicht, dat ze een 

beslissende rol mee kunnen 
gaan spelen in het bepalen van 

wat een tekst betekent en wat 
niet. Het gevolg hiervan is dat het 

‘tegenover’ van de tekst wegvalt, dat 
wil zeggen: de tekst zegt ‘het mag niet’ 
maar je legt het uit als dat de tekst 
zegt ‘het mag wel’. Dus het verleggen 
van de focus van de tekst zelf naar al-
lerlei dingen om de tekst heen heeft 
als consequentie dat je als uitlegger 
van de tekst de mogelijkheid hebt om 
zelf te bepalen wanneer een tekst een 

De apostel Paulus
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‘tegenover’ is en wanneer niet. Dat wil 
niet zeggen dat je dan ook altijd van 
die mogelijkheid gebruikmaakt. En juist 
dat maakt het soms zo moeilijk om 
het bij jezelf en anderen op te merken. 
Want het kan zijn dat je bij de ene bij-
beltekst het ‘tegenover’ wel laat staan 
(de tekst zegt ‘het mag niet’ en jij zegt 
dat ook), maar bij een andere tekst niet 
(de tekst zegt ‘het mag niet’ maar jij 
legt het zo uit dat 
er staat ‘het mag 
wel’). Toch heb 
je niet het idee 
dat je wezenlijk 
iets anders doet. Beide teksten neem je 
namelijk voor je gevoel uiterst serieus. 
Maar het punt is: uiteindelijk ben jíj als 
lezer of uitlegger degene die bepaalt 
wat de tekst gaat zeggen.

En stuiten we daarmee niet op wat bij 
de zondeval ook gebeurde? God zei: ‘Je 
mag niet eten van de boom van kennis 
van goed en kwaad.’ De interpretatie 
van deze woorden door de duivel, met 
de nadruk op de bedoeling die God er-
mee had, zorgde ervoor dat Eva het ‘te-
genover’ van het woord (‘het mag niet’) 
naast zich neerlegde. Voor haar werd 
het: ‘je kunt maar beter wel.’ Zo viel zij 
eerst in zonde en daarna Adam.

Positiebepaling gevraagd…

Het zijn met name postmoderne filo-
sofen die er dan ook op gewezen heb-
ben dat bij het uitleggen van een tekst, 
die afhankelijk wordt gemaakt van de 
context van toen en vandaag, sprake 
is van een soort manipulatie. Immers, 
het bepalen van die context van toen 
– de oorspronkelijke situatie, datgene 
wat de schrijver bewoog en op het oog 
had, de omstandigheden die speelden –  
is uiteindelijk arbitrair (je treedt op 
als scheidsrechter). En dat betekent, 
zo geven ze aan, dat het daarmee dus 
een vorm van machtsuitoefening is. 
Datzelfde geldt voor het bepalen van de 
context van vandaag. Want wie geeft 
uiteindelijk de doorslag voor een ant-
woord op de vraag wat tot die context 
behoort, en nog meer, of iets toepas-
baar is of niet?
De uitweg die de postmoderne filoso-
fen inslaan, is dat ze zeggen dat een 
betekenis van een tekst dus niet vast 

te stellen en helemaal niet toe te pas-
sen is. Hoogstens kan iemand alleen 
voor zichzelf iets uit een tekst halen om 
daar vervolgens het zijne of hare mee 
te doen.
Het zal duidelijk zijn dat wanneer je 
uitgaat van de Bijbel als Woord van 
God, dit geen uitweg is. Maar juist 
daarom vraagt dit van ons wel een po-
sitiebepaling. Als we deze kant niet op 

willen, welke kant 
dan wel?

Naar mijn idee is 
de enige weg in 

deze problematiek de nadruk op het 
feit dat we Gods Woord als Schrift, 
dat is als tekst, hebben. Want dat feit 
biedt mogelijkheden. Immers, woorden 
op schrift betekenen dat ze zijn losge-
maakt van de situatie waarin ze zijn 
ontstaan. Paulus is bijvoorbeeld niet 
meer te interviewen met de vraag wat 
hij bedoelde en wat hij op het oog had. 
De precieze omstandigheden waarin de 
woorden gesproken zijn, zijn niet meer 
te achterhalen. Natuurlijk draagt de 
tekst nog wel allemaal sporen met zich 
mee. En het kan dienstig zijn om dat 
te onderzoeken. Voor de uitleg van een 
tekst kan het verhelderend zijn om je 
een beeld te schetsen van de auteur en 
van de situatie waarin hij de woorden 
opschreef; het zorgt er dan voor dat de 
woorden die geschreven zijn, ‘oplich-
ten’ en ‘tot hun recht komen’. Maar dit 
beeld kan nooit normatief zijn voor de 
uitleg en om de doorslag te geven hoe 
we de tekst hebben te verstaan. Gaan 
we niet meer uit van de tekst op schrift, 

dan zijn we in feite, hoe modern ook, 
weer terug bij af. Terug in de tijd, vóór 
de Reformatie. Toen de clerus bepaalde 
wat er in de Bijbel stond en wat niet: 
ondoorzichtig, willekeurig en niet na 
te rekenen. Totdat de reformatoren het 
gewone kerkvolk de Bijbel teruggaven. 
Iedereen kon lezen en nagaan wat er 
geschreven stond. En de bril waarmee 
we de Bijbel lezen, is terug te vinden in 
de Bijbel zelf (vandaar de uitgebreide 
tekstverwijzingen bij de geloofsbelijde-
nissen). Iedereen kan het beoordelen. 
Wat is het een voorrecht dat de Here 
ons zijn Woord op schrift heeft gege-
ven!

Afgesloten 10 mei 2014.

Verantwoording
Over verstaan is toepassing: zie bijvoorbeeld Th. de Boer (e.a.), Hermeneu-
tiek. Filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen, Meppel, 
1988, p. 64v.
De opmerkingen van prof. A. Troost zijn te vinden in zijn Vakfilosofie van de 
geloofswetenschap. Prolegomena van de theologie, Budel, 2004, p. 425-426.
De opmerking van K. Veling is te vinden in zijn Geen eigenmachtige uitleg. 
Moderne hermeneutiek en de omgang met de Bijbel, Kampen, 1988, p. 16.
Voor een kennismaking met het gedachtegoed van ‘postmoderne filosofen’: 
Jacques Derrida, Marges van de filosofie, Kampen, 1995 (m.n. zijn opstel ‘Sig-
natuur, evenement, context’, p. 167-195).
Het uitgangspunt zoeken voor wat betreft de hermeneutische problema-
tiek in de tekst komt bij Ricoeur vandaan (zie voor een goede introductie: 
Paul Ricoeur, Tekst en betekenis. Opstellen over de interpretatie van literatuur, 
Baarn, 1991).

Jij als lezer of uitlegger
bepaalt wat de tekst zegt
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Het is nu een vraag voor oude 
mannen: wie van u is in dienst 
geweest? En graag steek ook ik 
dan de vinger op. Ja, heus, ik ben 
onder de wapenen geweest, zij 
het slechts een dag. Ik had me 
juist aangemeld voor de school in 
Kampen, maar ik was vergeten om 
me af te melden voor de militaire 
dienst. In mijn groentijd werd ik 
opgeroepen. Mijn medenovieten 
zagen me met lede ogen gaan. 
Maar de volgende dag was ik al-
weer terug. Ik ben buiten schot 
gebleven.
Kort daarna begon mijn interesse 
in de geschiedenis van de beide 
wereldoorlogen. Mijn schoonvader 
‘die de oorlog nog heeft meege-
maakt’, snapte daar niets van. Ik 
kocht bladen, boeken en films, 
zelfs prullaria, ik ging musea 
bezoeken, de slagvelden en de 
eindeloze oorlogsgraven. En het 
brengt me thans aan de rand van 
een faillissement, want er is in dit 
jubileumjaar van de Eerste We-
reldoorlog zo veel te koop dat ook 
gekocht moet worden. Mijn gage 
als dorpspredikant is niet toerei-
kend, dat zult u begrijpen, gelukkig 
verdient mijn lieve vrouw er nog 
een centje bij.

Een van de boeken die ik heb aan-
geschaft, is Buiten schot van Paul 
Moeyes. Over ons land tijdens de 
grote oorlog. We zijn toen neutraal 
gebleven, en – al was het kantje 
boord – die neutraliteit is tóen nog 
wel door Duitsland gerespecteerd. 
Dat is nu dus precies honderd jaar 
geleden. In augustus 1914 mar-
cheerde een monsterlijk groot 
Duits leger vlak onder de Lim-
burgse grens richting Frankrijk, 
waarbij België achteloos onder de 

voet werd gelopen. Onze zuider-
buren zijn dus niet buiten schot 
gebleven.
Onze neutraliteit wordt trouwens 
betreurd door de bekende Diederik 
van Vleuten in zijn meesterlijke 
vertelling van deze oorlog, waar-
aan ook hij de titel Buiten schot 
meegaf.1 Van Vleuten is cabare-
tier en hij krijgt in dit theaterstuk 
ook de lachers op zijn hand. Hij is 
daarom wel bekritiseerd, maar hij 
weet scherp de humor te gebrui-
ken voor zijn boodschap: niemand 
mag op afstand blijven van deze 
onvoorstelbare rampspoed.
Wist u dat er ook gelachen werd 
in gruwelijke loopgraven? Er 
werden grappen verteld, terwijl 
de omstandigheden om te huilen 
waren: Een brits kolonel zoekt in 
een loopgraaf wanhopig dekking 
tegen de aanval van de Duitsers. 
Terwijl allerlei projectielen hem 
om de oren vliegen, moet hij ook 
nog eens de telefoon beantwoor-
den. Iemand uit het hoofdkwartier 
van het leger is aan de lijn: Kunt u 
ons alstublieft zo spoedig mogelijk 
laten weten hoeveel potjes fram-
bozenjam jullie afgelopen vrijdag 
hebben gekregen?2 Ook hier dient 
de grap de indringende boodschap: 
de legerleiding, het thuisfront, de 
politici in Londen, ze hebben al-
lemaal geen idee hoe gruwelijk de 
oorlog op het slagveld is. Ze zijn 
buiten schot gebleven.

Een kind van God kan niet neutraal 
zijn. Wij immers delen Gods ge-
schiedenis. Daarin zijn we met alle 
mensen verantwoordelijk gesteld 
voor de rampspoed van de wereld. 
Dit besef is een van de redenen 
waarom ik me interesseer voor 
de gruwelijkheid van de oorlog. 

En ik moet zeggen: het is mee 
bepalend voor mijn beleving van 
het geloof. Ik kan niet goed mee-
doen met – ik schrijf deze column 
kort na Pinksteren – Opwekking, 
bevrijdingspastoraat, gebedsge-
nezing, de beweging die ‘meer van 
de Geest’ wil. Ik zing in de kerk blij 
een vrolijk lied, maar ik verwacht 
daar ook een stevige psalm te zin-
gen. En ik verbaas me erover dat 
de psalm wordt teruggedrongen. 
Ik krijg wel kritiek op mijn litur-
gie. Kortgeleden wilde ik Psalm 
79 laten zingen. Er was onbegrip, 
en sommigen weigerden mee te 
zingen. Dat maak ik ook mee als 
het gaat om de prediking. Op een 
preek over zondag 3 kreeg ik het 
verwijt van pessimisme; zondag 4 
in de tijd van advent werd als on-
gerijmd ervaren, en waarom had ik 
in een preek over zondag 10 geen 
aandacht gegeven aan de onbegrij-
pelijkheid van onze God? Straks 
begin ik mijn catechisaties met 
een les over de grote oorlog. Ik zal 
indringende aandacht vragen voor 
het lijden in de loopgraven. We 
mogen niet buiten schot blijven.

1 Op 10 juni was de vertelling van Van 

Vleuten op de televisie te zien.

2 Gelezen in het dagblad Trouw 18 juni 

jl., die een artikelenserie over de 

grote oorlog publiceert.

Buiten schot
Jaargang 21 no 7/8 juli/augustus 2014
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Gedenkstenen oprichten betekent stil-
staan: terugkijken, om je heen kijken 
en vooruitkijken. We leren terugzien, 
met het oog op wat God gegeven heeft. 
Verder leren we in het heden rondom 
ons te zien, oog te krijgen voor wat God 
geeft. Ook leren we de toekomst met 
vertrouwen tegemoet te zien.

Dit staat haaks op een mentaliteit die 
wil (be)leven op dit moment. Dat is 
leven op het punt van de tijd. Wie leeft 
op de punt van een naald, beleeft on-
rust. Met alle angst en onzekerheid van 
dien. Altijd opbrandend op het punt 
van de tijd, in een roes, een uitleving. Je 
moet immers alles eruit halen wat erin 
zit (yolo = you only live once). Dat bete-
kent in feite op de vlucht voor de toe-
komst. Bang om te denken aan morgen.

