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Schriftlicht
Gert Kwakkel

Meelopen met open ogen
‘Wat kan ik de HEER aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik Hem tegemoet treden met brandoffers,
zou Hij eenjarige stieren aanvaarden?
Kan ik Hem gunstig stemmen met duizenden rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.
(Micha 6:6-8)

In Micha 6 spreekt iemand die enorme offers wil brengen
aan de HEER. Het lijkt erop dat de HEER daar niet van gediend
is. Toch heeft Hij zelf in de boeken van Mozes offers voorgeschreven, onder andere als middel om zonden te verzoenen.
In Micha 6 lijkt Hij zulke offers af te wijzen. Als het zonder offers moet, waarom wilde Hij dan wel het offer van zijn eigen
eniggeboren Zoon?
Niets te klagen
Meer dan eens heeft Micha namens de
Heer de Israëlieten kritisch aangesproken. In Micha 6 roept hij zijn volksgenoten opnieuw op naar hem te luisteren.
Eerst lijkt hij te gaan vertellen dat zijn
God hem de opdracht heeft gegeven
om de bergen en de heuvels aan te klagen. Wellicht dacht een Israëliet die dit
hoorde: ‘Mooi, dan blijf ik dus buiten
schot.’ Micha helpt zo’n Israëliet snel
uit de droom. De Heer heeft een geschil
met zijn volk. Hij klaagt Israël aan
(Mi. 6:1-2).
In vers 3-5 neemt God zelf het woord.
Je verwacht dan dat Hij zijn aanklacht
gaat formuleren. In plaats daarvan
stelt Hij zijn volk twee vragen. Kennelijk vonden de Israëlieten dat God

hen niet goed behandelde. Zij klaagden
erover dat het dienen van de Heer heel
zwaar was en hen doodmoe maakte.
De Heer nodigt hen uit het bewijs voor
hun klachten op tafel te leggen: ‘Vertel
me nu eens: wat heb Ik je aangedaan?
Waarmee heb Ik je gekweld?’ (Mi. 6:3).
De Heer wacht niet lang op een antwoord. Dat zou ook niets opgeleverd
hebben. Zijn volk heeft niets te antwoorden. Hun klachten zijn ongegrond.
Zij kunnen Hem niets verwijten. De Heer
heeft het recht volledig aan zijn kant.
Om dat aan te tonen wijst God zijn
volk op wat Hij in het verleden gedaan
heeft (Mi. 6:4-5). Hij heeft Israël helemaal niet gekweld. Hij heeft het juist
verlost van de onderdrukking in Egypte.
Tijdens de reis door de woestijn gaf Hij
mensen die zijn volk voorgingen op de

goede weg: Mozes als leider en profeet,
Aäron als hogepriester en Mirjam als
profetes en regisseuse van de lofprijzing (vgl. Ex. 15:20-21). Hij verijdelde het
plan van koning Balak om Israël met de
vloek te treffen. Hij bracht de gevreesde
waarzegger Bileam zo ver dat deze alleen de zegenwoorden sprak die God
hem in de mond legde. Bij Sittim verraadde Israël zijn God door zich af te
geven met de afgod Baäl van de Peor
(Num. 25:1-3). Toch leidde de Heer Israël
vandaar weg, dwars door de Jordaan,
naar Gilgal, de eerste pleisterplaats in
het beloofde land. Daar vernieuwde Hij
zijn band met zijn volk. Daar vierden zij
samen feest en van daaruit schonk Hij
Israël de verovering van heel het land
(Joz. 5; 10:15,43; 14:6).

Wanhopige voorstellen
In vers 6 en 7 volgt toch een reactie van
Gods volk. Iemand neemt namens alle
anderen het woord. Mogelijk is het Micha zelf die hier de – al dan niet denkbeeldige – reactie van zijn volksgenoten
formuleert.
De spreker lijkt geraakt te zijn. Hij
erkent dat hij iets misdaan heeft. Hij
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spreekt over zijn eigen zondige leven
(vs. 7b). Hij wil naar God toegaan en
zich diep voor Hem neerbuigen. Hij
vraagt zich af wat hij mee moet nemen
om het weer goed te maken.
Als eerste mogelijkheid noemt hij
brandoffers. Dat waren kostbare offers.
Van vredeoffers kreeg de offeraar een
deel van het offervlees terug, om het
samen met zijn familie te eten. Brandoffers gingen volledig in rook op. Vervolgens doet de spreker er een schepje
bovenop: ‘Moet ik misschien eenjarige
stieren als offerdieren meenemen?’
Een stierkalf mocht als offerdier dienst
doen, zodra het acht dagen oud was
(Lev. 22:27). Een stierkalf van een jaar
oud kostte de eigenaar veel meer. Hij
had het dier immers een jaar lang te
eten gegeven, zonder daar iets mee terug te verdienen.
Voor het geval ook dat nog niet genoeg is, gaat de spreker het zoeken in
verhoging van het aantal. Zou de Heer
misschien gunstig gestemd kunnen
worden met duizenden rammen? Een
enorm aantal, maar nog niet helemaal
onvoorstelbaar. Koning Salomo offerde
bij de inwijding van de tempel 22.000
runderen en 120.000 schapen en geiten
(1 Kon. 8:63; zie verder 1 Kron. 29:21;
2 Kron. 1:6; 15:11; 29:33; 30:24; 35:7-9).
Of zou het nog meer moeten zijn: niet
slechts een aantal liters – zoals gebruikelijk was bij de offerdienst in de
tempel – maar tienduizenden beken
olijfolie? Daarmee wordt de grens van
het voorstelbare echt overschreden.
Maar ook dat zou nog wel eens te weinig kunnen zijn. Dus noemt de spreker
ten einde raad iets wat je helemaal niet
offeren mocht: zijn oudste zoon (vgl.
Ex. 34:20; 2 Kon. 3:27; Jes. 57:5). Zou de
Heer dat offer misschien willen aanvaarden als genoegdoening voor zijn
zonden? Of moet het nóg méér zijn?
De spreker lijkt ten einde raad. Wat zit
daarachter? Is hij zo overtuigd van de
omvang van eigen zondeschuld dat hij
beseft dat geen enkel offer voldoet? Of
wil hij zeggen: ‘Al zou ik God honderd
keer meer geven dan ik geven kan, bij
Hem is het toch nooit genoeg?’

Recht uit het hart
In vers 8 geeft de profeet zijn reactie op
wat de spreker in vers 6 en 7 namens

Israël gezegd heeft. Het is duidelijk een
reactie met een kritische ondertoon. De
woordvoerder moest beter weten! Het
is hem allang verteld wat God van hem
verlangt. Hij weet wat goed is, voor
Gods eigen volk en vooral ook voor de
omgang met de Heer. Bij dat goede gaat
het om heel iets anders dan wat hij net
naar voren heeft gebracht.
Het goede dat God verlangt, is allereerst dat er recht gedaan wordt in de
Israëlitische samenleving. Juist daaraan
ontbrak het in Micha’s tijd. Israëlieten
met macht beroofden hun volksgenoten. Zij maakten hun het leven onmogelijk (Mi. 2:1-2,8-9; 3:3:1-3; 6:10-12).
Politieke leiding en rechtspraak waren
corrupt (Mi. 3:9-11; 7:3). Het eerste wat
God wil, is dat daaraan een einde komt.
Vooral de zwakke leden van zijn volk
Israël moeten onbezorgd kunnen leven
onder de bescherming van het recht.
De Israëlieten dienen op een loyale manier met elkaar om te gaan. Zij kunnen
daarbij niet volstaan met kille plichtsbetrachting. Onderlinge solidariteit en
zorg voor elkaar moeten bij hen verder
gaan dan wat anderen gewoon vinden.
En het moet een zaak van liefde zijn,
recht uit het hart (vgl. NBG-1951: getrouwheid liefhebben).
Dat is het leven dat God voor zijn volk
bedoeld heeft. Het is de levenshouding
waarin Hij zelf hun is voorgegaan. Wat
Hij van zijn volk verlangt, is dat het met
Hem meegaat op de weg die Hij zelf
gaat en die Hij voor hen heeft uitgestippeld.
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hetzelfde woord te vinden in Sir. 16:25
en 32:3). Hoogstwaarschijnlijk gaat het
niet zozeer om nederigheid, maar om
bedachtzaamheid, bezonnenheid.
Bedachtzaam of bezonnen met God
meegaan betekent dat je je plaats
tegenover Hem weet. Dat komt inderdaad neer op een houding van bescheidenheid en nederigheid. Maar het
omvat meer. Het betekent ook dat je je
ogen openhoudt voor wat Hij doet. Dat
hield voor de Israëlieten tot wie Micha
sprak, in dat zij zich realiseerden wat
de Heer in het verleden voor hen gedaan had. In vers 4 en 5 heeft God hen
daar nog aan herinnerd. Dat moeten zij
duidelijk voor ogen houden: hoe wonderlijk Hij hen heeft gered en hoezeer
Hij hen heeft bevoorrecht als zijn eigen
volk. Dat moeten zij tot zich laten doordringen. Vervolgens moeten zij hun
verstand gebruiken, door te kiezen voor
de weg die Hij hun in dit alles gewezen
heeft: je door het leven bewegen aan
de hand van je Verlosser; Hem navolgen
in zijn hartelijke liefde en trouw.

Oud nieuws
Dat alles was allang bekend. In zijn afscheidsrede had Mozes het reeds tegen
de Israëlieten gezegd: ‘Israël, bedenk
dus dat de Heer,
uw God, niets anders van u vraagt
dan dat u ontzag
voor Hem toont,
dat u de weg volgt
die Hij u wijst, dat
u Hem liefhebt,
Hem met hart en
ziel dient en zijn
geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud,
naleeft; dan zal
het u goed gaan’
(Deut. 10:12-13).
In dat verband zei
Mozes niets over offers. Wel sprak hij
over de liefde waarmee God zijn volk
had uitgekozen. Hij riep zijn volksgenoten op hun God na te volgen door recht
te doen aan vreemdelingen, weduwen
en wezen (Deut. 10:14-19).
Kort voor Micha had de profeet Amos
opnieuw daarop gehamerd: de Heer
moet jullie offers en liederen niet; ‘laat