Van steen tot steen

Kijk hoe apart het beschreven wordt. 
Tot aan Samuels levenseinde maakte 

hij jaarlijks een rondreis van Betel naar 
Gilgal naar Mispa. De overeenkomst 
tussen deze drie plaatsen is dat er 
overal gedenkstenen zijn opgericht. 
Zo trok Samuel rond, jaar na jaar, van 
gedenksteen naar gedenksteen. Blijk-
baar moest ook Israël voortdurend deze 
gang meemaken, van steen tot steen, 
van het ene gedenkwaardige monu-
ment naar het andere. Stilstaan in het 
heden, terugkijkend naar het verleden, 
vooruitkijken naar de toekomst. Je 
bevindt je immers op een lijn, je staat 
in verbinding met het verleden en de 
toekomst. Je bent opgenomen in een 
groter verband.

Betel

Zo’n geweldig grote steen was het 
niet in Betel (Gen. 28:18). Jakob had die 
onder zijn hoofd gelegd, op het eer-
ste gezicht geen steen van bijzondere 
waarde. Toch wordt die steen gedenk-
waardig. Want Jakob heeft, liggend op 

een steen, midden in de nacht de he-
mel open gezien. Een hemelhoge ladder 
legde verbinding, met engelen als ver-
bindingslinies. Het was niet alsof Jakob 
droomde. Hij droomde de werkelijkheid.

De open hemel is nog niet eens het 
meest gedenkwaardige. Maar vanuit 
de verte God zelf zien. En Gods stem 
horen, live vanuit de hemel. God zelf 
aan het woord horen komen. Met een 
keiharde belofte, die staat als een huis, 
rotsvast. De God van Abraham en Isaak 
belooft hem het land waarop hij ligt. 
Hij belooft hem een gigantisch nage-
slacht, waaruit de Messias zal voortko-
men. Elk volk ter wereld zal van Hem 
profiteren. De Immanuel, God met ons. 
Dat krijgt nu al vorm in: ‘Zie, Ik ben met 
je, waar je ook maar gaat’ (Gen. 28:15). 
Met Hem kom je altijd verder.

‘Op deze plaats is de HEER aanwezig’ 
(28:16). Dat maakt deze plaats zo ge-
denkwaardig. Jakob noemt die plaats 
Betel: huis van God. Hij is zelf van huis, 
terwijl hij zo graag thuis was. Maar 
onderweg in den vreemde is Jakob 
onverwacht bij God thuis. Deze plaats 
boezemt ontzag in. Dat de heilige God 
gemeenschap zoekt, in verbinding wil 
staan met een man als Jakob, de be-
drieger. En dan ook nog eens belooft 
dat Hij van geen wijken weet. Dat is on-
vergetelijk. Deze steen vraagt erom ge-
denksteen te worden. Zodat die steen 
gaat spreken. De steen vertelde zonder 
woorden wie God voor Jakob was ge-
weest. Dit moet hem en zijn nageslacht 
bijblijven. Geen zwerfsteen, maar een 
gedenksteen, de verbinding moet voor-
goed gelegd zijn. God bindt zichzelf aan 
die plaats en legt zich erop vast.

Gilgal

Stenen die spreken. Twaalf stenen in de 
rivier, die zichtbaar worden bij laag wa-
ter, als het water wegvloeit (Joz. 4:20). 
En twaalf stenen aan de oever van de 
rivier. Namens elke stam moest een 
steen in de rivierbedding gelegd wor-
den. En voor elke stam moest een steen 

Gedenkstenen

Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en 
noemde die Eben-Haëzer. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe 
heeft de HEER ons geholpen. Tot het einde van zijn leven bleef 
Samuel rechter over Israël. Hij maakte jaarlijks een rondreis 
langs Betel, Gilgal en Mispa en gaf daar zijn richtlijnen aan 
het volk.

(1 Samuel 7:12, 15-16)
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naar de overkant gesleept worden. Ge-
denkstenen die met elkaar in verband 
staan. Ze leggen ook een verbinding. 
Geen momentopname, maar voorgoed 
van betekenis voor het volk van God. 
Een blijvend gedenkteken. Straks is er 
niemand meer die met eigen ogen het 
wonder van de doortocht heeft gezien. 
Maar het moet onvergetelijk blijven. Als 
de kinderen daarlangs lopen, en zich 
afvragen: ‘waar is dat voor?’, zeg dan: 
Dit is de plaats waar het water opzij 
ging voor de ark van het verbond (4:22).

God maakte zijn woorden aan Jakob 
waar. Het sprekende bewijs dat Gods 
belofte rotsvast is. Het volk kwam in-
derdaad in het land waar Jakob op de 
grond had gelegen. Maar niet uit eigen 
beweging en zeker niet op eigen kracht. 
Alleen omdat God – in het symbool van 
de ark – vooropging en een weg had ge-
baand. God heeft het helemaal alleen 
gedaan. Daarom vormen die stenen 
een monument voor God. Geslachten 
gaan en komen. Maar Hij blijft altijd 
en eeuwig zichzelf. De feiten uit het 
verleden spreken en geven moed voor 
het heden.

Wanneer je het verleden niet meer kent, 
ben je gedoemd het over te doen. Dan 
weet je ook niet meer wat je van God 
kunt verwachten. Je mist ondergrond, 
je raakt ontworteld en je wordt weer-
loos. Je gaat leven bij de waan en de 
kreet van de dag. Vanuit Gods verleden 
krijg je grond onder de voeten, dat 
wekt vertrouwen voor de toekomst. Je 
doet een beroep op wat Hij in het ver-
leden heeft laten zien. Omdat de God 
van het verleden vandaag dezelfde is. 
Hij blijft niet in het verleden hangen, 
maar Hij gaat mee. Hij komt uit daar 
waar Hij wil en niets houdt Hem tegen.

Samuel bouwde voort op Gods daden 
uit het verleden, van Betel naar Gilgal. 
De gedenkstenen van Gods werk te-
kenden de basis van zijn grondleggend 
werk.

Mispa

Eben-Haëzer, de steen van de hulp  
(1 Sam. 7:12)! Tot zover komt Samuel, 
als hij van de ene gedenksteen bij Betel 
via de gedenkstenen in Gilgal bij het 

monument in Mispa uitkomt. Die steen 
moet voor zich spreken. Tot hiertoe 
heeft de Heer ons geholpen! Dat tot 
hiertoe betekent niet – wat er wel van 
gemaakt is –: ‘tot hiertoe nog wel en 
verder moeten we het maar afwach-
ten…’

Nadat Samuel die steen had opgericht, 
werden de Filistijnen vernederd en 
drongen ze het land Israël niet meer 
binnen. God trekt dus van daaruit ook 
een verbindingslijn naar de toekomst 
en zegt: Deze steen is de garantie dat de 
geschiedenis uiteindelijk niet stukloopt. 
Geen zwerfsteen, maar een gedenk-
steen die moed geeft voor de toekomst.

Via inkeer

Dat blijkt door goed voor ogen te hou-
den wat er in Mispa is gebeurd. God 
zelf was teruggekeerd, met de ark, uit 
eigen beweging. Zijn genade(troon) 
ging voorop! Hij wilde ook dat zijn volk 
tot Hem terugkeerde. Niet parkeren, 
maar tot inkeer komen. Dat was niet 
gebeurd tot dan toe, het leven was ge-
woon op de oude voet verdergegaan. 
En God werd op afstand gehouden, Hij 
moest zich maar aanpassen. Totdat Sa-
muel erop had gewezen: is jullie hart 
wel op God zelf gericht (7:3)? Gedenken 
is denken aan Hem!

En dan komt dat gedenkwaardige 
moment, een monument, die ontroe-
rende erkenning: wij zaten mis. Ze 
putten water uit de bron van Mispa en 
goten het uit voor Gods gezicht (7:6). 
Het is een prachtig gebaar om je dank 
te uiten. En tegelijk een beeld van to-
tale openheid: je uitstorten voor Hem. 
Dan stroomt ook alles eruit, aan ver-
driet, schaamte, agressie, wrok en bit-
terheid. Dat moet er allemaal uit, wil 
er echt weer een ontmoeting komen 
met God. Zodat je Hem zelf weer ge-
denkt! Zodat Hij helemaal voor je leeft. 
Zo wordt pas weer goed duidelijk wie 
God is en wat Hij te zeggen heeft.

Gedenkwaardig

Hoe is het allemaal zover gekomen? 
Samuel heeft het voor hen opgeno-
men in zijn voorbede. En vervolgens 
bracht hij een offer van een compleet 

melklam (7:9). De hulp is niet lukraak 
verleend, maar afgebeden. Eben-Haëzer 
betekende heel veel voor de toekomst. 
Wie beseft hoe de Heer tot hiertoe ge-
holpen heeft, mag zich verzekeren van 
zijn helpende hand in de toekomst.

Als terugkijken pijn doet,
en de toekomst je bang maakt
Kijk dan opzij.
Hij verzekert:
Ik ben met je!

Christus plengde zich als het unieke 
Lam van God en goot zich uit als water 
in zijn zelfovergave aan het kruis. In 
dat beeld wordt ieder meegenomen 
die aan Jezus verbonden is en zijn weg 
volgt. Ieder keert in Christus tot God 
terug.

Christus gaf zich helemaal. Hij wil ook 
dat ieder zich aan Hem geeft. Door 
Hem voortdurend te gedenken. Niet als 
een herinnering aan een dode, maar 
aan de Levende. De weg van steen tot 
steen loopt weliswaar uit op Golgota. 
Maar daar begint de weg omhoog.
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Zandloper

Om te beginnen even een huiskamervraag: hebt u een zand-
loper in huis? Voor het koken van eieren of om bij een spel-
letje de tijd af te meten. Bijna altijd weer kan ik daar geboeid 
naar kijken. Het principe is even eenvoudig als ingenieus. 
Kijk maar eens goed. Ziet u wat er in zo’n zandloper gebeurt?

Het is een prachtig beeld voor hoe Gods liefde deze wereld 
in stroomt. Door Christus. Hij is als het ware de nauwe fles-
senhals waardoorheen alles vanuit de hemel naar ons toe 
komt. Eerlijk gezegd praat ik daarom liever niet over ‘de uit-
verkiezing’. ‘De uitverkiezing’ klinkt alsof je het over een on-
derwerp hebt, een kil, afstandelijk, hardvochtig besluit van 
iemand die toch niet meer te vermurwen is. Zomaar hangt er 
een zware geur omheen van moeite, van onbegrip, van drei-
gende verwerping, van vage angst. In het begrip komt God 
niet in beeld. Zijn eindeloze liefde in Jezus ook niet.

Zoals bij die moeder die na veertig jaar moest constateren 
dat haar zoon zich van God had afgekeerd. Hij was na de 
bevalling ternauwernood in leven gebleven. Terwijl hij al 
paars aanliep, begon hij gelukkig op het laatste nippertje 
toch nog te huilen, en te ademen. Wat had ze God gedankt! 
Maar na veertig jaar… De angst besloop haar. Zou hij mis-
schien verworpen zijn? En was dat de diepere oorzaak van 
zijn ongeloof? ‘Als hij was gestorven bij zijn geboorte, had ik 
tenminste troost gehad’, zo vertrouwde ze me toe. ‘Dan was 
hij een verbondskind geweest. Nu ben ik bang…’ De uitver-
kiezing: hoeveel mensen zullen in de loop der eeuwen tot 
op de dag van vandaag met die angst geleefd hebben, en 
gestorven zijn?

In Christus
De keus van God hangt niet als een onheilspellend noodlot 
boven onze hoofden. Die keus wordt in de geschiedenis zicht-
baar en tastbaar in Jezus. Zijn Zoon op aarde. God kiest ‘in 
Christus’ (DL I,7). Via Hem, door middel van Hem, uit Hem 
stromen Gods weldaden naar ons toe.

Het loont de moeite om even het spoor te volgen dat de Leer-
regels uitzetten. Het is een soort stappenplan, dat zich in je 
eigen leven voltrekt. Gaandeweg leer je Gods genade proe-
ven, korreltje voor korreltje.
• Uit eigen vrije wil heeft God besloten in Christus zijn 

keus vast te leggen.
• Hij is al voor de tijd aangesteld tot Middelaar tussen God 

en mensen.
• God besloot talloze concrete mensen aan zijn Zoon te ge-

ven.
• Hij zette zijn Woord en Geest in om mensen naar Jezus 

toe te roepen en te trekken.

• Uit eigen beweging wilde Hij ge-
loof schenken, vrijspreken, hun 
leven zuiveren en hen uiteindelijk 
in zijn luister opnemen.

• Al doende zou Hij zijn kracht in-
zetten om hen te bewaren en heelhuids in zijn glorie te 
laten aankomen.

Ik zet het allemaal maar weer eens even op een rij. Een 
vergelijkbaar stappenplan tref je ook aan in Efeziërs 1. In 
Christus voor de tijd uitgekozen – vol liefde als kind aan-
genomen – verlossing en vergeving door het offer van zijn 
leven – bestemd om te leven op een wereld waar Jezus’ sja-
loom regeert – het geweldige nieuws gehoord – gemerkt met 
het stempel van de Geest – om uiteindelijk heilig en zuiver te 
zijn voor Gods aangezicht.
Hoe vaak kom je er echt aan toe dat even langs te lopen, te 
overdenken en Gods onverdiende genade erin te proeven? 
Terwijl het daarvoor nou net bedoeld is! ‘In dit alles toont 
God zijn barmhartigheid tot lofprijzing van de schatten van 
zijn roemrijke genade.’ Wanneer je ‘de uitverkiezing’ vooral 
ziet als een hersenbreker of als een aanstootgevend, complex 
en taai leerstuk, loop je de achterliggende, diepere bedoeling 
zomaar mis.

Het hart van God klopt in Jezus Christus. Door middel van 
Hem stromen Gods liefde en genade onophoudelijk naar 
ons toe. Realiseer je daarbij wel waar je vandaan komt! We 
maken deel uit van een mensheid die door eigen schuld de 
oorspronkelijke gerechtigheid heeft verloren en zich in zonde 
en ondergang heeft gestort.
We hebben geen recht op Gods liefde. We kunnen geen aan-
spraak maken op genade. We kunnen Gods bemoeienis met 
deze wereld niet opeisen of afdwingen. Al die stappen zet 
God overeenkomstig zijn welbehagen, vanuit de rijkdom van 
zijn genade, tot lof van zijn heerlijkheid.

Dat zet ons meteen voor onze verantwoordelijkheid. Want hoe 
kom je ‘in Christus’? Door te geloven. Door positief te reage-
ren op de genade van God. Door je naar de Here Jezus toe te 
keren en alles van Hem te verwachten. Gods keus maakt ons 
dus niet onzeker over ons eeuwig wel of wee, maar roept ons 
juist op ‘antwoord’ te geven. Dat is je verantwoordelijkheid: 
hoe sta jij tegenover de Here Jezus Christus? Hoe reageer jij 
op Gods genade, in Hem?
Neem weer even afstand; zie jezelf staan als zo’n klein, nietig 
mensje op de aardbol. Vol liefde spreekt God je aan: Ik kom je 
redden. In alle ernst: wat is daarop je antwoord?
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Het levensverhaal van de 
Noord-Afrikaanse christenen 
Tertullianus en Cyprianus is 
boeiend. Ze hebben zich al-
lebei in de derde eeuw ver-
diept in het Gebed des Heren. 
Niet alleen boeiend omdat 
deze mannen hun gedachten 
bij het Onze Vader hebben 
kunnen uitspreken, maar ze 
hebben hun toelichting ook 
aan het perkament toever-
trouwd.

Zij zetten een ‘denklijn’ uit die vanaf 
de derde eeuw lange tijd richting-
gevend is geweest voor de nog jonge 
christelijke kerk. Zij legden belangrijke 
bouwstenen voor de christelijke ge-
bedstraditie. Eeuwenlang hebben ge-
lovigen hun teksten gelezen of horen 
voorlezen. Ook wij die zo’n achttien 
eeuwen later leven – te midden van 
de secularisatie – mogen ze hogelijk 
waarderen. Toch zal het ook zaak zijn 
om hun gedachten tegen het licht te 
houden, het licht van het Woord van 
God in zijn geheel.

Wonderlijk bewaard

Er is een tweede reden waarom de ge-
schriften van Tertullianus en Cyprianus 
zulke boeiende fenomenen zijn: ze 
werden in hun eigen tijd al heel vaak 
overgeschreven – en dat gebeurde als 
de nog jonge christelijke gemeenschap 
in Noord-Afrika ze wel erg waardevol 
vond. Maar daar komt nog iets ver-
rassends bij: die handgeschreven 
teksten hebben in die lange tijd van 
ongeveer achttien eeuwen heel veel 
stormen overleefd. Bedenk dat ze in 
hun ontstaanstijd producten waren 

van auteurs uit een godsdienstige, ja 
vervolgde minderheid. Men zou ver-
wachten dat hun werk aan het vuur 
was prijsgegeven. Cyprianus stierf 
de marteldood in het jaar 258. Er zijn 
toen dus al goede kopiisten geweest 
en goede bewaarplaatsen waarin de 
teksten konden worden opgeborgen. 
Daaruit spreekt Gods zorg voor de kerk 
van alle tijden. Die zorg was er ook 
toen het Romeinse rijk ineenzakte en 
de Vandalen in meerdere gebieden de 
baas werden. Dat proces nam een groot 
deel van de vijfde eeuw in beslag en 
in 476 leidde het tot de val van Rome. 
Maar de katholieke kerk bleef daaruit 

als de enige goed geordende instelling 
voortbestaan en nam haar verantwoor-
delijkheid voor de mensenwereld om 
haar heen.
En dan memoreren we verder dat de 
regio waar deze geschriften zijn ge-
schreven, enkele eeuwen later door de 
islam overspoeld werd; de christelijke 
kerk daar werd zo goed als helemaal 
van de kaart geveegd. Maar toen wa-
ren de meeste kerkelijke documenten 
al in veiligheid gebracht, in kloosterge-
bouwen in Italië, Spanje en Gallië.
Nog iets dat we met dankbaarheid 
kunnen constateren, is het volgende: 
een rijke collectie aan vroeg-kerkelijke 
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teksten wordt heden ten dage uit hun 
Latijnse jas geholpen en in het Neder-
lands vertaald – en hiervoor zijn zelfs 
in deze tijd uitgevers te vinden. Ook de 
werken van Cyprianus en Tertullianus 
hebben deze behandeling gekregen. In 
2010 gaf Kok-Utrecht hun woorden uit 
over het Onze Vader. Wat een zegenin-
gen komen er dan op je af vanuit de 
Vroege Kerk.

Cyprianus in het kort

Wij willen ons nu eerst kort oriënteren 
op de hoofdzaken uit het leven en werk 
van deze bijzondere man uit het Noord-
Afrika van de derde eeuw, de christen 
Cyprianus, bisschop van de kerk te 
Carthago. Om hem niet te verwarren 
met enkele naamgenoten uit de 
Vroege Kerk, noemen we hier zijn 
volledige naam: Thascius Caecilius 
Cyprianus.
Hij diende de katholieke kerk 
vanaf het jaar 248 of 249 als bis-
schop, tot zijn dood in 258. In zijn 
jongere jaren had hij behoord tot 
de elite van het Romeinse Noord-
Afrika en had hij met volle teugen 
genoten van de heidense cultuur. 
Na zijn bekering in 246 kreeg hij 
vrij snel verschillende ambten in 
de kerk: achtereenvolgens werd hij 
diaken, presbyter, bisschop. 14 sep-
tember 258 werd de dag van zijn 
marteldood, buiten de poort van 
Carthago werd hij onthoofd.
Voor velen is Cyprianus een kerk-
vader, maar sommigen betwijfelen 
of hij aan alle ‘vereisten’ daarvoor 
voldoet. Hij was toonaangevend, 
ook na het optreden een halve 
eeuw eerder van de christen-rechts-
geleerde Tertullianus (die overigens 
in zijn latere jaren in de kring van de 
montanisten is terechtgekomen). Cy-
prianus wordt door meerdere onder-
zoekers aangeduid als ‘dé theologische 
autoriteit’ van zijn eeuw.

Het leven van Cyprianus speelde zich 
af in de tijd vóór keizer Constantijn de 
Grote, dus toen christenen in het Ro-
meinse keizerrijk op soms onverwachte 
momenten bloedig vervolgd werden. 
En daarbij stierven velen of… lieten het 
geloof los. In het jaar 313 kwam er door 
Constantijn vrijheid voor de christenen.

Ruim een eeuw na de dood van Cypria-
nus trad de bekende kerkvader Augus-
tinus (354-430) op, ook in Noord-Afrika; 
hij ‘leefde in de geschriften van Cypri-
anus’, aldus Otto Bardenhewer in zijn 
Geschichte der altkirchlichen Literatur 
(Bd. 2, S. 445). Augustinus heeft zich 
in veel opzichten dan ook een leerling 
betoond van Cyprianus, maar in visie 
en daadkracht stak hij duidelijk boven 
hem uit. Meer dan eens benadrukte 
Augustinus dat de geschriften van 
Cyprianus niet een canonieke status 
hadden.
Noord-Afrika heeft aan de wereld-
kerk veel nagelaten: waar nu de islam 
heerst en het christendom ver is terug-
gedrongen, bouwden achtereenvolgens 
mannen als Tertullianus, Cyprianus en 

Augustinus aan de jonge christelijke 
kerk en leerden haar op Christus te zien 
en Hem te volgen.

De inhoud van het traktaat

In een boekje met 36 vrij korte para-
grafen geeft Cyprianus zijn gedach-
ten weer. Vooraf zij vermeld dat hij 
als tekst van het Onze Vader kiest de 
woorden uit Matteüs 6:9-13, maar dan 
zonder de ons zo bekende lofverhef-
fing ‘want van U is het koninkrijk, en 
de kracht en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid’. Daarmee is deze tekst 

vrijwel gelijk aan die in Lucas 11:2-4. 
Misschien kende Cyprianus alleen maar 
zo’n handschrift? Uiteraard zegt het 
helemaal niets over het punt of hij de 
lofverheffing niet zou kennen en zou 
willen uitspreken.

Dan nu eerst het woord aan Cyprianus. 
En wat zien we? Hij begint met een 
dankzegging en een lofprijzing. God 
heeft door zijn Zoon ons ‘persoonlijk de 
vorm gegeven om te bidden’. De woor-
den die Christus ons leerde te moeten 
bidden, worden gewoon in onze mond 
gelegd. Wat wil men nog meer! Cypri-
anus noemt het gebed dat Christus 
ons geleerd heeft, ‘een vertrouwelijk 
gesprek met God’. Vertrouwelijk? Ja, 
want de Vader hoort in onze woorden 

de stem van zijn Zoon. En dat is een 
rijke gedachte met veel perspectief: 
God zal ons bidden nu zeker horen! 
De Zoon is bij Hem als onze pleitbe-
zorger.

Vervolgens stelt Cyprianus zichzelf 
en ons de vraag hóe wij moeten 
bidden. Hij denkt daarin gelijk op 
met Tertullianus. Hij zegt: Bedenk 
dat je met bidden staat ‘onder het 
oog van God’. En dat besef moet 
dan ook je lichaamshouding be-
palen, en je gebaren en je stem. 
Wij mogen onze gebeden God niet 
in de oren schreeuwen. Hij hoort 
het altijd wel, ook als we zachtjes 
bidden. Cyprianus wijst daarbij 
op Hanna die om een kind bad: 
alleen haar lippen bewogen. Maar 
God hoorde haar en verhoorde 
zelfs! Cyprianus wijst ook op de 
tollenaar: een toonbeeld van 
bescheidenheid en eerbied – hij 

stond in de tempel met neergeslagen 
ogen. De manier van bidden, de hou-
ding is dus geen neutrale zaak.

Onze Vader

Dan nu Cyprianus’ gedachten over de 
inhoud van het Gebed des Heren. Hij 
staat eerst stil bij de naam ‘Vader’ en 
benadrukt eerst dat men niet mag bid-
den ‘Mijn Vader’, maar ‘Onze Vader’. 
Cyprianus: ‘Niemand verzoekt alleen 
voor zichzelf om vergeving van schuld, 
en niet in verleiding komen en bevrij-
ding van de Boze, dat vraagt niemand 
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voor zichzelf als enige. Ons gebed is col-
lectief, gemeenschappelijk, en wanneer 
we bidden, doen we dat niet voor één 
mens maar voor heel het volk. Want als 
heel het volk zijn wij 
één.’ De Belgische pater 
dr. Pieter Steur zegt in 
dit verband: ‘”Onze” 
Vader zeggen wij, niet 
“mijn”; dat is een les 
van eendracht. Geen 
hoger gebed dan het 
gemeenschappelijke, 
rond de cathedra der 
gemeente’ (Het gebed 
des Heren, p. 13).
Nu laat Cyprianus ook 
goed uitkomen dat God 
‘de Leermeester van de 
vrede en de eendracht’ 
is. Hij heeft ons die 
eenheid geleerd, en als 
één persoon bidt, dan 
doet hij dat voor allen. 
Uit één mond spreekt hij voor allen die 
in stilte meebidden. Denk aan de apos-
telen die na de hemelvaart van Chris-
tus ‘eendrachtig bleven volharden in 
gebed – samen met de vrouwen’ (Hand. 
1:14). Hier wil de bisschop graag ook de 
eendracht in de gemeente herstellen. 
En daarvoor is het gebed beslist nodig. 
Het is een thema dat hem zo na aan 
het hart ligt, dat hij over de eenheid 
van de kerk zelfs een apart traktaat 
schrijft – in dezelfde tijd als zijn verhan-
deling over het Onze Vader.
In dit kader spreekt Cyprianus zich 
scherp uit tegen de Joden. Christus is 
door hen verworpen; ze hebben Hem 
in hun ongeloof gedood. Zij kunnen de 
Here God niet als hun Vader aanroe-
pen, want zij hebben de Zoon van God 
verlaten. Dat zondige volk kan dus geen 
kind zijn. Dat kan alleen in de weg van 
vergeving van de zonden.

Uw Naam, uw rijk, uw wil

Bij de bede ‘Uw Naam worde geheiligd’ 
gaat het er, aldus Cyprianus, niet om 
dat God door onze gebeden geheiligd 
wordt, maar dat zijn Naam geheiligd 
mag worden in ons. Immers, God is hei-
lig, maar Hij wil dat ook wij heilig zijn 
(Lev. 11:44). Dat houdt in dat wij in heel 
ons leven ons als heiligen moeten ge-
dragen, zoals de apostel Paulus ons dat 

voorhoudt in 1 Korintiërs 6:9-11. Zijn wij 
dan nu al heilig? Ja zeker, dat ben je in 
Jezus Christus en dat is je met de doop 
gegeven. Maar je moet wel bidden om 

dagelijkse heiliging. En dat te midden 
van een verleidelijke Romeinse cultuur 
waarin het ‘je uitleven’ de meest ge-
wenste ontspanning was. Ook hier dus 
de antithese met de wereld.