die hoge God is wel Israëls eigen God
liever het recht stromen als water, en
geworden (‘nederig de weg te gaan van
de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek’ (Am. 5:21-24). In Micha’s jouw God’; vs. 8).
De Heer is voor de man die in vers 6
tijd gebeurde dat nog steeds niet in
Juda en Jeruzalem. De tempelberg Sion
en 7 spreekt, niet de God die naar hem
werd op bloed gebouwd en Jeruzalem
en zijn volk toe gekomen is. Hij is de
op onrecht (Mi. 3:10). Daarom zou God
hoge God naar wie hij zelf toe moet
de Sion als een akker laten omploegen.
gaan en voor wie hij zich diep moet
Hij zou van Jeruzalem een ruïne maken vernederen. Daarbij noemt de woorden van de tempelberg
voerder in vers 7 wel
een overwoekerde heuzijn zonde, maar hij
Kostbaar
vel (Mi. 3:12).
rept met geen woord
goedmakertje
Vanwege al het onrecht
over breken met onhadden de offerdienst
recht. God vroeg: Wat
en wat er nog meer in de tempel geheb Ik jullie aangedaan, dat jullie de
beurde, voor God geen enkele waarde
liefde die Ik jullie bewezen heb niet
meer. Hij zou er voor lange tijd een
meer zien? De woordvoerder antwoordt
einde aan maken. Later zou de tempelmet de wedervraag wat hij allemaal
berg weer herrijzen, maar dan niet in
moet meenemen om die God tevreden
de eerste plaats als een plek om dieren- te stellen. Dat is geen antwoord waaroffers te brengen. De volken zouden eruit de bereidheid spreekt zich over te
naartoe stromen om zich door de Heer
geven aan de liefde van de Heer. Wat hij
de weg te laten wijzen. Hij zou daar zelf wil aanbieden, is niets anders dan een
rechtspreken en een einde maken aan
kostbaar goedmakertje of een afkoopoorlog en wapengeweld (Mi. 4:1-3).
som. Maar daarvoor waren de offers
nooit bedoeld.
Niet afkopen maar liefhebben Hoe anders was het offer dat Jezus
Christus bracht. Het was de betaling
voor onze zondeschuld. Tegelijk had
De Israëlieten wisten dus wie God voor
hen was en wat Hij het liefste wilde. Hij het niets van een kille afkoopsom voor
had hen net nog herinnerd aan hun bij- een God die altijd méér wil. Christus
bracht zijn offer uit volmaakte liefde
zondere band met Hem. Tweemaal had
voor God en zijn
volk, zijn mensen. Het was het
hoogtepunt van
een leven waarin
Hij altijd zijn God
voor ogen had,
zijn verstand
gebruikte en
zich inzette voor
liefde en recht.
Dat was het offer
dat God altijd al
gewild had.
Houd je ogen
open voor wat
God door Hem
gedaan heeft. Volg Hem na in liefde,
Hij hen aangesproken als ‘mijn volk’
recht en trouw. Loop met Hem mee aan
(Mi. 6:3,5). Maar daar gaat hun woordde hand van zijn Vader.
voerder aan voorbij. Hij noemt in vers
6 en 7 de naam van de Heer wel, maar
hij duidt Hem verder alleen aan als ‘de
verheven God’. Dat is de Heer inderdaad.
Israëls woordvoerder is tegenover Hem
werkelijk niets meer dan een kleine
mens (‘Er is jou, mens, gezegd…’). Maar
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De Nederlands Gereformeerde Kerken willen zich graag
verloven met de Gereformeerde Kerken. Op 1 maart jl. deed
daarom hun Landelijke Vergadering (LV) een aanzoek aan
onze Generale Synode te Ede. Als verlovingsdatum stellen ze
voor 31 oktober 2016.
Dan is het precies een halve eeuw geleden dat de Open Brief verscheen, die
zo’n prominente rol heeft gespeeld in
de pijnlijke kerkelijke scheiding die zich
in die jaren voltrok.
Wat de NGK betreft zullen beide kerkverbanden vanaf die datum ‘in staat
van hereniging’ zijn. Een onomkeerbaar
proces richting een nog later vast te
stellen trouwdatum moet dan ingezet
worden. Een voorstel daartoe was door
de kerken uit Noord-Holland bij de LV
ingediend. Met dertig stemmen voor,
drie tegen en vier onthoudingen nam
de LV het besluit om dit aanzoek te
doen (informatie uit Opbouw 8 maart
2014, p. 30v.). In het ND van 15 maart
werd gesignaleerd dat dit aanzoek formeel te laat bij de GS binnen lijkt te zijn
gekomen om behandeling te verdienen,
maar dat daarin voorzien is doordat
namens de NGK al eerder een stuk verstuurd werd, waarin de mogelijkheid
van het aanzoek werd aangekondigd.
En dat was wel op tijd.

NGK en DKE
Nu doet de formele vraag naar de
ontvankelijkheid van dit aanzoek
(inderdaad is het wat lastig om de

romantische sfeer van de gekozen terminologie vol te houden) er helemaal
niet zo veel toe. Want de GS Ede zal
sowieso besluiten moeten nemen over
voorstellen van onze eigen Deputaten
Kerkelijke Eenheid (DKE), die eigenlijk
hetzelfde beogen. Deputaten noemen
in hun rapport (te downloaden op
www.gkv.nl) weliswaar geen concrete
verlovingsdatum, maar stellen wel voor
om de gesprekken met de NGK voortaan officiële ‘samensprekingen met het
oog op kerkelijke eenheid’ te laten zijn
(hun derde voorstel-besluit). De belangrijkste belemmeringen daarvoor zouden zijn weggenomen in de landelijke
samensprekingen sinds de vorige GS.
De voorzitter van DKE, ds. H.J. Messelink, was dan ook op 1 maart aanwezig
op de LV en heeft al zijn instemming
met het aanzoek betuigd. Ik citeer uit
het verslag in Opbouw waar ik al naar
verwees:
‘Eerder in de vergadering had ds. Henk
Messelink zich namens de GKv-deputaten kerkelijke eenheid al positief over
het Noord-Hollandse voorstel uitgelaten. Als antwoord op de vraag wanneer
beide kerken “elkaar in de armen kunnen vallen”, noemde hij een datum in
de zeer nabije toekomst “niet onrealis-

tisch”. Hij hield daarbij wel een slag om
de arm – “wij zijn maar loopjongens
van de synode” – maar wat hem betreft
is er binnen afzienbare tijd sprake van
hereniging. “Wat zou het mooi zijn als
onze God onze wegen die sinds vijftig
jaar gescheiden lopen weer naar elkaar
toe zou buigen en we gezamenlijk verder zouden mogen”’ (p. 31).
Wie zich – terecht – bescheiden als
‘loopjongen’ van de GS typeert, zou,
dunkt me, ook terughoudender moeten
zijn in het al publiek uiten van instemming met een aanzoek waarover de
beoogde verloofde zich nog moet uitspreken.

Wat gescheiden hield
Dat neemt niet weg dat met de laatste
opmerking van ds. Messelink alleen
maar hartelijk valt in te stemmen. Wat
zou het mooi zijn als de HERE geeft dat
deze kerkelijk gescheiden wegen weer
samengevoegd kunnen worden. Maar
daarbij is het natuurlijk wel de vraag of
de belemmeringen daarvoor inderdaad
verdwenen zijn. Want hoe je het wendt
of keert, het gaat wel om een aanzoek
door iemand van wie je eerder op pijnlijke wijze gescheiden bent. Terwijl er
toen over en weer echt de overtuiging
was: zo kunnen we samen niet verder.
Nu zijn er tegenwoordig genoeg die
vinden dat het een halve eeuw geleden
nergens over ging. Zo is in hetzelfde
nummer van Opbouw een uitspraak
opgetekend van een vrijgemaakte broe-

101

Kroniek
Perry Storm

GKv en NGK: op weg naar
verloving en huwelijk?

Jaargang 21 no 4 april 2014

der, die ook afgevaardigde was naar de
vorige GS, br. Piet Mars: ‘De breuk van
1967 is heel erg geweest. Dat had met
geloven niets te maken, het draaide
om ijdelheid van mensen. We hebben
toen het werk van God in de wereld
niet gediend’ (p. 18). Maar lang niet elke
GKv’er of NGK’er die de desbetreffende
geschiedenis heeft meegemaakt of
kent, zal zo snoeihard oordelen. En in
ieder geval, onze generale synodes tot
2011 aan toe hebben geoordeeld dat er
heus serieuze zaken zijn die beide kerkverbanden nog gescheiden houden. Zaken die niets met ijdelheid en alles met
geloven te maken hebben. Gaandeweg
de al heel wat jaren lopende samensprekingen zijn die wat onze kerken
betreft, goeddeels toegespitst op een
tweetal punten: 1. de binding aan de
belijdenis, en 2. de vrouw in het ambt
en de daaraan ten grondslag liggende
hermeneutiek.
En zijn nu op deze twee aangelegen
punten de jarenlang geconstateerde
belemmeringen weggenomen? Ja, zeggen de broeders van DKE nu aan de GS
Ede. Dat maakt nieuwsgierig naar hun
argumenten.

Binding aan de
belijdenis-2008
Het is niet voor het eerst dat DKE aan
een GS voorstelt om over te gaan tot
samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid met de NGK. Dat was
ook al het geval op de GS Zwolle-Zuid
2008. Althans, de meerderheid van DKE
deed dat. Er was ook een minderheidsrapport dat stelde dat de tijd daarvoor
nog niet gekomen was. Dat had toen
alles te maken met de zogenoemde
‘Balans’, een document uit 2006, opgesteld samen met de deputaten van de
NGK (CCS) met de naam: Waar staan
wij nu? Daarin werd de balans opgemaakt van hoe in beide kerkverbanden
heden ten dage aangekeken wordt
tegen de binding aan de gereformeerde
belijdenisgeschriften. Want was het
verschil daarover niet een van de grote
breekpunten geweest in de jaren zestig? Het document was in de kerkelijke
discussies voorafgaande aan die GS
omstreden (ook ons blad heeft er kritisch over geschreven). Was de daarin
gerapporteerde overeenstemming over