In § 13 gaat het over de bede ‘Uw ko-
ninkrijk kome’. Dat verzoek betekent 
niet dat dit rijk er niet al is, zeker wel, 
want zo stelt Cyprianus, ‘wanneer zou 
bij Hem iets beginnen wat er altijd is 
geweest en niet ophoudt te bestaan?’ 
Maar wat betekent het dan? Dit, dat 
het rijk van God in ons zichtbaar moet 
worden en in deze wereld worden 
opgemerkt. En hoe zie je dat rijk? Het 
is de heerschappij van Christus. Daar 
verlangen alle gelovigen naar, want zij 
zullen ooit met Christus regeren! Er is 
namelijk ook een aards rijk. ‘Maar wie 
afstand heeft gedaan van de wereld, 
staat ook boven de ereblijken en het 
rijk van de wereld.’ Het gevaar is vol-
gens Cyprianus niet denkbeeldig dat 
wij ‘uit het hemelse rijk vallen’. En hier 
komen weer de Joden in beeld: zij heb-
ben de naam van Vader veracht door 
zijn Zoon te verlaten, nu zijn ze ook hun 
rijk kwijt.

‘Uw wil geschiede…’ Niet dat wij bidden 
dat God zijn wil doet, dat doet Hij altijd 
al. Maar wij moeten de wil van God 
doen. En dat doen we niet, omdat de 

duivel ons daarvan afhoudt. Wat houdt 
dit gebed concreet in? Ik citeer Cypri-
anus: ‘Nederigheid in de omgang, sta-
biliteit in het geloof. Bescheidenheid in 

woorden, rechtvaardig-
heid in daden, mede-
dogen in onze werken, 
discipline in ons karak-
ter. Geen weet hebben 
van onrecht plegen en 
zelf geen onrecht kun-
nen verdragen. Met je 
broeders en zusters 
de vrede bewaren, van 
God houden met heel 
je hart: Hem liefheb-
ben omdat Hij Vader is 
en Hem vrezen omdat 
Hij God is. Niets stellen 
boven Christus, want 
ook Hij heeft niets ge-
steld boven ons. (…) En 
wanneer zijn naam en 
eer in het geding zijn, 

moeten wij het volgende betonen: in 
onze woorden standvastigheid waar-
mee we voor Hem uitkomen, bij onder-
vraging trouw waarmee we voor Hem 
strijden, en in de dood geduldig lijden 
waarmee wij onze krans ontvangen.’
We proeven hier overduidelijk de sfeer 
van de vervolgingen en de dreiging van 
geloofsafval. Centraal staan de woor-
den standvastigheid, wat trouw en 
moed vooronderstelt. Zo bidden we om 
Gods wil.
Bij het gebed om Gods wil horen ook 
de woorden ‘gelijk in de hemel, alzo ook 
op de aarde’. Cyprianus maakt daarvan 
dat met de aarde ons lichaam bedoeld 
wordt, en met de hemel onze ziel. Dat 
is een platonische constructie. En daar-
aan koppelt Cyprianus de strijd tussen 
vlees en geest – dus als een strijd tus-
sen lichaam en ziel. Hij repareert deze 
constructie tot op zekere hoogte door 
te stellen dat de wil van God zowel door 
lichaam als ziel moet worden gedaan. 
Door de hele mens.

Brood, vergeving, verlossing

‘Ons dagelijks brood’ wordt vervolgens 
ook vooral geestelijk opgevat. Chris-
tus is het brood uit de hemel en zijn 
lichaam is ‘voedsel van het heil’. En dat 
ontvangt men bij de eucharistie. Hij 
geeft zichzelf te eten. Met een beroep 
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op Johannes 6, ‘wie dit brood eet, zal in 
eeuwigheid blijven’, wordt de band met 
Christus sterk benadrukt. Toch zit ook 
hier een platonische adder onder het 
gras. Het was Maarten Luther die deze 
vergeestelijking doorbrak en gewoon 
brood op tafel zette.

‘Vergeving van zonde en schuld’ – bij 
die bede zegt Cyprianus: ‘hier gaat ons 
geweten open’. We leggen open en 
bloot onze zonden voor God neer, die 
ons, naar zijn belofte, om Christus’ wil 
alle kwaad en schuld wil vergeven. Dat 
hebben we allemaal elke dag nodig. 
Maar wat als het zondebesef uitslijt en 
we gedachteloos bidden om schuldver-
geving? Wat als wij in conflict blijven 
leven met onze naaste? Dan aanvaardt 
God ons offergebed niet. Hoe kan de 
vrede van God in ons hart neerdalen 
als we de vrede met onze naaste niet 
handhaven?

‘Leid ons niet in verzoeking’ – God zelf 
zal ons niet verzoeken, maar de duivel 
krijgt wel de ruimte van Hem om dat 
te doen. Dus onder Gods toelating. God 
kan ons wel beproeven, op de proef 
stellen. In zijn kracht kunnen we er 

sterker uit tevoorschijn komen. Maar 
naarmate onze zonden in kracht en 
aantal toenemen, krijgt de duivel meer 
grip op ons. Daarom is de daaropvol-
gende bede ook zo hard nodig.

‘Verlos ons van de boze.’ Het is hier 
weer de duivel; die boze macht moet 
uit ons leven worden gebannen. Dat 
kan God alleen doen. Maar wij moeten 
er wel om bidden, ons er terdege van 
bewust zijn. Dit gebed geeft de beste 
bescherming voor ons arme zondaren. 
Dan is er ook niets meer te bidden; 
wij leven in de bescherming van God 
volkomen veilig. Hiermee is het gebed 
voltooid.

1. Bidden dient dagelijks te gebeuren. 
Op vaste tijden, meerdere malen. 
Ook in de nachten doorgaan met 
bidden. En zeker op de dag van 
Christus, als de gemeente samen-
komt.

2. Bidden doe je met een ongedeeld 
hart, geheel gericht op God: sursum 
corda.

3. Bidden is een zaak van waakzaam 
zijn. Het vereist hoge concentratie 
op de woorden die we van Christus 

geleerd hebben. Dat verhindert dat 
de duivel in ons gebed binnensluipt 
en ons afleidt van het doel van het 
bidden.

Waardering

Als reformatorische christenen kunnen 
we heel veel van Cyprianus waarderen. 
Luther en Calvijn kenden dit geschrift. 
Zij hebben de woorden van de Car-
thaag se bisschop ook tegen het licht 
gehouden, het evangelielicht. Luther 
zette het gebed in de categorie van 
Gods beloften. Bij Calvijn en de gerefor-
meerden staat het gebed in het teken 
van de dankbaarheid – zie de Heidel-
bergse Catechismus. Toch laat Cypria-
nus een goede geur achter; hij laat zijn 
medegelovigen bidden in een boze we-
reld. Daarmee geven ze te kennen hun 
vertrouwen op God te stellen – voor dit 
leven en voor het eeuwige leven met 
Christus.

www.woordenwereld.nl
Kijk eens op onze website!

Niet alleen over de laatste nummers van Nader Bekeken, maar ook over de nieuwste cahiers is de nodige informatie te 
vinden. Uit het nieuwste nummer van Nader Bekeken kun je zelfs direct een (deel van een) artikel downloaden. Verder 
zijn de nummers die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, als pdf beschikbaar. Ook is er een uitgebreide zoek-

functie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.
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De aanvoerder van het leger van de 
Heer verscheen er aan Jozua en beval 
hem zijn sandalen uit te trekken om-
dat deze plaats heilige grond was. Het 
kamp in Gilgal werd de operatiebasis 
van waaruit telkens de jarenlange strijd 
voor de verovering van Kanaän werd 
ondernomen. Hierna bleef de plaats 
nog eeuwenlang in gebruik.

Voetafdruk

De archeoloog Adam Zertal van de 
universiteit van Haifa ontdekte in 1989 
in Gilgal bij Moshav Argaman een reus-
achtige voetafdruk in een wadi-vallei 
ten westen van 
de Jordaan. Een 
luchtfoto liet zien 
dat deze rech-
tervoet bestond 
uit een smallere 
hak met een bre-
dere voorvoet. 
De voet was een 
open ruimte die 
was afgezet met 
een dubbele rij 
van middelgrote 
keien en gelegen was aan de basis 
van een berghelling vanwaar de keien 
afkomstig waren. De afscheiding van 
keien was ongeveer een halve meter 
hoog. De lengte werd vastgesteld op 
169 meter en de breedte op 88 meter. 
In de ‘voorvoet’ bevond zich een inge-
storte ronde constructie die bestond 
uit een hoop grote keien. Rondom deze 

constructie waren sporen van bestra-
ting aanwezig. In de nabijheid ervan 
vond hij beenderen van schapen en gei-
ten. Hij constateerde dat de constructie 
gelijktijdig was aangelegd met de rest 
van de voet en vermoedt dat het oor-
spronkelijk een altaar was.
Rond de hak bleek een pad te zijn aan-
gelegd van 85 meter lengte, binnen 
twee rijen stenen. Zertal vermoedt dat 
dit pad gebruikt werd als een proces-
sieweg. Het pad en het ‘altaar’ wijzen 
op een religieuze betekenis van de 

ontdekte voet. 
Het woord Gilgal 
(Hebr. galgal) be-
tekent cirkel van 
een steenkring of 
een rond altaar.
Het Hebreeuwse 
woord hag voor 
feest is afgeleid 
van het semiti-
sche woord hug, 

dat rondgaan 
betekent. Een 

ceremoniële rondgang in een processie 
was in het oude Midden-Oosten een 
belangrijk ritueel.

Meer Gilgals

Tijdens de opgraving werden ruim ne-
genhonderd scherven van aardewerk 
gevonden. Meer dan de helft hiervan 

was afkomstig van kookpotten. Deze 
waren van een niet-Kanaänitisch type. 
Zertal dateerde ze als dertiende- tot 
twaalfde-eeuws. Als aanhanger van 
de theorie van de late intocht leidde 
hij daaruit af dat dit de intocht onder 
Jozua in de dertiende eeuw bevestigde. 
Deze conclusie is echter uiterst onzeker, 
omdat dit Gilgal nog veel eeuwen in 
gebruik is gebleven als ontmoetings-
plaats van de Israëlieten. Zijn datering 
is strijdig met de bijbelse chronologie 
die gegrond is op 1 Koningen 6:1.*
Uit het geheel van de vondsten conclu-
deert Zertal dat de plaats in gebruik 
is geweest als een ontmoetingsplaats 
waar ook godsdienstige ceremonies 
plaatsvonden. De nabijgelegen berg-
helling, die iets rondgebogen is, was ui-
termate geschikt als zit- en zichtplaats 
voor duizenden toeschouwers.
Tussen 1990 en 2008 vond Zertal nog 
vijf andere voetvormige Gilgals in de 
Jordaanvallei. Het waren drie grotere 
en twee kleinere. Ze lagen eveneens 
dichtbij een helling en bij minstens 
twee was sprake van een weg rond de 
structuur. Anders dan de Gilgal van 
Jozua hadden deze een regionale of 
stamfunctie. De laaggelegen Gilgals 
vormden een religieus contrast met 
de offerdiensten op de Kanaänitische 
hoogten. Volgens Zertal ontstonden 
de Gilgals tijdens de verovering van 
Kanaän.
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Een voet in Gilgal
Gilgal is de plaats waar de Is-
raëlieten na hun wonderbare 
oversteek van de Jordaan de 
eerste voet in het Beloofde  
Land zetten. Zij richtten er de 
twaalf gedenkstenen op die  
afkomstig waren uit de rivier 
en vestigden daar hun kamp 
(Joz. 4:19). Na de besnijdenis 
vierden zij het pesachfeest.

De ronde ingestorte constructie (altaar?)

R
ondblik
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In 2013 ontdekte Zertal nog een zesde 
Gilgal in Rimonim op de vroegere grens 
van Juda en Benjamin.

Samenkomsten

In de Bijbel wordt 39 keer de plaats-
naam Gilgal genoemd. Van de meeste 
is de ligging onbekend. Het Gilgal van 
Jozua is het vroegste en bekendste. Hier 
vonden belangrijke volkssamenkom-
sten en offers plaats, zoals de voorbe-
reiding op oorlog, de inwijding van een 
koning en de viering van godsdienstige 
feesten.
• Gilgal bleef Jozua’s hoofdkwartier 

tijdens de militaire operaties in Ka-
naän (Joz. 9:6; 10:7,15; 14:6).

• In Gilgal gaf Samuël jaarlijks richtlij-
nen aan het volk (1 Sam. 7:16).

• Saul werd hier als koning in aan-
wezigheid van het hele volk inge-
huldigd; er werd met vredeoffers 
een uitbundig feest gevierd (1 Sam. 
11:15).

• In Gilgal verspeelde Saul later zijn 
koningschap omdat hij in strijd met 
Gods gebod de verslagen Amale-
kitische koning Agag met zijn vee 
had gespaard. Samuël doodde Agag 
eigenhandig (1 Sam. 15:33).