de belijdenis voldoende om aan samen- leer van de doop, de Heilige Geest, de
sprekingen met het oog op eenheid te
kerk en het avondmaal en één over herbeginnen? De GS besloot van niet.
meneutische uitgangspunten. Daarover
Niet alleen lag er nog steeds het besluit oordeelde de GS ‘dat de bereikte overvan de NGK om vrouwen tot de ambten eenstemming over binding aan de betoe te laten en de onderliggende herlijdenis op de genoemde onderwerpen
meneutiek van het VOP-rapport (door
een vruchtbare grond vormt voor het
de GS 2005 als ‘een ernstige barrière’
doorgaande gesprek over de omgang
beoordeeld), maar ook meent de GS te
met concrete en voortgaande afwijking
moeten blijven spreken van ‘hindervan de belijdenis en over de zaak van
nissen met betrekking tot de binding
de vrouw in het ambt’ (grond onder beaan de belijdenis’ die nog overwonnen
sluit 1, cursivering van mij).
moeten worden (besluit 2.2). In grond
In haar derde besluit blijft de GS de
2 van dat besluit omschrijft de GS die
instructie geven om het gesprek te
hindernissen als volgt: ‘Het is namelijk
richten op ‘de wijze waarop in de
nog niet duidelijk wat de bereikte overplaatselijke kerken aan de binding aan
eenstemming betekent voor de kaders
de belijdenis vorm wordt gegeven’. In
waarin bij de NGK de ondertekening
een tweede grond hierbij zegt de GS:
staat, te weten de Preambule, art. 17
‘Binding aan de belijdenis is voor beide
en 34 van het Akkoord voor Kerkelijk
kerken een aangelegen punt. In de gesamenleven (AKS) alsmede voor de
sprekken mogen we als kerken elkaar
manier waarop in het verleden het
bevragen op dit punt en op de manier
onderscheid tussen Christus als het
hoe we omgaan met mogelijke afwijfundament en zaken
king van de belijdenis.’
in de belijdenis die het
Kortom, het gesprek
Nog steeds van
fundament niet raken
zal voortgezet moeten
blokkades
gesproken
werd gebruikt.’
worden op dit punt
Zo werd de ‘balans’
dat door de vorige
door de GS als ‘tussenbalans’ aangesynodes niet voor niets werd beoormerkt. Want ten aanzien van de manier deeld als een punt waarbij nog steeds
waarop aan de belijdenis gebonden
van blokkades gesproken moet worden
wordt en de grotere vrijheid die er binwanneer het gaat om samensprekinnen de NGK is (en benut wordt) om pugen te kunnen richten op kerkelijke
bliek kritisch te doen over onderdelen
eenheid. Dat maakt nieuwsgierig naar
van de aangenomen leer, zijn de moeiwat de afgelopen drie jaar gedaan is en
ten en vragen uit onze kerken nog niet
wat DKE daarover nu aan de GS 2014
weggenomen. Trouwens, in de tussenkomen melden.
balans zelf hadden de deputaten NGK
nog duidelijk uitgesproken ‘dat een
Binding aan de belijdenis-2014
ambtsdrager niet gauw geschorst zal
worden, wanneer er geen sprake is van
Dat verhaal is onthutsend gauw veraantasting van het ene fundament,
teld. U kunt het lezen binnen één
Jezus Christus, of als de afwijking het
enkele alinea op p. 12 van het rapport.
bouwen op dit ene fundament niet
Geconstateerd wordt allereerst dat
verhindert’.
over de binding aan de belijdenis al
duidelijke overeenstemming af te lezen
Binding aan de belijdenis-2011 is in de Balans uit 2006. Hierboven is
al te lezen hoe dit toch wat voorbijgaat
aan de werkelijkheid. Vervolgens wordt
Was er op dat punt vordering te melgemeld dat in de NGK dit onderwerp
den op de vorige GS (Harderwijk 2011)?
aan de orde is geweest op regionale
Eigenlijk niet veel. De samenstelling
vergaderingen en van daaruit in de
van DKE was fors gewijzigd. En met
plaatselijke kerken. Wat dat opgelede CCS moest nogal wat teleurstelling
verd heeft, krijgen we niet te horen.
en frustratie over de besluiten van
Vervolgens wordt verteld dat DKE zelf
2008 uitgepraat worden. Een en ander
naar onze eigen kerken een enquête
maakte dat er wel twee nota’s op tafel
gestuurd hebben waaruit bleek ‘dat
lagen die aan beide zijden instemming
er in het algemeen van een hartelijke
hadden gevonden. Een notitie over de
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binding sprake is’. Vervolgens wordt
de constatering gedaan dat zowel in
GKv als NGK de kennis van de inhoud
van de belijdenisgeschriften te wensen
overlaat. Ook bij ambtsdragers. En dan
komt de conclusie: ‘Het lijkt ons niet
mogelijk om dit onderwerp nog verder
uit te spitten. In het verleden is al aan
de hand van een aantal casus duidelijk
geworden dat beide kerken vasthouden
aan een royale en loyale binding aan de
confessie.’
Hoezo niet mogelijk om dit onderwerp
verder uit te spitten? Wanneer is er
gespit dan? Je kunt niet anders concluderen dan dat de opdrachten van
de vorige twee synodes nog steeds op
uitvoering wachten. En dus wacht
nog altijd de geconstateerde belemmering ten aanzien van de
daadwerkelijke binding aan de
belijdenis om een oplossing. Bijvoorbeeld inzake een verplicht ondertekeningsformulier, een duidelijke kerkrechtelijk vastgelegde weg
wat te doen bij bezwaar tegen
(een onderdeel van) de belijdenis, de tolerantie van publieke
uitingen van van de belijdenis afwijkende gevoelens.
Die tolerantie is binnen de
NGK ook nog niet merkbaar
minder geworden. Publicaties waarin het door eerdere
synodes veroordeelde onderscheid tussen Christus
als fundament van de kerk en
zaken uit de belijdenis die het
fundament niet raken, zijn ook
na 2008 verschenen. Diverse keren
alleen al van de hand van ds. J.M.
Mudde, tot in het GKv-blad De Reformatie aan toe (met een pleidooi voor
de acceptatie in de kerk, zoals Christus
die zou hebben bedoeld, van een dubbele dooppraktijk, 22 febr. 2013, p. 234v).
Kortom: alleen al op dit punt komt het
aanzoek om te verloven te vroeg en
heeft de voorzitter van DKE voor zijn
beurt gesproken.

Vrouw en ambt
En het tweede heikele punt dan? Over
de vrouw in het ambt en de erachter
liggende hermeneutiek van het VOPrapport? Nu, daarvan is door DKE wel
meer werk gemaakt. Bijna hun hele

rapportage gaat erover. En ook hiervan
geldt dat wat deputaten betreft de
belemmering weggenomen is om de
weg naar eenheid in te slaan. Dat is op
zijn zachtst gezegd verrassend: ik had
me die conclusie kunnen voorstellen na
de huidige synode. Namelijk wanneer
in Ede besloten gaat worden dat ook in
de GKv de zusters tot het ambt worden
toegelaten. Of dat dit in ieder geval in
de vrijheid van de kerken wordt gelaten, zoals in de NGK het geval is. Maar
stel nou eens dat gebeurt wat ik hoop
en bid: dat de synode net als de CGK
in 1998 het duidelijke besluit neemt
dat dit volgens de Schrift niet geoorloofd is, wat dan? Dan ligt er toch nog

steeds een
levensgrote
belemmering?
En het kan toch niet zo zijn dat
de GS ergens in mei of juni zal besluiten om de vrouw in het ambt
af te wijzen, om het vervolgens via
de achterdeur toch binnen te halen
door eind juni te gaan besluiten dat
dit niet kerkscheidend is met de NGK?
Zodat we dan al meer plaatselijke
situaties zullen gaan krijgen waarin
steeds nauwer wordt samengewerkt en
samengegaan met een NGK-gemeente
waarin zusters volop in het ambt functioneren.
Wordt de benadering van DKE door de
GS overgenomen en tot beleid verheven, dan zal dit allemaal overigens wel
gaan gebeuren! Hoe komen DKE zover
om nu al voor te stellen uit te spreken
dat de belemmering op dit punt weg
is? Bij de besluittekst die zij voorstellen,
geven ze de volgende grond: ‘Ondanks
het verschil in praktische uitkomsten
ten aanzien van de vrouw in het ambt,

is gebleken dat we als kerken elkaar
vertrouwen kunnen geven inzake de
erkenning en aanvaarding van het gezag van de Heilige Schrift.’

Hermeneutische
overeenstemming?
Achter dit voorstel ligt een document
dat heet: Tweede overeenstemming over
hermeneutische uitgangspunten. Het
wordt de ‘tweede overeenstemming’
genoemd. Als de eerste wordt de nota
gezien die aan de vorige GS was aangeboden. Het is een wat merkwaardig
stuk waarin veel moois te vinden is,
maar ook veel wat onhelder blijft of
vragen oproept. In het kader van deze
Kroniek ontbreekt me de ruimte om
dat uit te werken. De teneur van het
stuk is dat het verschil tussen GKv en
NGK wat betreft de vrouw
in het ambt een praktische kwestie blijkt te zijn.
En dus geen principiële.
Vanuit gelijke eerbied
voor de Schriften
wordt de Bijbel op
dit punt verschillend gelezen, wat
tot verschillende
praktische keuzes
leidt. Een woord dat in het stuk veel
valt, is ‘intentie’. Omdat de NGK geen
schriftkritische intenties hebben, is
met hun praktische keuze te leven. Eén
citaat: ‘Dit (nl. toelating van de vrouw
in het ambt, PLS) is niet gebeurd omdat
de Schrift niet normatief is, maar omdat we in ons schriftverstaan kunnen
verschillen en tot verschillende conclusies kunnen komen’ (p. 10). Bovendien
wordt benadrukt dat er ook binnen de
NGK wel verschillend gedacht wordt
over de hermeneutiek van het VOPrapport. Van de kant van de CCS werd
gesteld dat dit rapport geen wetenschappelijke pretenties had en dat de
bekendheid en het vertrouwen dat de
opstellers binnen de NGK genieten,
met zich meebracht dat minder vragen
werden opgeroepen dan wanneer je
met hen niet vertrouwd bent (p. 11).
Eigenlijk zet de hele overeenstemming
in op de gedeelde subjectieve intenties
om de Bijbel als de ene canon te erkennen en recht te willen doen. En dat
dit desondanks toch tot verschillende
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uitkomsten kan leiden. Er wordt een
beroep gedaan op het gegroeide wederzijdse vertrouwen wat dat betreft.
En eigenlijk, zo concludeer ik, laat dat
geen ruimte meer voor een standpunt
als: de Schrift verbiedt de vrouwelijke
ambtsdrager en wie het anders leert,
doet geen recht aan de Schrift. Hoe nobel de intenties ook zijn.
Eigenlijk sporen de voorstellen van DKE
helemaal met wat de deputaten M/V
aan de GS voorstellen: namelijk om ook
hun benadering (kortweg: binnen onze
cultuur is de weigering van de vrouwelijke ambtsdrager net zo’n verhindering
voor de voortgang van het evangelie als
in Paulus’ tijd de toelating ervan was)
binnen de bandbreedte van Schrift en
belijdenis te verklaren.
Nogmaals, over de hermeneutische
overeenstemming is meer te zeggen
dan hier nu kan. Maar het lijkt me
nogal een stap om op deze manier de
kwestie van de vrouw in het ambt
tot een praktische kwestie te
devalueren in plaats van als
een principiële kwestie te
waarderen waarover de
Schrift zich duidelijk
uitspreekt. Wie meent
dat het laatste het
geval is, kan met
deze overeenstemming onmogelijk
instemmen. Je kúnt
toch als kerken ook
niet volstaan met
een overeenstemming
over alleen subjectieve
intenties? Alsof ook
die niet onderworpen en
toetsbaar zijn aan wat geschreven is? Er wordt bovendien
wel erg vlot geconcludeerd dat we
als GKv niet bang hoeven te zijn ‘voor
schriftkritiek bij de NGK’. Dan valt er,
om maar één voorbeeld te noemen,
toch nog wel wat door te praten over
het tamelijk recente pleidooi van drs.
H. de Jong voor een vrijere en ruimhartiger omgang met schriftkritiek
dan de Gereformeerde Kerken vanouds
gewend zijn (in zijn boekje De Weg uit
2010).
Kortom: ook wat betreft de kwestie
van vrouw en ambt alsmede de vragen
rond schriftgezag en hermeneutiek

lijkt het me veel te vroeg om op het
aanzoek tot een verloving in te gaan.
De door DKE voorgestelde conclusie dat
we als kerken elkaar inzake de erkenning en aanvaarding van het gezag van
de Schrift vertrouwen kunnen geven,
lijkt me veel te voorbarig.

En de CGK dan?
Samen met de kwestie van vrouw en
ambt zoals die binnen onze eigen kerken tot een beslissing moet komen, lijkt
me de verhouding met de NGK een van
de meest spannende punten die op de
GS behandeld moeten worden. Er mag
en moet veel gebeden worden om besluitvorming die echte schriftuurlijke
kerkelijke eenheid dienen zal. Niet alleen als het gaat om de verdrietige gescheidenheid met de NGK. Maar ook als
het gaat om de eenheid binnen eigen
kerkverband.