• Koning David ging met zijn gevolg 
op de vlucht voor Absalom via Gil-
gal.

• Koning David werd er na Absaloms 
dood op zijn terugkeer naar Jeru-
zalem door de mannen van Juda 
in zijn ambt herbevestigd (2 Sam. 
19:16).

• Elia en Elisa verbleven in Gilgal  
(2 Kon. 2:1).

Toen Jeruzalem met de tempel het 
religieuze centrum werd waar alleen 
nog de dagelijkse offers en de jaarlijkse 
feesten mochten plaatsvinden, verlo-
ren de Gilgals deze betekenis. Maar de 
latere toename van de afgodendienst 

in Israël en Juda trof ook het Gilgal van 
Jozua; het ontaardde tot een plaats 
waar offers aan afgoden werden ge-
bracht: ‘In Gilgal bleek mij hun slecht-
heid, van toen af ging ik hen haten. Om 
hun wangedrag verjaag ik hen uit mijn 
huis’ (Hos. 9:15).
Tijdens de ballingschap beloofde Jahwe 
echter het herstel van Jeruzalem en 
de tempel als zijn woonplaats waar hij 
weer zijn voet wilde zetten: ‘Mensen-
kind, dit is de plaats van mijn troon, de 
plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal 
ik voorgoed blijven wonen te midden 
van de Israëlieten’ (Ez. 43:7).

Symbolische betekenis

Waarom werden de galgalim als een 
voet afgebeeld? Professor Zertal bena-
drukt dat de ‘voet’ in de oudheid een 
grote betekenis had als symbool voor 
het wettig verwerven van bezit in een 
bepaald gebied, de controle over een 
verslagen vijand, de band tussen een 
volk en een bepaald gebied en de aan-
wezigheid van een godheid. In het oude 
Midden-Oosten kunnen we deze sym-
bolische betekenis zowel bij Israël als bij 
de omringende volken aantreffen.
Een farao van Egypte liet de naam of 
afbeelding van vijanden soms op de 
zool van zijn sandaal aanbrengen. Ze 

werden door hem ‘vertreden’.
In Nuzi in Mesopotamië vond bij de 
aankoop van een stuk grond een ritu-
eel plaats waarbij de verkoper die erop 
stond, zijn voet optilde, en de koper zijn 
voet erop plaatste als symbolische be-

vestiging van de overdracht.
God beloofde aan Abraham: ‘Kom, 
doorkruis het land in zijn volle lengte 
en breedte, want aan jou zal ik het 
geven’ (Gen. 13:17). Volgens een oude 
joods-rabbijnse exegese betekende de 
symbolische uitdrukking het ‘land in 
zijn lengte en breedte bewandelen’ 
dat het in wettig bezit door God werd 
bestemd voor Abraham en zijn nage-
slacht. Mozes herhaalde eeuwen later 
deze belofte: ‘Alle plaats, waar uw voet-
zool op treedt, zal de uwe zijn’ (Deut. 
11:24a SV).
Toen Boaz het bezit van Noömi en Ruth 
kocht van hun losser, trok deze zijn 
sandaal uit en gaf hem aan de nieuwe 
eigenaar die nu letterlijk in zijn voet-
spoor trad (Ruth 4:7).
Ook het onderwerpen van een vijand 
komt symbolisch in de Bijbel voor. ‘Op 
Edom zet ik mijn voet’ (Ps. 108:10b) of ‘ik 
maak van je vijanden een bank voor je 
voeten’ (Ps. 110:1).

Nog steeds is in het Midden-Oosten het 
werpen van een schoen of sandaal naar 
iemand of het slaan ermee een teken 
van afkeer of haat. Het is daarentegen 
een teken van respect of eerbied wan-
neer men ongeschoeid een woning of 
heiligdom betreedt.

De grote voeten die door Zertal in zes 
Gilgals werden ontdekt, ontstonden 
toen de twaalf stammen het Beloofde 
Land over de Jordaan in bezit namen en 
strijd voerden met de Kanaänieten. Ze 
moesten Israël bij voortduur aan Gods 
beloften en eisen herinneren.
Professor Zertal deed bijna veertig 
jaar grondig en uitgebreid onderzoek 
naar de vroege ontstaansperiode van 
het Joodse volk. Zijn vele publicaties 
heeft hij samengevat in het boek A 
nation born. The Altar on Mt Ebal and 
the origins of Israel (2000). Helaas wor-
den zijn vondsten veelal genegeerd of 
bekritiseerd door vakgenoten, omdat 
zij de Bijbel niet als een betrouwbaar 
historisch boek aanvaarden. De intocht 
in het Beloofde Land beschouwen zij als 
een mythisch volksverhaal.

Noot:
* Zie mijn Hier gebeurde het toen, p. 37v.

De Gilgal in Rimonim

Luchtfoto van de Gilgal van Jozua
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Om het geld hoef je ’t niet te laten. Het lidmaatschap van de 
GKv kost je dertig euro per jaar.
Aldus besloten door de GS Ede op de laatste vergaderdag 
voor de – wat heet – provisorische sluiting. En – beloofd! – 
het wordt per komend jaar alleen maar goedkoper.

Mooie dingen
Krijg je waar voor je 
geld? Er is in dit kerk-
verband veel moois 
te zien. En ik beperk 
me nu tot slechts de 
laatste besluiten van 

de synode. Zo is er ruim baan gegeven aan de plannen van 
onze gerenommeerde Theologische Universiteit. Daar wordt 
wetenschap bedreven die internationaal wordt gezien, Kam-
pen heeft een naam. Zelfs in China!, zo heb ik tijdens de 
synode mogen horen. En laten we dus niet twijfelen aan de 
competentie van de docenten en hun hoge inzet. We kregen 
ter synode daarvan een goede indruk en we kwamen ook 
ónder de indruk. We beleefden daarbij een historisch mo-
ment – en mogelijk zullen we in januari nog weer zulk een 
moment hebben. De docenten Kees de Ruijter en Kees Haak 
zijn met lof geëmeriteerd en hun opvolgers Stefan Paas en 
Hans Schaeffer zijn gepromoveerd. Dat zij hun grote gaven 
zullen gebruiken in gehoorzaamheid aan Schrift en belij-
denis! Mooi is ook de oprichting van het Praktijkcentrum, 
waarin de Theologische Universiteit en de Gereformeerde 
Hogeschool participeren. Een centrum voor onderzoek en 
dienstverlening in de kerken. Kijk om een goede indruk 
hiervan te krijgen op www.praktijkcentrum.org. En wat te 
zeggen van zo veel missionaire – bijna veertig! – projecten, 
waaraan de synode haar financiële steun wilde geven. En 
wat is het prachtig als bijzondere aandacht gegeven kan 
worden aan bepaalde kerkleden. Het ging nu nog om onze 
dove en slechthorende broeders en zusters. Daarbij was ook 
de nodige bezorgdheid: heeft dit werk wel goede voortgang? 
Ook hadden we aandacht voor onze soldaten. Die krijgen 
speciale geestelijke aandacht, overigens beperkt zich dat 
niet tot enkel de GKv’ers. Ter synode was een legerpredikant 
in uniform. Een synodelid verzuchtte: zo zou je je ook op de 
kansel moeten laten zien… En hoe vrolijk is de zaak van Litur-
gie en Kerkmuziek, waarmee we ons rechtstreeks richten op 
Gods lof. Een proces van jaren kon worden afgesloten met 
het besluit om ons nieuwe kerkboek nu eindelijk uit te ge-
ven. En veel opgetogen reacties waren er ook bij het voorstel 
van DKE om nu na jaren van contact met de NGK heus te 
gaan samenspreken met het oog op kerkelijke eenheid. Wat 
de NGK zelf betreft, had dat besluit wel wat meer geestdrif-

tig geformuleerd mogen worden. Er lag een aanzoek op de 
synodetafel, met gebak op de keukentafel.

Lastige dingen
Daarbij zijn ter synode ook kritische opmerkingen gemaakt. 
Zijn in de gesprekken met de NGK de doelen die waren ge-
noemd, door de synoden vanaf het besluit om gesprekken 
aan te gaan, wel gehaald? Zijn we het echt eens over het 
schriftverstaan en de binding aan de belijdenis? Gepoogd 
werd om iets van die vraag te verdisconteren in de besluit-
teksten. Maar de meerderheid van de synode ging daarin 
niet mee, men zag nu geen enkele verhindering meer. Dit 
besluit werd genomen op de voorlaatste synodedag. Bij mij 
speelde vermoeidheid een rol. Ik dacht dit ook bij anderen te 
zien. De laatste twee weken waren niet de makkelijkste. Ik 
zeg ’t zoals ik het voel: deze synode was lastig. Dat zeiden we 
ook wel tegen elkaar, toen we de agenda doornamen. Enkele 
voorgelegde zaken waren een last, en ze werden ook nog van 
allerlei kant belast. Zowel in de aanloop naar deze synode 
als ook tijdens de synode, nota bene na de sluitingsdatum 
voor de ingekomen stukken. Ook hebben we het elkaar niet 
makkelijk gemaakt. Veel onderlinge gesprekken en lange 
vergadersessies over het m/v-rapport. En we zijn er sámen 
niet goed uitgekomen. Er ligt een krap meerderheidsbesluit, 
dat van beide kanten van vraagtekens wordt voorzien. En is 
het niet uiteindelijk door het NGK-besluit ingehaald?

Laatste dingen
Ten slotte kwamen we dus uit bij de financiën. Wat zijn de 
financiële gevolgen van de besluiten? Het gaat om een mil-
joenenbedrag, waarom aan de uitstekend opererende depu-
taten F&B is gevraagd om streng toe te zien op de uitgaven. 
Probeer te bezuinigen! Ook op het werk van de synode. Mee 
daarom is besloten om te bezien of de volgende synode niet 
geheel in een congrescentrum kan worden gehouden. Maar 
ach – zo zei een synodelid – per ziel gaat het om de kosten 
van een paar koppen koffie. Zou het kerkverband niet wat 
meer mogen vragen? God leert ons dat geven beter is dan 
ontvangen. Misschien zijn er kerkleden voor wie het allemaal 
nu meer dan genoeg is. Omdat er besluiten zijn gevallen die 
ons geld beslist niet waard zijn. Het allerlaatste besluit is de 
val van de hamer, waarop de leden van de synode hun tassen 
en hun biezen pakken. Zij hebben in ieder geval genoeg geld 
gekost. Zij zwijgen nu, het woord is aan de kerken. En het 
eindoordeel, dat is aan God.

Afgesloten 23 juni 2014.

Een kerkverband van 
vier miljoen

Synode 2014
G

ijs Zom
er
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Bidden is naderen

De HERE woonde in tabernakel en tem-
pel wel onder zijn volk, maar er bleef te-
gelijk een diepe afstand. Voorhangsels 
versperden de weg tot zijn troon. En de 
gewone Israëliet had niet het hart om 
die te passeren.
Slechts priesters mochten het heilig-
dom binnengaan, zij heten dan ook ‘de 
naderaars’. En ook hun naderen bleef 
beperkt. Alleen de hogepriester mocht 
eenmaal per jaar Gods troonzaal bin-
nengaan om bloed bij het verzoendek-
sel te sprenkelen.
Dat bloed op Gods troon vormde het 
slot van de eindeloze bloedstroom in de 
voorhof, die het naderen tot de heilige 
God mogelijk maakte. Bloed, dat sprak 
van bedekking, vergeving ‘op krediet’. 
Hebreeën 9:8 zegt zo treffend: ‘Daar-
mee gaf de Heilige Geest te kennen, dat 
de weg naar het heiligdom nog niet 
openlag...’ Alles wachtte op de Messias, 
die werkelijk verzoening zou brengen.

Spreekrecht

Onlangs las ik nog eens nauwgezet de 
brief aan de Hebreeën door. Het trof 
me hoe vaak je daar dat woordje ‘na-
deren’ tegenkomt. De schrijver spoort 
moedeloze christenen aan om te vol-
harden (10:36; 12:1) en wijst daarbij op 
het geweldige voorrecht dat zij mogen 
ingaan in het heiligdom door het bloed 
van Jezus (10:19). Dat woord is een 
stralend evangelie dat de schrijver deze 
christenen op het hart wil binden. Ze 
hebben het moeilijk, afval dreigt, maar 
zij mogen naderen tot Gods hemelse 
troon. De weg is vrij, voorhangsels zijn 
opgeruimd, bloed van dieren hoeft niet 
meer te stromen, want Jezus is geko-
men, de grote Hogepriester, en door 
diens offer ‘heeft Hij hen die zich door 
hem laten heiligen voorgoed tot de vol-
maaktheid gebracht’ (10:14), zodat zij 
tot God kunnen naderen.

Om dat mogelijk te maken, moest onze 
Heiland een hele weg gaan. De weg 
van de wet van Mozes. Er moest een 
zoenoffer worden gebracht op Golgota, 
maar met dat offer moest Hij net als de 
oudtestamentische hogepriester ook bij 
Gods troon komen. Nu, ook dat heeft 
Jezus gedaan. Hij is met zijn bloed het 
hemels heiligdom binnengegaan (6:20) 
en heeft zo een eeuwige verlossing 
voor ons verworven (9:12).

Wij kunnen dus nu in ons bidden echt 
‘naderen’. De weg naar Gods troon 
ligt door het bloed van Jezus werkelijk 
open. Dat is het grote voorrecht van ons 
als nieuwtestamentische gelovigen. 
We mogen echt ‘online’ zijn met onze 
hemelse Vader. Wat onder het oude 
verbond nog ‘op krediet’ was, is nu een 
genaderecht dat de Heiland voor ons 
bewerkt heeft. Wij hebben nu ‘vrijmoe-
digheid’ om in te gaan in het hemels 
heiligdom, spreekrecht bij Vaders troon.

Ervaringsdeskundige

Het valt op dat de schrijver van de He-
breeënbrief ons niet slechts wijst op 
Jezus’ gang met zijn bloed naar het he-
mels heiligdom, maar ons ook leert dat 
Hij daar nog steeds als Hogepriester de 

U vindt het misschien niet zo’n wonder dat u kunt bidden en 
zo tot God kunt naderen. Maar een bad in het Oude Testa-
ment kan ons weer leren hoe groot het wonder van ons bid-
den is.
Onze God is heilig en geducht, onbenaderbaar voor zondige 
mensen als u en ik.
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dienst verricht (8:2). Hij verschijnt er 
voor Gods aangezicht ‘voor ons’ (9:24). 
Hij brengt daar geen offer meer – dat 
deed Hij op aarde –, maar Hij pleit er 
voor ons (7:25). Dit pleiten voor ons is 
echt het hoogtepunt van Jezus’ werk, 
zoals Paulus ons leert in Romeinen 
8:34.
Sterven en opstanding waren geweldig. 
Maar het toppunt is dat wij een Pleit-
bezorger bij de Vader hebben die altijd 
leeft om voor ons te bidden. Als wij na-
deren, mogen wij weten dat er bij Va-
ders troon een Advocaat is die tegelijk 
zijn stem verheft en voor ons opkomt.
Een Advocaat, geen betere dan wij kun-
nen wensen. Want Hij kan medelijden 
hebben met onze zwakheden. Hij is 
immers als wij verzocht, zij het zonder 
zonde (4:15). Hij kent ons door en door 
en heeft weet van satans aanvechtin-
gen. Hij is voluit ervaringsdeskundig als 
het gaat om Gods weg in gehoorzaam-
heid te gaan (5:7-8). Hij weet wat het 
kost om te zeggen: Uw wil geschiede.

Nee, we hebben geen Maria en heiligen 
nodig om tot de Vader te gaan. Al die 
zogenaamde ‘voorsprekers’ doen tekort 
aan het spreekrecht dat wij hebben en 

aan onze grote Voorspreker bij de Va-
der, Jezus, de Rechtvaardige (1 Joh. 2:1). 
Laten wij Gods genade prijzen die ons 
in onze trouwe Heiland zo’n toegewijde 
en ervaringsdeskundige Pleitbezorger 
gaf. En laten we beseffen wat het is, om 
je gebed te besluiten met het ‘om Jezus 
wil’.

Oprecht naderen

Wij mogen naderen, ingaan in het 
hemels heiligdom. Wat een voorrecht! 
Maar wel ‘met een waarachtig hart, 
in volle zekerheid van het geloof, met 
een hart dat gereinigd is van een slecht 
geweten en een lichaam dat gewas-
sen is met rein water’ (10:22). Wat voor 
de priesters onder het oude verbond 
gold, geldt voor ons allen. Je kunt God 
alleen naderen met een oprecht hart 
en met een goed geweten. Reiniging 
naar lichaam en ziel zijn bij Christus’ 
Geest te vinden. Hij is de Geest ‘der 
genade en der gebeden’ (Zach. 12:10). 
Hij heiligt ons naar lichaam en geest en 
leert ons met eerbied en vertrouwen 
het hemelse heiligdom binnen te gaan. 
Hij maakt ons waardige ‘naderaars’, die 
toegang hebben tot de Vader (Ef. 2:18), 

priesters voor God (Op. 1:6), die kunnen 
toegaan ‘met vertrouwen’ (Ef. 3:12).

Ziet u hoe geweldig ons bidden is?  
Er is geen aparte klasse meer die tot 
God mag naderen. Wij zijn allen dicht-
bij gekomen door het bloed van Jezus 
en hebben daardoor het recht om in  
te gaan in het hemelse heiligdom  
(Heb. 10:19). Ja, als wij maar niet ver-
geten: ‘Het oog van de HEER rust op 
wie Hem vrezen en hopen op zijn 
trouw’ (Ps. 33:18) en dat Hij nabij is  
allen die Hem aanroepen in waarheid  
(Ps. 145:18)!
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D Onlangs verschenen: Cahier 100

Psalm voor het leven
door Pieter Niemeijer

 - Waarom zou je geloven? 
 - Hoe ga je om met tegenslagen en stoornissen?
 - Is God nog te dienen in de samenleving?
 - Is de God van de Bijbel niet heel erg wreed?
 - Is twijfel altijd zonde?
 - Zijn christenen blij genoeg?
 - Komen de gaven van de Geest  

voldoende aan bod onder ons?

Aan de hand van Psalm 119 komen in  
dit met 240 pagina’s  extra dikke cahier  
allerlei vragen uit de praktijk aan de orde.

Prijs bij abonnement € 9,-. 
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 11,-

w w w . w o o r d e n w e r e l d . n l

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT 

VERSTERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Psalm voor het leven

In 1985 verscheen van Piet van der Ploeg het boek Het lege 

testament. Dat ging over het gebrek aan geloofsoverdracht 

aan de volgende generatie. Meer dan 25 jaar later is de 

behoefte aan ‘doorgevende’ ouders niet minder.

Aan de hand van Psalm 119 komen vragen uit de praktijk 

aan de orde als:

Waarom zou je geloven?

Wat is de kracht van het gebed precies?

Waarom zou je niet gewoon doen wat je zelf wilt?

Hoe ga je om met tegenslagen en stoornissen?

Is God nog te dienen in de samenleving?

Is God wel eerlijk als Hij redt en verwerpt?

Is Gods Woord echt een helder licht?

Is de God van de Bijbel niet heel erg wreed?

Is twijfel altijd zonde?

Zijn christenen blij genoeg?

Moet de kerk niet een toontje lager zingen na al haar fouten?

Komen de gaven van de Geest voldoende aan bod onder ons?

De auteur is vader van zeven kinderen in de leeftijd van 

20 tot 32 jaar. Hij schreef dit boek voor hen. Andere jonge 

mensen, ouders en ambtsdragers mogen meelezen.

Pieter Niemeijer is vanaf 2014 predikant van de Gerefor-

meerde Kerk in Rijnsburg. Daarvoor diende hij de kerken te 

Zuidwolde (Gr), Dordrecht en Den Helder.

Eerder schreef hij in deze serie onder andere Tot geloof 

komen (over erfzonde, wedergeboorte, verkiezing en ver-

werping), Samen in de wereld (over de betekenis van geloof 

en kerk voor politiek en samenleving), Wie heeft dit alles 

geschapen? (over schepping en evolutie).
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Harmonie van belijdenissen

Belijden in veelvoud was belijden in 
eenheid. Toen het niet lukte om met 
één belijdenis te komen, ont-
stond er behoefte aan een ver-
zamelwerk van belijdenissen, 
waaruit zou blijken dat al die 
verschillende confessies met 
één stem spraken en hetzelfde 
geloof beleden.
Bij de luthersen ontstond zo het 
Concordiënboek in 1580. In op-
dracht van de lutherse vorsten 
binnen het Duitse rijk stelden 
twee lutherse theologen, Jacob 
Andreae en Martin Chemnitz, 
het boek samen om een einde 
te maken aan de voortdurende 
twisten binnen de lutherse kerk 
na de dood van Luther. Het Con-
cordiënboek had echter een anti-
gereformeerde tendens. Een jaar 
later, in 1581, verscheen in Genève 
de Harmonie van confessies van 
Salvard, onder leiding van Beza, 
de opvolger van Calvijn. Met een 
royaal gebaar kreeg in deze Har-
monie ook de Augsburgse confessie een 
plaats om de fundamentele overeen-
stemming tussen het lutheranisme en 
het calvinisme te laten zien.
Het pas verschenen boek Belijden in 
zevenvoud wil nadrukkelijk staan in 
deze traditie. Op 31 oktober 2013 (Her-
vormingsdag) werd dit boek van prof. 
Baars, hoogleraar ambtelijke vakken 
aan de Theologische Universiteit te 
Apeldoorn, en drs. A. Groothedde, opi-
nieredacteur bij het Reformatorisch 
Dagblad, gepresenteerd op de generale 
synode van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken in Nunspeet. Centraal 

staat het luisteren naar de Schrift en 
naar het belijden van de kerk der eeu-
wen. Belijden in zevenvoud kan daarbij 
helpen.

Waarom dit zevenvoud?

In de zestiende en zeventiende eeuw 
zagen vele tientallen protestantse 
belijdenissen het licht. Veel van deze 
geschriften verkregen een gezagheb-
bende status. Maar het was niet te 
doen om van al die belijdenissen een 
handzame harmonie te creëren. De au-
teurs hebben een selectie gemaakt. Ze 
kozen voor zeven invloedrijke geschrif-
ten. Wat was dan het criterium? Men 
koos voor de Nederlandse Geloofsbelij-
denis, de Heidelbergse Catechismus en 
de Dordtse Leerregels, omdat die in het 

Nederlands protestantisme nog steeds 
gezaghebbend zijn. Twee Engelse belij-
denissen, de Westminster Confessie en 
de Kleine Westminster Catechismus, 
genieten in ons land veel belangstel-
ling. Deze Westminster-belijdenissen 
zijn voor deze uitgave opnieuw uit 
het Engels vertaald. De Duits-lutherse 
Augsburgse Confessie en de Frans-cal-
vinistische Catechismus van Genève 
hebben latere belijdenissen beïnvloed.

In een apart hoofdstuk zijn zeven uit-
voerige inleidingen geplaatst, die 
de lezer voorzien van de nodige 
achtergrondinformatie. Het helpt 
om de belijdenissen met elkaar 
te vergelijken en de verschillen te 
duiden. Baars tekende voor dit 
hoofdstuk. De Augsburgse con-
fessie (1530) van Luthers vriend 
Melanchthon is de eerste en 
belangrijkste belijdenis van de 
lutherse reformatie. De Catechis-
mus van Genève van Calvijn uit 
1541-42 oefende veel invloed uit 
op latere catechismi. De Neder-
landse Geloofsbelijdenis (1561) 
van Guido de Brès nam afstand 
van zowel het rooms-katholi-
cisme als het anabaptisme. De 
Heidelbergse Catechismus (1563) 
van Zacharias Ursinus en Cas-
par Olevianus werd zowel belij-
denis als leerboek. De Dordtse 
Leerregels (1618-19) verwierpen 

de leer van de arminianen of remon-
stranten en oefenden enige invloed uit 
op de belijdenissen van Westminster, 
namelijk de belijdenis en de Kleine Ca-
techismus van Westminster (1646-48). 
De eerste is vooral bedoeld als officieel 
belijdenisgeschrift, de andere richt zich 
op het onderwijs.

Methode

De auteurs kozen er niet voor de zeven 
belijdenissen achter elkaar af te druk-
ken, maar ze hebben ze, geselecteerd 
op onderwerp, naast elkaar afgedrukt. 
Die harmonische weergave maakt het 

Belijden in zevenvoud
Vaak klinkt het verwijt, dat de Reformatie van de zestiende 
eeuw de confessionele eenheid in stukken heeft gebroken. Al 
in de eigen zestiende eeuw was het te horen. Onderling was 
er zo veel verdeeldheid, dat er een veelvoud aan belijdenis-
sen ontstond. Tegelijk leefde de diepe overtuiging dat de re-
formatorische belijdenissen met elkaar overeenstemden.G
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Belijden in zevenvoud mogelijk om op een eenvoudige manier 
de inhoud van de confessies te vergelij-
ken. Deze methode bleek mogelijk, om-
dat in de belijdenissen zelf de inhoud 
al gerubriceerd was 
in hoofdstukken. Zou 
je in een belijdenis de 
hele stof rangschikken 
onder één hoofdmo-
tief, dan ontstaat ge-
makkelijk een eenzij-
dig beeld van de hele 
stof. Bij deze methode 
wordt dat voorkomen.
Apart bespreken de 
auteurs van Belijden 
in zevenvoud het 
verschil tussen een 
catechismus, een con-
fessie en leerregels. Bij 
catechismus valt nadruk op onderwijs, 
bijvoorbeeld aan de jongeren. In confes-
sie klinkt door het krachtig persoonlijk 
getuigenis van het ware geloof, terwijl 
bijgeloof wordt afgewezen. In het 
woord leerregels klinkt het element van 
een gezaghebbende leeruitspraak door.
De harmonie beslaat veruit het groot-
ste deel van het boek (p. 85-435). In 
zeven kolommen worden de zeven 
belijdenissen naast elkaar afgedrukt. 
Aan het slot kregen enkele niet te ru-
briceren elementen een plek. En via een 
register is na te gaan waar specifieke 
gedeelten uit de zeven belijdenissen 
zijn terug te vinden.