Het rapport van DKE lezend ben ik me
bovendien steeds meer nog iets anders
gaan afvragen. Waarom gebeurt er
juist voor de gesprekken met de NGK zo
weinig met de CGK samen? Kerken die
we al wel als ware kerken erkend hebben. Met wie we ons al jaren zouden
willen verloven (met behulp van een
zgn. federatief groeimodel). Met wie
we geen geding hebben over de manier
waarop in de praktijk de binding aan

de belijdenis functioneren moet. En die
dezelfde vragen en moeiten bij de NGK
aan de orde stellen als onze vorige synodes bij herhaling geagendeerd hebben. Op weg gaan naar eenheid met
de NGK op de manier die DKE aan de
GS voorstelt, zal onvermijdelijk verdere
verwijdering van de CGK tot gevolg
hebben. En willen we dat? Verwijdering
van de CGK die bijvoorbeeld recent duidelijke schriftuurlijke lijnen trokken inzake homoseksuele relaties. En dat dan
ter wille van eenheid met de NGK, waar
dergelijke relaties op heel wat plaatsen
geaccepteerd worden en waar het zelfs
een prangende vraag is of zo’n relatie
een verhindering zou moeten zijn voor
de bekleding van een kerkelijk ambt.

Afsluitend
Wie een aanzoek krijgt, gaat zichzelf
meestal ook vragen stellen. Wat maakt
mij zo aantrekkelijk dat de ander met
mij wil verloven en trouwen? En dat
terwijl die ander je vroeger niet
meer wilde omdat je te strak
en te streng was. Is dat omdat de NGK zo veranderd
is? Of de GKv? Zijn zij
naar ons of wij naar
hen toegegroeid? En
wat zegt dat over de
vraag in hoeverre
wijzelf intern nog
één zijn wat betreft
binding, tolerantie
en schriftgezag? Ook
in wat de GS gaat
bespreken en besluiten
over mogelijke kerkelijke
eenheid met anderen, hebben wij op het ogenblik onze
handen vol aan het bewaren en
hervinden van onze eigen eenheid.
Op een aanzoek ingaan terwijl je op
het ogenblik nogal met jezelf worstelt,
is meestal niet zo wijs.
Afgesloten op 26 maart 2014.
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Wat dan wél?

De evangelist Marcus geeft met een paar woorden aan
dat vrouwen de Here Jezus gevolgd en gediend hebben
(Mar. 15:41). Zij staan aan de voet van het kruis en van hen
wordt gezegd dat ze Jezus volgden en dienden.
Gelukkig zijn er de eeuwen door steeds
vrouwen geweest die hun Heiland
volgden en dienden. In de wisselende
omstandigheden van kerk en wereld is
de dienst van vrouwen in de loop van
de kerkgeschiedenis niet steeds gelijk
gebleven. Tegenwoordig krijgen kerken
te maken met vragen over vrouw en
ambt. Het zijn legitieme vragen die
een gefundeerd bijbels en kerkelijk
antwoord verdienen. Toch gaat dit artikel niet over de vraag of vrouwen als
ambtsdrager mogen dienen. Het gaat
er mij om, te laten zien wat er buiten
de ambten om voor mogelijkheden zijn
voor vrouwen (en mannen) om ‘te volgen en te dienen’ in de gemeente van
Christus.
Op de achtergrond van wat ik schrijf,
staat de besluitvorming in de Christelijke Gereformeerde Kerken over vrouw
en ambt. Het besluit van de synode
(Acta 1998, art. 230) stelt onder meer
dat de visie van de meerderheid van
de deputaten – in tegenstelling tot die
van de minderheid – een deugdelijke

en overtuigende onderbouwing is van
het standpunt inzake vrouw en ambt
dat in de CGK als schriftuurlijk heeft
gegolden.

Boven de tegenstelling uit
In het meerderheidsrapport was in de
lijn van klassiek gereformeerde theologen als Johannes Calvijn en Gisbertus
Voetius gewezen op de mogelijkheid
van officieel door de kerk erkende diensten die zouden kunnen functioneren
naast en onder leiding van de ambten.
Zulke diensten zouden zowel door
mannen als vrouwen verricht kunnen
worden. De synode 1998 heeft dat
signaal opgepakt en stelde het vervolgdeputaatschap ‘Vrouw en dienst’ in om
deze zaak verder te onderzoeken. Kort
gezegd komt het hierop neer: wanneer
je als kerk besluit dat vrouwen geen
ambtsdragers kunnen zijn, wat kunnen
zij dan wel doen in de gemeente? Geef
niet alleen aan wat niet kan (negatief),
maar geef ook (positief) aan wat de
plaats is van vrouwen in de gemeente

van Christus. Met andere woorden:
blijf niet hangen in de tegenstelling
wel of geen vrouwelijke ambtsdragers, maar ga een stap verder en geef
aan welke plaats vrouwen hebben
in de kerk. Ook dit tweede deputaatschap heb ik als secretaris gediend.
De uitkomsten van de studie van het
deputaatschap ‘Vrouw en dienst’ zijn
besproken op de generale synode van
2001. Over het algemeen was men onder de indruk van de inzet van vrouwen
in de gemeente. Er zijn in het rapport
ook kerkelijke kaders aangereikt om de
plaatselijke gemeente te stimuleren
– nog meer dan voorheen – gebruik
te maken van de dienst van vrouwen.
Met algemene stemmen is het rapport
aanvaard.

Over het rapport
Om zich een beeld te vormen van de
plaats van vrouwen in de kerk is uiteraard eerst gekeken naar de Bijbel.
Daarnaast is een kort historisch overzicht opgenomen. Veel tijd en energie is
gestoken in vragenlijsten over de plaats
die vrouwen nu reeds innemen in de
kerken. Deze vragen zijn niet alleen
binnen de CGK rondgestuurd, maar
ook naar andere kerken in Nederland
en zelfs naar kerken in het buitenland

105

Thema
Hans van Pelt

Over de plaats
van vrouwen
in de gemeente
van Christus

Jaargang21
21no
no44april
april2014
2014
Jaargang

Neh. 8) en feestelijke vergaderingen
vrouwen uit de Schrift (Sara, Hanna,
(Deut. 16) bij en participeerden in een
Ruth, Maria) dienen zij het sieraad te
koor (Ezra 2:65). In de wereld rondom
vertonen van een stille en zachtmoeIsraël was de priesteres een bekende
dige geest, die kostelijk is voor God
verschijning. Daar was in Israël geen
(1 Petr. 3:4).
plaats voor. Wel is in het Oude Testament enige malen sprake van een
Vrouwen delen ook in het charisma
‘profetes’, die soms ook een leiding
van de profetie. Het verschijnsel van
gevende functie kon hebben: Mirjam
de profetie is niet overal gelijk in de
(Ex. 15), Debora (Re. 4),
Bijbel. Wat betreft de
Hulda (2 Kon. 22),
nieuwtestamentische
De vrouw met
Noadja (Neh. 6),
brieven is duidelijk dat
respect genoemd
de vrouw van Jesaja
het profetisch spreken
(Jes. 8). Dat vrouwen
de opbouw van de gebij de ingang van de tabernakel een
meente dient en dat het daarom plaats
bepaalde dienst verrichtten, is bekend
dient te vinden in de gezindheid van
(Ex. 38:18; 1 Sam. 2:22). Wat precies de
de liefde. In 1 Korintiërs 11 en 14 geeft
inhoud van dat werk was, is niet duiPaulus de kaders aan waarbinnen ook
delijk. Ten slotte wijs ik op de profetie
vrouwen met het charisma van de proOude Testament
van Joël over de Geest die uitgestort
fetie dienstbaar mogen zijn. Duidelijk
De eerste hoofdstukken van Genesis ge- zal worden op al wat leeft, jong en oud, is dat daardoor de door God gegeven
heer en knecht, man en vrouw (2:28v).
orde in de verhouding tussen man en
ven zowel de principiële gelijkwaardigvrouw niet doorbroken en de orde in de
heid als de verschillende aard van man
gemeente niet geschaad mag worden.
en vrouw aan. De mens is ‘mannelijk
Nieuwe Testament
Want Paulus wil de gemeente bewaren
en vrouwelijk’ geschapen (Gen. 1:27);
bij de door God gewilde orde, die in
dit verschil is door God doelbewust geIn de evangeliën wordt de vrouw met
alle gemeenten geldt (1 Kor. 14:33). Die
wild. Man en vrouw, de een niet meer
respect genoemd. Christus treedt de
orde rust op de door God gegeven verof minder dan de ander, zijn beiden het vrouw op een respectvolle wijze tehoudingen in de schepping. De vrouw
beeld van God. De verhouding tussen
gemoet (Joh. 4:27; 8:10-11; Luc. 7:12-13;
dient het hoofd-zijn van de man te
man en vrouw is er niet een van on8:48; 13:12; 23:27-31). Zowel in zijn omdergeschiktheid of onderwaardering,
gang met vrouwen als in zijn onderwijs respecteren (vgl. 1 Kor. 11:8v). Deze orde
wil Paulus in Korinte – net als in al de
maar centraal staat completering en
krijgt zij een waardevolle plaats. Vrouwederzijdse aanvulling. Hoewel door
wen hebben Jezus gediend uit liefde, op gemeenten – gerespecteerd zien. Daarvoor beroept Paulus zich op zijn apos
de zonde de schepping is verworden en
tal van praktische manieren, zoals het
tolisch gezag, waarmee hij de geboden
ook de harmonie van de man-vrouwverzorgen van maaltijden, het bieden
van Christus aan zijn kerk doorgeeft
relatie is aangetast (Gen. 3:16), blijft de
van onderdak, het bijdragen in reis- en
(1 Kor. 14:37).
oorspronkelijke scheppingsorde richtverblijfkosten. Zo hebben ze de discisnoer voor het samenleven van man en
pelkring gediend met woord en daad
Een bijzondere plaats nemen de weduvrouw naar Gods bedoeling.
(Mat. 27:56; Luc. 10:38-40; Hand. 12:12).
wen in en de niet-gehuwde vrouwen.
De positie van vrouwen in het Oude
Ook in Handelingen en de brieven
Aan de ene kant worden weduwen in
Testament is niet overal gelijk. Het tijdvinden we de vrouw ingeschakeld en
het Nieuwe Testament genoemd als
vak van het Oude Tesgewaardeerd om haar
een kwetsbare groep aan wie zorg betament beslaat vele
dienst aan de voortVerschil door God
steed moet worden (Luc. 4:26; 18:1-8;
eeuwen. In die lange
gang van het evangedoelbewust gewild
Hand. 6; Jak. 1:27). Aan de andere kant
periode is er voortlie en de opbouw van
spreekt 1 Timoteüs 5 over de wedugang in de openbade kerk, alsook om
wen als een aparte groep binnen de
rings- en heilsgeschiedenis. Bovendien
haar taak ten opzichte van echtgenoot
gemeente, die een eigen plaats insluit God zich in zijn openbaring meer
en kinderen (Hand. 18:26; Rom. 6:6,12;
neemt in de praktische hulpverlening.
dan eens aan bij bestaande culturele
Titus 2:3-5). Samen met de mannen
Daarmee valt de dienst van de niet-gestructuren van het Midden-Oosten.
delen de vrouwen in de genade van
huwde vrouw te vergelijken. In 1 KorinDenk daarbij bijvoorbeeld aan het verChristus (Gal. 3:28) en in de gaven van
schijnsel van de polygamie en de onder- de Geest (1 Kor. 12 - 14). Op verschillende tiërs 7:7 noemt Paulus het niet-gehuwd
zijn een charisma. Dat houdt onder
geschikte positie van vrouwen in een
plaatsen in het Nieuwe Testament
meer in dat het ongehuwd-zijn (of men
hoofdzakelijk patriarchale wereld.
vinden we aansporingen aan het adres
Vrouwen konden in het Oude Testavan de vrouwen om hun eigen mannen daar bewust voor kiest of niet) eigen
mogelijkheden biedt om zich dienstment op verschillende manieren deelonderdanig te zijn (Ef. 5:22) en zo het
baar op te stellen in het koninkrijk van
nemen aan het godsdienstige leven. Zij
hoofd-zijn van de man te respecteren.
God.
woonden publieke bijeenkomsten (bijv.
In navolging van andere gelovige
waarmee contact wordt onderhouden.
Honderden antwoorden kwamen binnen van kerkenraden, vrouwenverenigingen, zusterkringen, van vrouwen
die namens een kring of organisatie
reageerden en van vrouwen die op
persoonlijke titel antwoord gaven. Uit
al deze gegevens was af te leiden dat
vrouwen zich op allerlei manieren inzetten ten dienste van Christus en zijn
gemeente.
Op de inhoud van het rapport wil ik nader ingaan. Ik zal mij beperken tot enkele hoofdlijnen en de conclusies. Wie
er meer van wil weten, verwijs ik naar
het rapport zelf. Het is te vinden op de
website www.cgk.nl.
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Enkele historische lijnen
Hoe interessant ook, de periode van de
vroege kerk en de middeleeuwen laat
ik rusten. Ik volsta met de opmerking
dat de plaats van vrouwen in de kerk
na de tijd van de apostelen gaandeweg
wordt geminimaliseerd. In de tijd van
de vroege kerk deden vrouwen volop
mee in het dienstwerk tot opbouw
van de gemeente van Christus. De
diacones was een bekende en gewaar-