Motieven om te belijden

Toen Guido de Brès zijn belijdenis op-
stelde, wist hij te spreken namens meer 
dan honderdduizend gelovigen. Hij had 
oog voor de vragen van elke dag. Hoe 
belijd je je geloof? Hoe kom je uit voor 
Christus? Hoe verwoord je je geloof 
naar je naasten? De Here Jezus vroeg 
zijn leerlingen om Hem te belijden voor 

de mensen. Petrus sloot zich bij Jezus’ 
onderwijs aan. Als iemand je vraagt 
waarop de hoop die in je leeft, geba-
seerd is, ben je dan steeds bereid om 

je te verantwoorden? 
Wie vraagt naar het 
waarom van belijde-
nissen, kan niet om 
deze bijbelse motie-
ven heen.
Uiteraard hangt dit 
bijbelse motief samen 
met het catechetische 
motief. De oudste 
belijdenis is een doop-
belijdenis: Geloof je 
in God, de Vader, de 
Zoon en de Heilige 
Geest? Bij het jawoord 
werd de dopeling 

gedoopt. De auteurs wijzen ook kort 
op het apologetische 
motief: hoe verant-
woordt de kerk zich 
tegenover bezwaren 
van joden en heide-
nen; het katholieke 
motief: de belijdenis 
als formulier van 
eenheid; en ten slotte 
het liturgische motief: 
het zingen van Gods 
lof in het midden van 
de gemeente. Al die 
motieven keren terug 
wanneer het gaat 
over de belijdenisvor-
ming in de tijd van de Reformatie. Het 
spreekt vanzelf dat in het kader van de 
harmonie van de belijdenisgeschriften 
het motief van eenheid sterke aan-
dacht krijgt.

Gebruiksboek

Bij het lezen en doorkijken van het boek 
kwam bij mij wel een vraag boven. Van 

de harmonie van 350 bladzijden trof 
ik slechts twaalf bladzijden aan met 
tekst in alle zeven kolommen, te weten: 
pagina 140-141 over zondeval, erfzonde 
en straf; pagina 152-153 over vrije wil 
en menselijke onbekwaamheid; pagina 
208-209 over het geloof; pagina 216-217 
over de rechtvaardiging; pagina 224-
225 over de heiliging; en pagina 374-375 
over de genademiddelen: woord en 
sacramenten. Dat zal samenhangen 
met het niet onaanzienlijke verschil in 
aard tussen een confessie, een catechis-
mus en de leerregels. Was het dan niet 
efficiënter geweest om een harmonie 
van confessies of een harmonie van 
catechismi te maken? Nu bleven toch 
vaak veel kolommen groepsgewijs leeg 
en dat is niet alleen typografisch niet 
fraai, maar voor de gebruiker misschien 
ook af en toe wat verwarrend.

Intussen, de auteurs 
hebben samen met 
Refo 500 en de uit-
geverij De Banier een 
fraai gebruiksboek 
in de markt gezet. En 
terecht geven ze aan 
dat ze mikken op een 
breed publiek. Dus 
niet alleen voor stu-
denten, predikanten 
en catecheten. Te den-
ken zou ook zijn aan 
verenigingen en huis-
groepen. Mijn liefde 
voor de belijdenis is 

mee ontstaan op de jeugdvereniging.

N.a.v.: A. Baars en A. Groothedde,
Belijden in zevenvoud. Harmonie van 
zeven protestantse belijdenisgeschriften, 
De Banier, Apeldoorn, 2013, 
ISBN 978 90 336 30620, 448 pag., 
prijs € 39,90

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 geschenk abonnement 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.).

Prof.dr. A. Baars

Drs. A. Groothedde
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Ouwerwets

Een geur die ik me nu zesenvijftig jaar herinner:

de slaapkamer van mijn grootmoeder

toen het sterfhuis geredderd werd.

Ik meen bedgordijnen te zien,

ofschoon ik niet kan geloven

dat zij een bedstee of hemelbed gebezigd heeft.

Maar de geur van de kamer staat vast

en blijft verbonden aan wat er voor mij

uit een kast te voorschijn kwam:

een fletse stenen legpuzzel

en een paar boekjes met kinderpoëzij

in magere lettertjes,

geïllustreerd met fletse lithografieën.

Het hele komplex wordt steevast opgeroepen

door het woord ‘ouwerwets’,

en dat is nou op mezelf toepasselijk.

Daar moet ik aan wennen.

C.A. Zaalberg  (1909-2004)

Van prof. Zaalberg heb ik nog college gehad in Leiden.
Hij was toen al ouderwets, in de jaren zestig.
Zodra de studenten zich begonnen te roeren, nam hij ontslag.
Een man met hoed die hij met een buiging afnam als groet.

Nu ben ik zelf ouderwets, ook in de kerk.
Daar heb ik vroeger nooit bij stilgestaan, dat dit mogelijk was.
Zo lijd ik aan phpd, ook aan m’n ziel. ☺
(phpd= pijntje hier pijntje daar)
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‘Ik heb voor heel mijn leven  
in God mijn bondgenoot’
Het meinummer van Kontekstueel is 
gewijd aan het thema ‘lastige liefde? 
Over homoseksualiteit en kerk’. Ik zat 
het nummer eerlijk gezegd nogal te-
leurgesteld door te nemen totdat ik op 
een interview stuitte met Wolter Rose, 
de docent Semitische talen aan onze 
Theologische Universiteit. Sinds 2006 
heeft hij verschillende keren gepubli-
ceerd over ‘homoseksualiteit en zijn 
keus te leven zonder partner’, zoals het 
blad hem aankondigt. Hij werd geïn-
terviewd door C.J. Bosch-Klapwijk en 
T.W.D. Prins-van den Bosch (titel: 
‘Op reis door het landschap van 
Gods genade’). De titel die ik hier-
boven zette, komt uit Gezang 90 
van het Liedboek voor de Kerken, 
een lied waarvan Wolter Rose erg 
houdt. Het drukt voor mijn gevoel 
mooi uit wat hij in het interview 
wil overbrengen. Ik heb geen com-
mentaar bij dit interview. Het ont-
roerde mij en ik vind het waard 
dat velen het lezen. In het eerste 
deel van het interview vertelt hij 
hoe hij al in de twintig was toen 
hij zijn geaardheid ontdekte. Dan 
volgt:

In 2006 ben ik publiekelijk uit de kast 
gekomen, toen ik ging schrijven onder 
eigen naam. Ik stelde mijzelf opnieuw 
de vraag: wat doe ik mezelf en anderen 
aan als ik kies voor een celibatair leven? 
Ik ben weer gaan studeren. Er bleek in 
twintig jaar veel meer bekend te zijn ge-
worden over de Grieks-Romeinse cultuur, 
wat van belang is voor het begrijpen 
van de bijbelteksten over homoseksuali-
teit. Het vergt grote vaardigheid om die 
te interpreteren; dat moet je daarom 
met verschillende mensen doen. Hoe 
fragmentarisch het beeld ook is, ik denk 
dat het genoeg is om te weten dat je 
niet kunt stellen dat er in Paulus’ tijd 
geen duurzame seksuele relaties voor-
kwamen. Veel mensen durven op grond 
van de excessen in de Grieks-Romeinse 
wereld te stellen hoe homoseksualiteit 

eruitzag in die tijd, maar dat is net zo-
iets als enkel op basis van de Gay Pride 
Amsterdam conclusies te trekken over 
onze tijd.’

Je bent docent Semitische talen; levert 
je talenkennis hulp bij het begrijpen 
van de Bijbelteksten over homoseksua-
liteit?
‘Bijzonder in het Oude Testament is 
dat beide partners strafbaar gesteld 
worden voor homoseksuele daden. Het 
beeld dat wij hebben van die tijd is 

nog fragmentarischer dan dat van de 
Grieks-Romeinse tijd. Over een periode 
van drieduizend jaar is uit Mesopotamië 
maar één juridische tekst bekend die, 
afwijzend, spreekt over seksueel contact 
tussen mannen. Zelfs als je die tekst in 
de oorspronkelijke taal kunt lezen, is het 
lastig vast te stellen of het gaat over vrij-
willige seks of seks onder dwang.
Voor mij is Romeinen 1 belangrijk: Pau-
lus gebruikt niet de woorden man en 
vrouw, maar mannelijk en vrouwelijk. 
Dat weet je niet als je de oorspronkelijke 
taal niet kent, dus ja, mijn talenkennis 
helpt mij hier. Paulus sluit ermee aan 
op Genesis 1 en Leviticus 20 en maakt 
met deze woorden zijn verbod zo al-
gemeen mogelijk. De rolverdeling in 
de homoseksuele relatie, penetrator of 
gepenetreerde, is voor Paulus niet het 
belangrijkste criterium, terwijl dat in de 
toenmalige cultuur juist erg belangrijk 

was. De gepenetreerde werd veracht, 
vanwege zijn zwakke rol, terwijl de rol 
van penetrator werd geaccepteerd. 
Paulus stelt daartegenover dat seksuele 
omgang is bedoeld voor de relatie tus-
sen man en vrouw. In een andere pas-
sage, 1 Korintiërs 6, gaat het over beide 
partners in een seksuele relatie van 
twee mannen, de passieve en de actieve, 
hoewel je dat meestal vertaald ziet met 
schandknapen en knapenschenders – ten 
onrechte, vinden veel wetenschappers.’

Waarom zou God homoseksuali-
teit verbieden?
‘Ik denk dat het belangrijk is dat 
een seksuele relatie niet per defi-
nitie en bij voorbaat is afgesloten 
voor het krijgen van kinderen. Ver-
der ken ik geen duidelijke reden. Je 
hoort mensen vaak zeggen: ik zou 
het heel graag anders willen, maar 
het staat nu eenmaal zo in de 
Bijbel. Dat ergert mij. Alsof God in 
het algemeen goede wetten heeft 
gegeven, maar met dit kleine wetje 
een groep mensen het leven zuur 
probeert te maken. Zo heb ik God 

niet leren kennen. Het grote vraagteken 
blijft, maar laat onverlet dat God groot 
en goed is. Het stoort mij als mensen 
vraagtekens zetten bij de goedheid van 
God.’

Ben je de Bijbel anders gaan lezen in de 
loop van de tijd?
‘Nou en of! Maar niet zozeer op het punt 
van ethische vragen over seksualiteit. 
Toen ik in ’87 koos voor het verbreken 
van de vriendschap, weigerde ik te gelo-
ven dat ik gedoemd was tot een onge-
lukkig leven. Ik ben toen begonnen aan 
een reis door het landschap van Gods 
genade. Ik reis er nog steeds in rond, 
hoewel ik huiverig ben om dit zo te ver-
tellen. Het kan gebruikt worden als stok 
om andere homo’s te slaan. Op die reis 
is vergeving nog maar het begin. Niet: 
Jezus is voor mijn zonden gestorven, 
punt. Er zit veel meer in dat pakket. Hoe 
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meer je uitpakt, hoe gelukkiger je wordt. 
Neem Romeinen 8:17; dat zegt mij veel 
meer dan het vaak abstract gebruikte 
woord navolging. Wat mij aanspreekt, 
is het samen met Christus erfgenaam 
zijn. Dat betekent ook dat we zullen 
delen in zijn lijden. Het Evangelie kent 
geen kleine lettertjes; je krijgt altijd met 
lijden te maken, voorspelt het. Dat staat 
in contrast met onze maakbaarheidscul-
tuur waarin we voor elk lijden een oplos-
sing bedenken. Het heilig leven is een 
krachtmeting, maar in de eerste plaats 
van de kracht van de Geest. Ik ben soms 
wanhopig, maar dan houd ik me daar-
aan vast.
De drie-eenheid is voor mij heel belang-
rijk geworden. Zij laat ons God in het 
hart kijken: al voor de schepping had 
God lief. Zijn liefde is belichaamd in de 
persoon van Jezus. Hij is de grootste 
schat uit het Evangelie. Je kunt een le-
vensechte relatie met Hem hebben. In 
mijn beste momenten is dat een enorme 
kracht in mijn leven. Bepaalde liederen 
maken dat heel concreet voor mij, bij-
voorbeeld gezang 90 uit het oude Lied-
boek. Dat sommige liedteksten waarvan 
ik houd erg piëtistisch zijn, maakt me 
niet uit.’

Zie je het als een taak je overtuiging uit 
te dragen?
‘Het liefst zeg ik met Antoine Bodar: 
dit was mijn laatste interview over dit 
thema. Het geeft altijd veel spanning. 
Dat ik toch schrijf en spreek is omdat ik 
in discussies merk dat men denkt dat 
alle homo’s er hetzelfde over denken. Ik 
wil het bestaande beeld aanvullen. Ik 
wil stem geven aan al die mensen die er 
nooit over zullen schrijven en spreken. 
Lastig is dat sommige andere homo’s 
mij dat niet in dank afnemen. Ze vinden 
mijn overtuiging dat het Evangelie geen 
ruimte laat voor relaties, intolerant. 
Mensen zeggen zulke dingen meestal 
niet rechtstreeks, behalve dan de niet-
homo die recht in mijn gezicht zei dat 
het geen optie is voor homo’s om alleen 
door het leven te gaan. Ik word heel boos 
van dat soort opmerkingen.’

Word je wel eens verliefd?
‘Ja natuurlijk. Dat brengt verdriet en tra-
nen. Als Jezus er dan niet was, zou ik in 
een verschrikkelijk gat vallen. In de film 
Des Hommes et des Dieux wordt die 

vraag gesteld aan een van de monniken. 
Zijn antwoord: “Ja, maar toen kwam er 
nog een veel grotere liefde in mijn leven 
en daaraan heb ik gevolg gegeven.” Jezus 
sleept mij door mijn moeilijke momen-
ten heen. Ik kan mijn liefde aan Hem 
kwijt, al ben ik maar een halfslachtige 
liefhebber. Mijn nee zeggen tegen een 
relatie is ingebed in een groot ja zeggen 
tegen Jezus als Zoon van God.’

Hoe vind je het wanneer medechriste-
nen wel een relatie aangaan?
‘Vanwege Jezus en het Evangelie kan ik 
die keus niet meemaken. Paulus noemt 
in 1 Korintiërs 6 het omgaan van man-
nen met mannen als voorbeeld van 
seksueel gedrag dat leidt tot het niet be-
erven van het koninkrijk van God. God is 
barmhartig en liefdevol en dat kunnen 
we niet genoeg benadrukken, maar dat 
betekent niet dat je teksten moet weg-
drukken. Als ik zou zeggen: het maakt 
niet uit, pleeg ik verraad aan mijn diep-
ste overtuiging.’

Ervaar je steun uit je gemeente?
‘Mijn coming out in Nederland in 2006 
leverde wat kaartjes op van zusters. 
Broeders reageerden eigenlijk niet, op 
een enkel woord na. Mijn predikant en 
zijn vrouw bieden mij veel gastvrijheid. 
Ik zou graag willen dat de schotten 
tussen getrouwden en ongetrouwden 
werden doorbroken. Soms ben ik heel 
verdrietig over het feit dat ik kinderen 
zie opgroeien in gezinnen waar ik nau-
welijks of nooit over de vloer kom. Ik heb 
zo vrijwel nooit contact met kinderen en 
kinderen leren zo niet om te gaan met 
mensen die anders zijn in de gemeente. 
Op die manier wordt het patroon nooit 
doorbroken, terwijl dat voor jonge men-
sen heel belangrijk is. Als er een groot 
zwijgen is, kan dat een nadelig effect 
hebben op homoseksuele jongeren. Als 
zij zien dat er meer mensen zijn als zij, 
worden ze juist gesterkt.’

Hoe zou de kerk het beter kunnen doen?
‘Eerherstel van het alleengaan is nodig. 
In de christelijke opvoeding blijft de 
deugd van het alleen zijn onderbelicht. 
Jezus was een ongetrouwde rabbi, wat 
ongehoord was in die tijd. Wat zegt dat 
ons? Wat is ons morele oordeel over niet 
trouwen? Vinden wij niet-getrouwden 
eigenlijk tweederangsburgers? Jezus de-

finieert zijn naaste familie als “ieder die 
de wil doet van mijn Vader”. Hij regelt 
terwijl Hij aan het kruis hangt niet een 
van zijn broers om voor zijn moeder te 
zorgen, maar Johannes. Voor de chris-
telijke gemeente is de uitdaging een 
nieuwe familie te vormen.’

Wat ergert je aan de discussie over ho-
moseksualiteit in de kerk?
‘Dat weinig mensen homoseksualiteit en 
Evangelie met elkaar verbinden. Mensen 
zijn slecht geïnformeerd over wat er in 
de Bijbel staat over homoseksualiteit. Als 
je niet verder komt dan verlegenheid, 
laat je veel liggen van het Evangelie. We 
staan niet met lege handen als we zeg-
gen dat een homoseksuele relatie geen 
optie is. In het Evangelie en de persoon 
van Jezus hebben we zoveel in handen! 
Mijn geaardheid en keuze om zonder 
partner te leven, hebben mij in de ar-
men van Jezus gedreven, zonder Hem 
word ik gek.
Ook ergert het me dat zo weinig mensen 
zich realiseren dat homoseksualiteit 
over meer gaat dan over seks. Het gaat 
ook over hoe je je verhoudt tot mensen, 
over vriendschappen, genieten van 
schoonheid, omgaan met alleen zijn. Het 
woord homofiel zou niet meer gebruikt 
moeten worden. Veel homo’s ervaren het 
woord als stigmatiserend. Het heeft een 
moreel oordeel in zich: als je dat woord 
gebruikt, geef je aan dat je van mening 
bent dat je tegen homoseksuele relaties 
bent. Ik wil niet in mijn eerste commu-
nicatie al een moreel oordeel vellen. Het 
woord homo daarentegen is prima, net 
als het woord gay.’

In een interview met Trouw gaf je aan 
lichamelijk contact ernstig te missen. 
Zouden broeders en zusters in deze be-
hoefte kunnen voorzien?
‘Je hoeft maar weinig te doen om uit 
te stralen dat homo’s niet welkom zijn. 
Maar de gemeente van Christus is mijn 
naaste familie. Mensen zouden er niet 
voor moeten terugschrikken wat intie-
mer te worden. Niet dat iedereen elkaar 
maar moet aanraken. De mate van aan-
raken is cultureel bepaald: in Nederland 
lopen vrouwen wel gearmd op straat, 
maar mannen niet, terwijl in India man-
nen gewoon hand in hand over straat 
lopen. Nog wel. Door de wereldwijde dis-
cussie over homoseksualiteit worden ge-
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wone vriendschapsrelaties steeds meer 
geproblematiseerd. Ik constateer aan de 
andere kant met vreugde dat mijn stu-
denten onderling veel aanrakeriger zijn 
dan studenten vroeger. Zij doen het ook 
beter dan andere gemeenteleden wat 
betreft omgaan met homo’s. Een heftig 
moment beleefde ik toen ik met een 
student en zijn vijfjarige dochter over 
straat liep. Aan de ene kant gaf zij haar 
vader een hand, aan de andere kant mij. 
Het was voor het eerst in mijn leven dat 
ik hand in hand met iemand over straat 
liep.’

Wanneer ben je blij met je keus om zon-
der partner te leven en wanneer juist 
niet?
‘Ik ben blij dat ik die keuze snel heb ge-
maakt. Er is een wereld opengegaan, 

Jezus is voor mij gaan leven. Ik zie dat 
veel homo’s de keuze voor zich uit schui-
ven. Spijt van mijn keus heb ik nooit 
gehad. Maar wel verdriet, momenten 
en seizoenen van somberheid. Ik vind 
het nu moeilijker om te gaan met het 
isolement en de eenzaamheid dan 
twintig jaar geleden. Toen zat ik mid-
den in de studentenwereld en ervoer ik 
veel vriendschappen. Ik kom heel weinig 
in gezinnen. Als het me de afgelopen 
twintig jaar niet gelukt is diepe vriend-
schapsrelaties op te bouwen, gaat het er 
dan wel ooit van komen? Die gedachte 
vervult me met somberheid.’

In het Reformatorisch Dagblad van 
7 juni reageert Steven Middelkoop (jon-
gerenwerker in de HHK) op een onder-
zoek door de jongerenafdeling BEAM 
van de EO. Het was een onderzoek naar 
de opvattingen over seksualiteit bij 
jongeren. Een van de opvallende uit-
komsten was dat meer dan de helft van 
de jongeren aangeeft spijt te hebben 
van seksuele omgang voor het huwelijk. 
In zijn reactie wil Middelkoop aandacht 
vragen voor de grote invloed die het 
kijken naar films heeft op de seksuali-
teitsbeleving bij jongeren. Zijn titel is: 
‘Vooral film debet aan seks’. Ik neem 
het volgende over, ervan overtuigd dat 
Middelkoop een punt heeft.

Verkennen
Terwijl jongeren opgroeien tot volwasse-
nen, leren ze het leven kennen. Met val-
len en opstaan, door ervaringen heen. 
Dit geldt voor het omgaan met geld, 
besteding van vrije tijd, maar ook op het 
terrein van liefde en seksualiteit. In de 
psychologie noemt men dit de fase van 
‘exploratie’. Het kind maakt zich los van 
de ouders en verkent de grenzen van het 
eigen bestaan. Het leert ouders bidden: 
‘Houdt U hen vast, Heere.’
Veel dingen leren we in het leven door 

het voorbeeld van anderen. Jongeren 
worden omgeven door twee soorten 
richtingwijzers: voorlichters en verlei-
ders. Voorlichters zijn ouders, leraren en 
jeugdleiders die hun de weg wijzen door 
het leven. Met de hand op het Woord, 
in afhankelijkheid van de Heere. Tege-
lijkertijd dagen allerhande verleiders 
jongeren uit om het leven te verkennen. 
Reclame, mediageweld en vriendengroe-
pen trekken jongeren mee in de prik-
kelende wereld van direct genot en ont-
spanning. Continu maken jongeren een 
afweging tussen de boodschap van hun 
voorlichters en die van hun verleiders.

Vaste bestanddelen
De huidige opgroeiende generatie tie-
ners wordt sterk gevormd door het kij-
ken van films. Uit onderzoek van diverse 
kerkelijke jongerenorganisaties blijkt dat 
vrijwel alle jongeren dit medium gebrui-
ken. Naar mijn overtuiging is de film een 
van de sterkste verleiders van onze tijd.
Filmmakers weten dat de verkoopcijfers 
stijgen wanneer er seksscènes in hun 
films voorkomen. Het beeld dat zij met 
deze scènes afgeven draagt enkele vaste 
bestanddelen in zich. Allereerst blijkt 
seks in de film een logisch gevolg op het 
ontstaan van een liefdesrelatie, los van 

Film en seksualiteit
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het huwelijk. Vervolgens beleven man 
en vrouw op eenzelfde wijze de seksuele 
omgang, wat zich veel meer uit in lust 
dan in liefde.
Jongeren leren hieruit dat seksuele 
gemeenschap hoort bij het prille begin 
van een re-
latie. Daar 
komt geen 
voorzichtig 
naar elkaar 
toegroeien 
aan te pas: 
binnen no 
time delen 
acteurs het 
bed. Ten 
slotte blijkt 
de liefdesre-
latie stand 
te houden 
tot zolang 
die relevant 
is voor direct 
geluk en zin-
nelijk genot.
Naar mijn 
overtuiging 
is het con-
tinu onder-
gaan van 
dergelijke 
beeldvorming van blijvende invloed op 
het (liefdes)leven van de opgroeiende 
generatie. Daar komt bij dat een groot 
deel van onze jongeren porno kijkt. Soms 
al op dertienjarige leeftijd. Deze wijze 
van beïnvloeding gaat verder dan een 
gemiddelde seksscène in een film. Porno 
gaat over lust, geweld en macht. Het 
verziekt de geest. Uit gesprekken met 
jongeren blijkt dat beelden uit de porno-
wereld hen levenslang beïnvloeden, ook 
binnen het huwelijk.

Besmuikt
Laten opvoeders niet naïef zijn in het 
denken over beïnvloeding door films. 
Wanneer we constateren dat de verlei-
ders van onze tijd volop inzetten op het 

thema seksualiteit, kunnen de voorlich-
ters niet achterblijven. De vloedgolf aan 
beeldvorming rond seksualiteit die niet 
spoort met de Bijbelse boodschap van 
liefde en trouw, vraagt om een eerlijk 
antwoord. Dit betekent dat ouders, 

leraren en jeugdwerkers niet langer be-
smuikt kunnen spreken over seksualiteit. 
Dan laten we de beïnvloeding van het 
denken van jongeren namelijk louter 
over aan de duivel.
Jongeren hebben geen hekel aan radica-
liteit. Wel aan dubbelhartigheid. Hoewel 
zij zelf graag diverse werelden combine-
ren, verwachten ze van volwassenen een 
eenduidig leven. Wanneer voorlichters 
spreken over seksualiteit naar Bijbelse 
normen, dient het eigen leven een getui-
genis te zijn. Het beste voorbeeld dat ou-
ders kunnen geven aan een opgroeiende 
generatie, is een huwelijk van liefde en 
trouw. Spreek daarbij open over wat sek-
sualiteit wel is, maar ook wat de Heere 
niet bedoelde.

Uit het EO-onderzoek blijkt dat 71 pro-
cent van de ondervraagde jongeren 
graag tot het huwelijk maagd wil blij-
ven. Dat is een behoorlijk grote groep. 
Laten we als opvoeders en voorlichters 
beschermend om deze jongeren heen 

staan. Door 
geregeld een 
open gesprek 
aan te gaan 
en waar 
mogelijk tips 
mee te geven 
over reine 
omgang met 
elkaar voor 
het huwelijk.
Omgang 
met liefde 
en seksuali-
teit vraagt 
om voort-
durende 
afhankelijk-
heid van de 
Heere. Waar 
de duivel 
zijn pijlen 
richt, dienen 
wij des te 
meer te bui-
gen aan de 

voeten van de Heere Jezus. Biddend om 
bekering en behoud. Zodat onze jongens 
geen rovers worden, maar ridders. En 
onze meiden niet als gebruiksartikel van 
hand tot hand gaan, maar onvoorwaar-
delijk geliefd zijn door de man van hun 
leven.
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