Schrift (1 Tim. 5:9) en aan de plaats van
de weduwen en diaconessen zoals die
geweest was in de vroegchristelijke gemeente. Er zijn in de Nederlandse kerkgeschiedenis wel diaconessen bekend
uit de zestiende en zeventiende eeuw.
En tot in de twintigste eeuw zijn veel
vrouwen als verpleegster of verzorgster in dienst geweest van de diaconie.
Maar dat heeft niet geleid tot een kerkelijk erkende en geregelde dienst van
vrouwen in de gemeente.

en organisatorisch werk. Niet in elke
gemeente worden vrouwen voor al
dit werk ingezet. Toch overheerst de
indruk: wat wordt er in de gemeenten
veel gedaan door vrouwen! Vooral op
pastoraal en diaconaal gebied en in het
jeugd- en evangelisatiewerk.
Uit veel antwoorden blijkt wel dat
er zowel bij kerkenraden als bij de
vrouwen behoefte is aan een goed
benoemingsbeleid en aan een heldere
regeling van taken en verantwoordelijkheden, zodat ook de gemeente
duidelijk weet waar ze aan toe is. Zo
moet een zusterkring bijvoorbeeld
niet een ‘vriendinnenkring’ worden die
zichzelf benoemt en in stand houdt.
Ook kan een officiële aanstelling door
de kerkenraad voorkomen dat mensen
die pastoraal of diaconaal werk doen
binnen de gemeente, ‘bemoeizucht’
wordt verweten. Een andere wens die
uit de enquête naar voren komt, is dat
vrouwen met hun eigen specifieke
gaven zich kunnen inzetten voor specifieke pastorale taken, zoals bijvoorbeeld
pastoraat met kinderen en pastoraat in
verband met incest.

Conclusies en aanbevelingen

deerde verschijning. Aan het eind van
de middeleeuwen was de ruimte voor
een positieve inbreng van de vrouwen
in de kerk voornamelijk beperkt tot
het klooster. Pas tijdens de Reformatie
komt hierin wezenlijk verandering.
De Reformatie, met Maarten Luther
voorop, ziet de vrouw niet meer als
tweederangs wezen, maar als mens die
evenzeer als de man deelheeft aan het
algemene priesterschap van de gelovigen. Maar van een herleving van de
diensten van de vrouw in de trant van
de vroege kerk is bij Luther geen sprake.
Johannes Calvijn kent twee soorten diakenen. Bij de uitleg van Romeinen 12:8
brengt hij het onderscheid ter sprake.
Er zijn diakenen die leidinggeven en
anderen die barmhartigheid bewijzen.
Bij de laatste groep konden ook vrouwen werkzaam zijn (zie ook Institutie
IV,3,9). Op deze manier meent Calvijn
recht te doen aan de gegevens uit de

Kortom: het ligt in de lijn van de historische traditie waarin de kerken van
gereformeerd belijden staan, om vrouwen volop in de gelegenheid te stellen
hun gaven in te zetten in het midden
van de gemeente. Daar hoef je geen bijzonder ambt voor te bekleden. Geloof is
nodig, dat door de liefde dient.

Wat doen vrouwen in de
kerk?
In het rapport van deputaten ‘Vrouw
en dienst’ is een enquête te vinden
over het werk dat vrouwen doen in de
CGK. De respons op de enquête was
groot.
Het beeld van wat naar voren komt, is
duidelijk. Vrouwen zijn heel actief in de
kerk. Wat ze allemaal doen, is bijna te
veel om op te noemen: pastoraal werk,
diaconaal werk, catechese, jeugdwerk,
evangelisatie, bestuurlijk, beleidsmatig

In de conclusies en aanbevelingen van
het rapport van deputaten staat: ‘dat in
het licht van de Bijbel (...) zonder enige
twijfel te stellen (is)’ dat de dienst
van de vrouw ‘evident van belang is
voor een goed functioneren van de
gemeente in pastoraal, diaconaal en
missionair opzicht. (...) Tegelijk leidt een
eerlijk historisch onderzoek ook tot de
conclusie, dat bij tijden een praktijk
van mannelijke hegemonie een goed
functioneren van de vrouw in de kerk
belemmerd heeft, waarbij soms zelfs
vrouw-onvriendelijke standpunten
met een beroep op de Bijbel verdedigd
werden.’
Nog een citaat: ‘Aangezien we in de
Schrift nergens een scherpe scheidslijn
tussen gespecificeerde ambtelijke en
niet-ambtelijke diensten aantreffen,
is in de praktijk van ons gemeentelijk
leven een dergelijke scheidslijn niet
gemakkelijk te trekken. (...) Meermalen
zullen zij elkaar kunnen overlappen, en
in elk geval wederzijds aanvullen. Buiten de taken die gerekend mogen worden tot de directe, specifiek ambtelijke
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werkzaamheden, kunnen mannen en
vrouwen in alle mogelijke functies en
diensten, onder leiding en verantwoordelijkheid van de kerkenraad, de hun
verleende gaven benutten ten goede
van allen. In de inrichting van het kerkelijk leven dient het aan de wijsheid
van de plaatselijke gemeente overgelaten te worden om recht te doen aan het
bijbelse gegeven dat de Heilige Geest
ook de zusters der gemeente met vele
gaven en diensten heeft toegerust.
Praktische wijsheid, liefde en geestelijk
denken zullen hierbij de toon moeten
aangeven. (...) Zo zal de gemeente van
Christus in deze tijd haar eigen weg
moeten gaan, met vermijding van een
overheersend-mannelijk denken enerzijds en de in onze cultuur gangbare
gelijkheidsideologie anderzijds.’
De kerken worden opgeroepen – nog
meer dan voorheen – gebruik te maken
van de diensten van de zusters der
gemeente. Om daar inhoud aan te kunnen geven, zullen kerkenraden moeten
weten welke gaven in de gemeente
aanwezig zijn. Vervolgens is het van
groot belang duidelijke structuren aan
te brengen, zodat duidelijk is wie voor
welke taak verantwoordelijk is. Goed

overleg is nodig tussen ambtsdragers
van vrouwen die menen dat ze alleen
en gemeenteleden die een bijzondere
tot hun recht kunnen komen als zij
taak verrichten. De mogelijkheid wordt
ambtsdraagster kunnen worden, wordt
geboden dat een zuster of broeder
gecorrigeerd met argumenten aan de
die een bijzondere taak ontvangt, in
Schrift ontleend. Evenzeer wordt op
het midden van de gemeente wordt
grond van de Bijbel afgewezen een
ingeleid tot haar of zijn
starre handhaving van
dienstwerk. Dan is het
een eenzijdig traditioUitweg uit de cirkel
goed daarvoor een offinalistisch beeld van de
ciële tekst te gebruiken
man-vrouwverhouding,
die als formulier in de
die vrouwen de mond
breedte van de kerken wordt gehansnoert. Alle nadruk ligt op het samen
teerd. Een voorstel voor zo’n formulier
gemeente-zijn, ieder op zijn of haar
is als bijlage bij het rapport opgenoeigen plaats.
men.
Dr. J.W. van Pelt is predikant van de CGK
te Oud-Beijerland en parttime docent
Hoe verder?
catechetiek en diaconiek aan de TU
Apeldoorn. Hij was secretaris van beide
Er zijn vele mogelijkheden om mandeputaatschappen rond vrouw en ambt
nen én vrouwen in te schakelen bij
(1995-2001).
het dienstwerk in de gemeente van
Christus. De Heilige Geest heeft velerlei
gaven geschonken, ook aan de zusters
der gemeente. Kerken zouden zichzelf
tekortdoen wanneer daar geen gebruik
van wordt gemaakt. De visie die ik in
dit artikel kort weergeef, biedt naar
mijn overtuiging een uitweg uit de
cirkel waarin voor- en tegenstanders
van vrouwelijke ambtsdragers elkaar
gevangen kunnen houden. De houding

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 zoekfunctie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.
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Vraag en antwoord
wakker gekust. Dat is echter niet het
geval. Het gaat om een nieuwe vraag.
Het is een zaad, ontkiemd in, naar het
lijkt, vruchtbare grond. Ik formuleer
de vraag maar even als volgt: Is het
(op grond van de Schrift) toegestaan
dat ......? Mogen in de bijzondere ambten, zoals in onze kerken gedefinieerd
en vormgegeven, ook zusters ......?

Het boek van de Spreuken is een
kostbaar kleinood. Een waarlijk groot
geschenk. In het nadenken over een
voorgestelde aardverschuiving binnen
onze kerken dringt zich telkens een
woord uit dit bijzondere boekje aan mij
op. De wijsheid van hoofdstuk 18:13:
‘Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf
belachelijk.’

Vragen. Ernstige vragen. Tastende of
ook heel massieve antwoorden.
Als ik mij niet vergis, hadden de meesten van ons al een antwoord vóórdat
de vraag werd gesteld. Het enige wat
er op dit moment lijkt te gebeuren, is
dat onze antwoorden ‘aangekleed’ en
onderbouwd worden. Immers zowel
voor wie de traditie het uitgangspunt
vormt, als voor wie de huidige tijd normerend is, staat het antwoord al bij
voorbaat vast.

Er is een vraag gesteld onder ons.
Een vraag die niet ontwaakt is uit een
diepe slaap. Want dan zou de vraag
in een grijs verleden al eens eerder
gesteld moeten zijn en vervolgens, beantwoord of niet, uit de aandacht zijn
verdwenen. Ingeslapen. En onlangs

De afgelopen 2000 dagen zijn er onder
ons al heel wat antwoorden gegeven
op deze vragen. Antwoorden die totaal
verschillen van elkaar en die vaak
elkaar ook helemaal uitsluiten. Antwoorden die zich bijvoorbeeld baseren
op een wisselende selectie teksten uit
de Bijbel. Ook antwoorden die gemotiveerd worden vanuit een nog onvervuld verlangen. Antwoorden die ons
stellen onder de klem van de aanname
dat zusters al 2000 jaar te lang onrecht is aangedaan en die ons vertellen dat we als kerken ons diep behoren te schamen voor de stroom tranen
als gevolg van het gedane onrecht.
Ook zijn er antwoorden die wijzen op
de tijd waarin wij leven. En vooral het
licht dat vanuit deze tijd schijnen mag
over vragen die ten onrechte nooit gesteld zijn, omdat wij als kerken ons in
het verleden juist veel te veel hebben
laten beïnvloeden door de tijd ( ).

‘Wie antwoordt zonder eerst te luisteren...’ Wil deze goddelijke spreuk ons
er misschien aan ontdekken dat we de
vragensteller niet hebben laten uitspreken? Of wil ze ons ervoor behoe-

den dat we elkaar niet de gelegenheid
geven uit te spreken? Of wil ze waarschuwen dat we elkaars argumenten
niet serieus genoeg nemen of zelfs
belachelijk maken?
Dat kan onze spreuk natuurlijk allemaal bedoelen. Ze zegt dan iets over
de ethiek van ons omgaan met elkaar.
Maar volgens mij kun je nog wel een
stap verder gaan voor wat betreft de
betekenis van deze spreuk: wie een
antwoord geeft zonder eerst te luisteren, heeft daardoor misschien niet in
de gaten dat er iets met de vraag zelf
aan de hand is. De vraag zoals die gesteld is, komt namelijk van beneden.
Ze gaat uit van de mens. In de zin van:
ik wil iets en ga mij vervolgens afvragen of dat wel geoorloofd is.
Zou het ooit ongeoorloofd kunnen
zijn als ik het verlangen heb God te
dienen? Natuurlijk niet! Maar dat
betekent: als we de vraag stellen en
deze helemaal zetten in het kader van
‘dienen’ (is het geoorloofd dat zusters
dienen...), dan zal het antwoord altijd
positief zijn. Een antwoord, ja, dat wel.
Maar het antwoord zat al in de vraag
ingebakken.
Laten we in deze verstrekkende zaak
geen antwoord geven op een vraag van
beneden. Laten we zoeken naar een
antwoord op een vraag die ons dwingt
om naar boven te kijken. Deze vraag:
hoe wil Christus zijn bruid geleid hebben op weg naar zijn bruiloft? Als
deze vraag centraal staat, gaat het er
vervolgens om dat wij ons eigen verlangen, ook ons verlangen om dienstbaar te zijn aan de Bruid van Christus,
synchroniseren met het verlangen van
de Bruidegom om straks een Bruid
zonder vlek of rimpel aan zijn Vader te
kunnen voorstellen. Laten we het dus
de Bruidegom zelf vragen: ‘Hoe, Heer,
wilt U dat... We vragen het, omdat we
uitzien naar het feest waarop uw belofte werkelijkheid wordt dat God zal
zijn alles in allen (m/v).’
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Column
Rufus Pos

Omdat het mij niet loslaat, toch nog
een keer wat gedachten over m/v in
de kerk. Gedachten. Niet meer en niet
minder.
Een ingezonden stukje van 200 woorden in het ND kan natuurlijk niet een
traditie van 2000 jaar als onterecht
of zelfs als onrecht naar de publieke
schaamhoek verwijzen. Ook dat je
van mening bent dat je een antwoord
hebt gegeven op een vraag die in het
gegeven antwoord als achterhaald
wordt getekend, is op zichzelf weinig
overtuigend.
Maar, zou iemand kunnen tegenwerpen: een gruwelijke zaak als slavernij
dan? Eeuwenlang is deze misstand,
ja, deze expliciete zonde niet alleen
gedoogd, maar soms zelfs vanuit de
Bijbel verdedigd. Zo’n eeuwenlange
en kwalijke vergissing kan toch nooit
als positief argument gebruikt worden
om mensen die minder vastzitten aan
traditie, de mond te snoeren? Da’s
helemaal waar. Gelukkig is dan ook
het inzicht gegroeid dat we als maatschappij met de ontmenselijking van
menselijke verhoudingen de meest
basale wet van de schepping overtreden hebben. Maar laten we bedenken
dat om tot dat inzicht te komen er echt
wel meer dan een paar jaar en ook
meer dan 200 woorden nodig waren.
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Woordwaarde
Rob van Houwelingen

Gast wordt gastheer

‘Ik sta voor de deur en klop
aan. Als iemand mijn stem
hoort en de deur opent, zal Ik
binnenkomen, en we zullen
samen eten, Ik met hem en hij
met Mij.’
(Openbaring 3:20)
De Emmaüsgangers (Rembrandt 1648), 68 x 65 cm., olieverf op houten paneel (Musée du Louvre, Parijs)

Stel je voor dat Jezus te gast wil zijn in je huis. Fantastisch
toch? Als Hij voor de deur zou staan en zou aanbellen, is Hij
hartelijk welkom en mag Hij meteen aanschuiven aan tafel.
Samen eten is immers altijd gezellig en met zo’n gast erbij zal
het tafelgesprek best vlotten.
Een mooie gedachte, op basis van wat
Jezus zelf uitspreekt vanuit de hemel.
Maar is Hij wel zo welkom? Stel dat er
binnenshuis een lauwe sfeer heerst en
het eten halfgaar is. Dat is de achtergrond van deze uitspraak in het boek
Openbaring, en daar wordt een onverwacht bezoek van Jezus opeens heel
spannend van.

Huiskerkdeur
Waarom klopt Jezus aan? Natuurlijk
om binnengelaten te worden. Maar wie
vers 18 leest, begrijpt pas goed wat er
gebeurt: Hij gaat in Laodicea de deuren
langs, als een straatventer die goud,
kleren en oogzalf in de aanbieding
heeft. Luister naar wat Jezus zegt wanneer Hij aanklopt: ‘Koop van Mij goud
dat in het vuur gelouterd is, en u zult

rijk zijn; witte kleren, om u te kleden en
uw naaktheid te bedekken, zodat u zich
niet meer hoeft te schamen; zalf voor
uw ogen, zodat u weer kunt zien.’ En
dat in een stad die het financiële hart
van de regio vormde, waar de textielindustrie bloeide en waar een beroemde
oogkliniek was. Dat is blijkbaar niet
waaraan Laodicea tekort heeft. Wat
Jezus komt brengen, is iets anders:
waardevast, onberispelijk en inzicht gevend. Hij biedt het gratis aan, je hoeft
niets te betalen (vgl. Jes. 55:1-2). Want
het is de bedoeling dat zo veel mogelijk
mensen in beweging komen voor Gods
koninkrijk.
Bij welk huis klopt Jezus aan? De eerste
christenen gebruikten meestal een
ruime woning als vergaderplaats. Jezus
staat bij zo’n huiskerkdeur in Laodicea,
een van de zeven gemeenten in Klein-

Azië, waar geestelijke lauwheid heerste
(een zinspeling op de slechte drinkwaterkwaliteit in de stad). Ze werden
nergens meer warm of koud van. Als
Jezus dan aanklopt, door zo’n lamlendige gemeente te confronteren met
zijn woord, zwaait er wat! ‘U zegt dat u
rijk bent, dat u alles hebt en niets meer
nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, arm
en naakt’ (vs. 17). Zelfgenoegzaamheid
veegt Jezus resoluut van tafel. Hij richt
zich tot de gemeente van Laodicea als
collectief, terwijl ieder gemeentelid persoonlijk zich aangesproken mag weten.

Open deur
Er wordt geklopt! Buiten klinkt een vertrouwd stemgeluid, het is een bekende
die voor de deur staat. Dan is het vanzelfsprekend dat je opendoet. Dit beeld
gebruikte Jezus eerder voor gebedsverhoring door God, dus in de omgekeerde
situatie (Luc. 11:5-13). In dit geval klopt
Jezus bij ons aan. Wat zou er gebeuren
als iemand weigert open te doen? Jezus
lijkt niet de persoon om in zo’n geval
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met geweld de deur te forceren. Maar
niet opendoen is volstrekt ondenkbaar
binnen een vriendschappelijke relatie.
Al is het midden in de nacht, een goede
vriend zal nooit zeggen tegen iemand
die bij hem aanklopt: ‘Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed’ (Luc. 11:7).
Door een geopende deur zal Jezus binnenkomen om de maaltijd te gebruiken. Tijdens of na die maaltijd gaat
Hij uitdelen wat Hij aan ‘handelswaar’
heeft meegebracht. In de meeste culturen is samen eten bij uitstek het
symbool van verbondenheid. Jezus
bedoelt dus dat Hij ons kerkelijk en ons
persoonlijk leven komt delen. Hij wil
erbij zijn.
Van een bezoeker die zichzelf uitnodigt,
zou je vervolgens verwachten dat hij
zegt: ‘Dan kom ik bij jou eten.’ In mijn
huis is Jezus toch te gast? Maar dat
heeft de Griekse tekst zo niet. Er staat
ook niet wat de NBV er interpreterend
van maakt: ‘dan zullen we samen eten.’
De NBG-1951 en de HSV zijn nauwkeuriger op dit punt: ‘dan zal Ik de maaltijd
met jou gebruiken, en jij met Mij.’ Als
Jezus je huis binnenkomt, worden de
rollen omgekeerd: de gast treedt op als
gastheer. Hij neemt als vanzelfsprekend
de leiding.

Ogen geopend
Zo’n omkering van rollen, waarbij Jezus
tijdens de maaltijd verandert van een
gast in de gastheer, herinnert aan wat
Lucas vertelt over de ervaring van de
beide leerlingen die onderweg waren
van Jeruzalem naar Emmaüs (Luc.
24:13-32). Bij hen had Jezus niet eens
hoeven aankloppen. Wel had Hij hun
hart geraakt. Terwijl Hij incognito met
hen opliep, wandelde Hij ook met hen
de Schrift door. Tussen twee haakjes:
wat zouden we graag weten wat Jezus op die allereerste paasdag precies
uitgelegd heeft en aan welke passages
Hij bijzondere aandacht gaf! De oudste
christelijke lezing van het Oude Testament, en nog geautoriseerd ook…
Een van de twee leerlingen heette
Kleopas. Dat zijn naam wordt vermeld,
wijst erop dat het verhaal van hem afkomstig is. De andere Emmaüsganger
blijft anoniem. Waarom zou zij niet een
vrouw kunnen zijn, de echtgenote van

Kleopas? Die twee vormen immers echt
een paar; ze hebben een gezamenlijke
woning, waar ze hun onbekende gast
uitnodigen bij hen te blijven eten. Uit
het Johannes-evangelie kennen we
de vrouw van Kleopas – hier Klopas
genoemd – zelfs bij name: Maria, die
getuige was geweest van de kruisiging
(Joh. 19:25). Volgens de vroegchristelijke
overlevering was Kleopas de broer van
Jozef en in dat geval zou hij dus een
oom van Jezus geweest zijn. Het geeft
iets extra’s aan deze mysterieuze ontmoeting, als daar ook nog de familieband doorheen schemerde.
Hoe dan ook, Jezus ging mee naar binnen (dit lijkt op: ‘Ik zal binnenkomen’
uit Openbaring). De drie wandelaars
gebruikten de maaltijd, naar Joodse
gewoonte aanliggend aan een lage
tafel. Pas bij het breken van het brood
werden de ogen van de beide leerlingen geopend. Niet omdat ze plotseling de littekens van de kruisiging in
Jezus’ handen ontdekten, zoals vaak
wordt gedacht. Wat Lucas vertelt, is dit:
hun werden van hogerhand de ogen
geopend, net zoals hun ogen eerst verblind waren (namelijk door God; vs. 16).
Dat gebeurde toen Jezus de rol van tafelheer overnam door het zegengebed
uit te spreken, het brood te breken en
het hun aan te reiken. En dat rond hun
eigen tafel. De gast werd gastheer.
Typisch Jezus! Zijn lichaamstaal wekt
herkenning op. Hoe vaak had Hij vóór
Pasen niet de maaltijd gebruikt met
zijn leerlingen, soms zelfs met duizenden mensen erbij. En altijd trad Hij op
als de gastheer die het zegengebed
voor de maaltijd uitsprak, het brood
verdeelde en het desnoods eigenhandig
vermenigvuldigde. Ook na zijn opstanding uit de dood verschijnt Jezus herhaaldelijk als gastheer (Mar. 16:14;
Luc. 24:41-43; Joh. 21:12-13; Hand. 1:4;
vgl. 10:41).

Feestmaal
Achteraf zeiden de Emmaüsgangers
tegen elkaar dat het al hartverwarmend was, toen Jezus onderweg het
Oude Testament had ontsloten. De
Schrift ging voor hen open én hun ogen
werden geopend (Lucas gebruikt twee
keer hetzelfde werkwoord). Brandende

harten bij Emmaüs – wat een contrast
met de lauwheid in de gemeente van
Laodicea! Maar in beide situaties is
het Jezus die met zijn woord het ware
vuur moet ontsteken. Door Hem aangevuurd, worden christenen volhouders.
Mits zij Hem de leiding geven. En zoals
Jezus beloofde voor ieder die overwint,
een plaats te zullen inruimen op zijn
troon (vs. 21), zo reserveert Hij voor ieder die op Hem vertrouwt, een plaats
aan zijn tafel.
Bij die tafel zullen kerkgangers vooral
aan de avondmaalstafel denken. Daar
gebruikt de christelijke gemeente ‘de
maaltijd van de Heer’. Jezus Christus is
de onzichtbaar aanwezige gastheer, die
vooral zichzelf uitdeelt aan de gelovigen, allen samen en ieder persoonlijk,
bij een liturgische viering met brood
en wijn. Een voorproefje van de feestmaaltijd in het koninkrijk van God, met
Jezus Christus in eigen persoon aan het
hoofd van de tafel.
Het bovenstaande zal worden opgenomen
in: Onschatbare teksten. Een top-25 van geliefde passages uit het Nieuwe Testament
met ongekende zeggingskracht, naar verwachting dit najaar uit te geven door Buijten & Schipperheijn te Amsterdam.

De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.
Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.
De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!
Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het daag’lijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.
Gezang 73:1-4, Liedboek voor de Kerken;
tekst Jaap Zijlstra
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Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

Omhelzen
Het filmpje is in anderhalve week 60.000.000 keer bekeken.
Viral heet dat. Het gaat om the first kiss van twee mensen die
elkaar nog nooit gezien hebben en totaal niet kennen. Onder
begeleiding van het liedje ‘We might be dead tomorrow’.
Dat wil je wel even meemaken, natuurlijk! Indiscreet en op
spanning belust als we kunnen zijn. Even meekijken bij zo’n
intiem moment. Want dat is een echte zoen toch. Intiem,
persoonlijk, iets tussen twee mensen.
Bij een omhelzing ligt dat al wat anders. Naar mijn idee was
vroeger de omgang tussen mensen formeler, afstandelijker.
Omhelzen in gezelschap, dat deed je niet zo gauw. Maar
tegenwoordig kijk ik er al niet meer raar van op als mijn
dochters elkaar openlijk en enthousiast om de hals vliegen,
wanneer ze elkaar na een poosje weer ontmoeten. Mooi om
te zien. Zelfs mijn zoons presteren het soms. Met hun zussen,
of met mij. Wat schuchter aan de ene kant, maar ook warm
en heel goedbedoeld aan de andere.
Een omhelzing straalt ook iets uit. Wat precies, dat hangt
dan weer af van de situatie. Een omhelzing bij een familiereünie is anders dan die van een kind dat uit een enge droom
wakker wordt, zwetend de trap afgedragen wordt en ondertussen zich vastklampt aan papa. In de eerste omhelzing van
twee smoorverliefde jongeren trilt wat anders mee dan bij
een drenkeling die op het nippertje uit het ijskoude water
wordt gered. Omhelzen is lichaamstaal.
Wel bijzonder dat dat woord zomaar ineens in onze belijdenis opduikt. Omhelzen. Een intiem en heel persoonlijk woord
voor iets dat zich afspeelt tussen twee mensen, tussen mij
en Jezus. Tussen mij als verloren zondaar en de Zoon van God
als Redder. Deze omhelzing speelt zich meestal niet openlijk
af, in gezelschap, maar blijft maar al te vaak iets tussen Hem
en mij. Maar het komt vaak voor. En er hangt ook heel veel
van af.
Laat ik het spoor van Gods liefde even proberen te volgen.
De hele mensheid verdient het van de aardbodem te worden
verwijderd. Maar God laat zijn hart spreken en zijn liefde uit
zich door zijn Zoon naar de aarde te sturen. Het ongelooflijke
nieuws verspreidt zich door de eeuwen heen over de aardbol.
In zijn goedheid laat God boodschappers uitzwermen naar
alle kanten. Wanneer ook ik ervan hoor, is dat een wonder.
Een uiting van liefde.
‘De mensen die deze boodschap aannemen en hun Verlosser
Jezus omhelzen vanuit een echt en levend geloof, worden
door Hem van de toorn van God en van de ondergang verlost
en ontvangen het eeuwige leven’ (DL I,4).
Jezus omhelzen…

Het gaat in de Bijbel niet om weetjes, niet om een nieuwe
moraal, niet om een doorwrochte theologie, of een solide
levensbeschouwing of edele moraal. In het gewaad van
het evangelie komt Jezus Christus naar ons toe, zeiden ze
vroeger al. Heel direct, persoonlijk, onontwijkbaar. Hoe je
reageert, is van levensbelang. In de meest diepe zin van het
woord. Je eeuwige leven hangt ervan af. Je voortbestaan op
een nieuwe aarde. Je eindeloos verblijf in de nabijheid van
God.
Omhelzen: lichaamstaal die veel uitdrukt: verlangen, liefde,
nabijheid, opluchting, vertrouwen, overgave, dankbaarheid,
angst misschien toch ook wel een beetje, want o wee, als je
Hem loslaat en het zonder Hem moet zien te redden…
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis klinkt hetzelfde woord:
Wij geloven dat de Heilige Geest in ons hart echt geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst,
Hem zich toe-eigent en niets meer buiten Hem zoekt.
Ons geloof heeft iets heel persoonlijks, iets intiems en bevindelijks. Jezus omarmen, vasthouden, Hem nooit van je leven
meer willen loslaten, als een reddingsboei die God vanuit de
hemel je in zijn liefde toewerpt, in het diepe geloof dat je in
Hem alles krijgt wat je voor je redding nodig hebt. En in het
besef dat buiten Hem je leven eindeloos koud en kil zal worden. Door God geliefd of door God verlaten.
Dat woord ‘omhelzen’ heeft mijn geloof veranderd; het heeft
mij ook veranderd. Het helpt me altijd weer om te beseffen
waar het bij geloven ten diepste om gaat. Om overgave aan
Jezus, aan alles wat Hij voor mij heeft gedaan en wil betekenen. Het helpt me ook om mijn geloof persoonlijk te houden,
iets dat zich allereerst afspeelt tussen Hem en mij. Het helpt
me om gezond kritisch te blijven op een manier van geloven
die het vooral over dingen en begrippen heeft, maar nauwelijks over de persoon van Jezus. Het maakt ook een heleboel
op aarde een stuk betrekkelijker: wanneer ik leer niets meer
buiten Hem te zoeken, ga ik steeds meer beseffen dat al het
andere op aarde uiteindelijk geen redding brengt, geen eindeloze liefde biedt en geen eeuwig geluk geeft. Het helpt me
om in alles wat ik meemaak, mij te laten terugvallen op zijn
wijsheid en liefde. Hij alleen zal en kan helen.
Mijn houvast is dat Hij mij dag en nacht liefdevol vasthoudt.
Dat is een hele troost.
De enige zelfs.
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Vreemdelingschap: een vergeten
kenmerk van christenen?

Rondblik
Hans de Wolf

Als christenen proberen we de wereld niet te mijden, maar
juist een plek in te nemen midden in de maatschappij van
vandaag. Dat kan consequenties hebben. Dr. G. Dekker
heeft daarop gewezen in zijn recente boek De doorgaande
revolutie. Hij constateert dat bevindelijke christenen meer
afstand houden tot de huidige cultuur dan orthodoxe
christenen zoals de vrijgemaakten.
Denk aan het gebruik van de tv en
andere moderne media als voorbeeld.
Vrijgemaakten zochten altijd de wereld
op om, nog steeds in de lijn van A. Kuyper, die wereld te winnen.
Maar de praktijk leverde het tegendeel
op, aldus Dekker. Niet wij wisten de wereld te winnen, maar de wereld palmde
ons in. Dus secularisering (verwereldlijking) was het resultaat. Ik denk dat er
veel waarheid zit in de schets die Dekker tekent. Ons blad heeft daar ook al in
eerdere artikelen op gewezen.
Nu vindt Dekker zelf dat geen verkeerde
ontwikkeling. Volgens hem worden
christenen op deze manier juist mondiger, en dat is in zijn optiek ook precies
Gods bedoeling. Maar hoe denken we
zelf daarover? Zijn we als orthodoxe
gereformeerden mondiger geworden of
zijn we een kenmerk aan het verliezen,
namelijk het vreemdeling-zijn?

Apeldoornse colleges
De redactie wilde aan de vreemdelingschap van ons, christenen, weer eens
apart aandacht geven. Want het is geen
onderwerp dat erg in de belangstelling
staat. Het is alweer zeven jaar geleden
dat het boek Vrijgemaakte vreemdelingen verscheen (2007, onder redactie
van Mees te Velde en Hans Werkman).
Dat boek was trouwens vooral historisch van aard. Het roept de suggestie
op dat vreemdelingschap voor de eerste
generaties vrijgemaakten op hetzelfde
neerkwam als leven in isolement. Maar
is dat een bijbelse invulling?
Een paar jaar terug heeft men zich aan
de Theologische Universiteit in Apeldoorn met dit thema beziggehouden.
In december 2011 was er een aantal zogeheten integratiecolleges over ‘Vreemdelingen en bijwoners’. De colleges gin-

gen met name over vreemdelingschap
in de vroege kerk, en vreemdelingschap
in de wereld van de Bijbel. De teksten
ervan zijn gebundeld en in 2012 onder
dezelfde titel in boekvorm verschenen.1
In de ondertitel wordt gesproken van
een urgent theologisch thema. In Apeldoorn vonden ze het dus belangrijk om
dit onderwerp aan de orde te stellen.
Dat vindt Nader Bekeken ook. Vandaar
dit artikel. Het wordt geen bespreking
van genoemde bundel, maar ik zal er
wel mijn winst mee doen. Want er
staat heel wat leerzaams in, ook als het
gaat over de kerkgeschiedenis in de eerste eeuwen na Christus, en de manier
waarop men toen de christelijke vreemdelingschap invulde. Ik wil nu zelf eerst
het een en ander zeggen over dit thema
vanuit de Bijbel, om daarna wat hardop
na te denken over de praktische invulling in het leven van vandaag.

Ontheemd
Vakantie, stage of au pair in het buitenland, emigratie: het zijn alle drie
manieren waarop je je thuisgevoel een
beetje (veel) kunt kwijtraken. In den
vreemde ben je niet dakloos maar wel
thuisloos. Ik denk dat Abraham ook
zo’n ontheemd idee gehad heeft. Toen
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Sara overleden was, had hij geen enkel
stukje eigen grond waar hij haar kon
begraven. Hij ging naar de bewoners
van het land, de Hethieten, om een
eigen grafplaats van hen te kopen. Letterlijk zei hij tegen hen: ‘Ik woon maar
als vreemdeling bij u’ (Gen. 23:4). Hij
had immers geen rechten als buitenstaander. Hij was helemaal op de goede
wil van deze autochtonen aangewezen.
Dit is een treffende tekst die aangeeft
hoe Abraham en later ook de andere
aartsvaders zich in Kanaän gevoeld
hebben. Ze waren vreemdelingen en
bijwoners te midden van de volken
die daar allang gesetteld waren. Dat
gold op den duur zelfs nog sterker van
hun verblijf in Egypte. Als de farao dan
aan vader Jakob vraagt hoe oud hij is,
antwoordt Jakob: de jaren van mijn
vreemdelingschap zijn honderddertig
(volgens NBG-1951). Het gevoel van
thuisloos-zijn zat er dus wel diep in!
Dit is de eerste lijn in de Bijbel als het
om vreemdelingschap gaat. Maar er is
nog een andere lijn. Je zou denken dat
die vreemdelingschap verleden tijd was
zodra Abrahams nageslacht het land
Kanaän onder Jozua in bezit mocht
nemen. In zekere zin was dat ook zo. De
Israëlieten mochten de enige en wettige inwoners worden van het beloofde
land. Toch blijven ze op een bepaalde
manier vreemdelingen. Dat blijkt duidelijk uit de wetgeving rond de verkoop
van land. In Leviticus 25 stipuleert de
Heer namelijk het volgende: ‘Land mag
nooit verkocht worden, alleen verpand,

als de gelovigen van vroeger weet hij
want het land behoort mij toe en jullie
zich van God afhankelijk, ook nu in zijn
zijn slechts vreemdelingen die bij mij
verdriet. God is zijn Schepper, alleen Hij
te gast zijn’ (vs. 23). Dat is dus een lijn
kan ook zijn Vader en Vertrooster zijn.
die al bij de schepping begint. God is
de grote Eigenaar van alles (zie Ps. 24),
en mensen zijn alleen maar gebruikers. Op doorreis
Deze vreemdelingschap heeft dus ook
alles te maken met ons rentmeesterIn het Nieuwe Testament zien we die
schap. De wereld is niet ons huis, maar
eerste lijn vooral terugkomen in de
Gods koninklijke domein, waar zijn
eerste brief van Petrus. De lezers van
wetten gelden. Vandaar die uitspraak
die brief woonden in de verstrooiing in
in Psalm 119:19: ‘Ik ben een vreemdeling Klein-Azië, te midden van grote meerop aarde, verberg uw geboden niet voor derheden van heidenen of Joden. Dat
mij.’ Denk ook aan 1 Kronieken 29:15,
bevorderde natuurlijk wel een Abrawaar David belijdt dat
ham-gevoel. Vandaar
hij en zijn volk allemaal
dat Petrus hen in 1:1
Een Abraham-gevoel aanspreekt als ‘vreemals gasten op Gods
aarde verblijven, en dat
delingen’. Later in de
alles wat ze voor de aanbrief komt dat vreemdestaande tempel bijeengebracht hebben, lingschap nog twee keer terug (1:17 en
uiteindelijk uit de hand komt van God,
2:11). Petrus bemoedigt hen om midden
de Eigenaar.
tussen die andersdenkenden een christelijke stijl te bewaren en onderweg
Als we die twee lijnen nu combineren,
te blijven naar de toekomst. Over dat
kunnen we het volgende zeggen. Zolaatste sprak ook al de Hebreeënbrief in
als Abraham afhankelijk was van de
hoofdstuk 11. De voorvaders waren eiHethieten, zo zijn alle mensen aangegenlijk mensen op doorreis (vs. 14) toen
wezen op God als de Heer van alles en
ze zich vreemdelingen noemden. Doorde Helper van hulpelozen. In het Oude
gaande reizigers, zeg maar, oftewel
Testament horen we die belijdenis ook
pelgrims. Op weg naar een vaderland
af en toe. Bijvoorbeeld uit de mond van
waar ze werkelijk thuis zouden zijn.
David in Psalm 39: ‘Hoor mijn gebed,
Over wat dat in de praktijk betekent,
Heer (…) wees niet doof voor mijn verwil ik verderop wat meer zeggen.
Die tweede lijn, de afhankelijkheid van
driet, want een vreemdeling ben ik, bij
U te gast zoals ook mijn voorouders wa- God zelf, komt in het Nieuwe Testament natuurlijk ook overal terug, al is
ren.’ David denkt aan zijn voorgeslacht,
het dan niet via de term ‘vreemdelingmisschien ook aan de aartsvaders. Hij
voelt zich één met hen, ook al woont hij schap’. Maar telkens blijkt dat we het
helemaal van Hem moeten en mogen
met zijn volk in een vrij land. Maar net
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verwachten. En dankzij Christus mogen
wij nu al ons burgerschap in de hemel
hebben, schrijft Paulus in Filippenzen
3:20. Burgers van een aards koninkrijk,
maar vooral ook burgers van Gods rijk.
Een dubbel paspoort dus. Dat kenmerkt
ook onze ‘vreemdheid’ in de ogen van
buitenstaanders. Maar het geeft ons
zelf perspectief. Want wie op deze
oude wereld vreemdeling wil zijn bij
God, mag juist erfgenaam worden van
de nieuwe wereld, het thuisland dat
op komst is. Daar is immers de
vreemdelingschap vergeten en
zijn wij in het vaderland.

settelen, en werkend en biddend tot
zegen te zijn voor heidense medemensen. ‘Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet
je in voor haar bloei, want de bloei van
de stad is ook jullie bloei.’ Kinderen van
God horen niet bij een andere planeet.
Samen met niet-christenen proberen

In de wereld, maar van God
Nu moeten we vervolgens eens kijken
hoe die vreemdelingschap concreet
uitpakt. Het is een bijbelse gedachte
dat we van de wereld gebruik mogen
maken en er onze plaats innemen. We
moeten ons niet uit de wereld terugtrekken of wereldvreemd worden. We
hoeven geen Amish te worden. Dus het
isolement is niet ons ideaal. Obadja, de
hofmeester van koning Achab, is een
mooi voorbeeld. Hij had groot ontzag
voor de Heer, maar werkte intussen in
het paleis van die goddeloze Achab. Zou
hij zich daar geen ‘vreemde eend in de
bijt’ gevoeld hebben? Toch bleef hij op
zijn post en was geen grijze muis. Hij
buitte zijn positie juist uit: hij verborg
honderd profeten van de Heer in grotten en hield hen daar in leven.
In een soortgelijke situatie zat later
Nehemia in ballingschap in de burcht
Susa. Ook hij had een verantwoordelijke functie aan het hof, hij was schenker in dienst van de Perzische koning
Artaxerxes. Hij was die taak niet uit de
weg gegaan, maar was loyaal aan deze
heidense koning. Intussen wist hij zijn
positie ook te gebruiken ten gunste van
de teruggekeerde ballingen in Jeruzalem.
In dit verband denk ik aan die mooie
brief van Jeremia aan de ballingen in
Babel (Jer. 29), waar prof. H.G.L. Peels
een gedegen artikel over schrijft in de
genoemde bundel uit Apeldoorn. Jeremia spoorde zijn volksgenoten aan om
daar in den vreemde niet enkel af te
wachten totdat ze weer terug konden
naar hun land, maar om zich daar te

Geen grijze muis...
we er in deze wereld van God het beste
van te maken. Er blijft, om met A. Kuyper te spreken, de antithese, de tegenstelling tussen geloof en ongeloof, tussen God en afgoden, en die scheiding
moeten we niet verdoezelen, maar er
wordt van ons wel gevraagd solidair te
zijn met onze medemensen.2

Stad van de mens of stad uit
de hemel

Zij moest met haar gezin uit Sodom
weg, maar ze kon haar leventje daar
niet echt loslaten, ook niet toen die
stad bezig was in rook en as te verdwijnen.
Het gaat er dus ook om dat we als
‘vreemdelingen’ onze eigen christelijke
stijl bewaren. ‘Leid te midden van de
ongelovigen een goed leven…’, aldus
Petrus in zijn eerste brief (2:12). Let ook
op dat ‘te midden van’. We moeten
niet afgezonderd, in apartheid leven, in
een reservaat, maar te midden van de
wereld. Dat is ook van belang voor wat
verder in dat vers staat. De mensen om
ons heen moeten kunnen horen en
zien en merken hoe wij leven. Zodat
buren of collega’s die ons eerst belasterden, bij nader inzien tot de conclusie komen dat we geen slechtaards
maar weldoeners zijn, en op die manier
God de eer geven.

Concreet
Hoe ziet zo’n leven er dan concreet uit?
Hoe onchristelijker of postchristelijker
ons land wordt, hoe vaker ons leven
haaks zal staan op het schema van de
wereld. Als geld en genot en gezondheid voor de meerderheid het hoogste
goed zijn, dan mogen wij laten zien dat
God en zijn liefde voor ons het hoogste
goed zijn (Ps. 16 en Ps. 62). Daarom zijn
wij geen vrienden van de loterij en respecteren wij de grenzen die God voor
de beleving van seksualiteit gesteld
heeft, om maar een paar dingen te
noemen.

Tegelijk kent die inzet voor leven en
welzijn in deze wereld ook zijn grenzen. We blijven tegelijk pelgrims, op
Als we God de belangrijkste vinden,
reis naar een stad die uit de hemel zal
neerdalen. Dat moet ook onze levensin- dan betekent dat ook dat je consequent
en serieus de zondag in ere houdt. De
stelling en onze gedragingen bepalen.3
buren zullen die kerkgang misschien
Paulus wijst daarop als hij in 1 Korintieen soort van ‘vreemdgaan’ vinden:
ërs 7:29-31 schrijft over de betrekkelijkzij snappen niet dat je naar zo’n duffe
heid van dit aardse leven. Je mag van
kerk gaat in plaats van heerlijk op het
het leven profiteren, maar je moet het
terras in de zon te zitten. Maar als je
ook relativeren. In vers 31 brengt hij
dat plekje in de zon
het ongeveer zo onder
‘opoffert’ voor een kerkwoorden: Laat ieder die
Plekje in de zon
dienst, blijft dat niet
in deze wereld leeft (zo
‘opofferen’
zonder zegen. Zo kenleven) alsof die voor hem
nen we als christenen
niet meer van belang is.
onze eigen prioriteiten en maken we
Want de wereld van nu, de stad van de
onze eigen keuzes. Ook ten aanzien van
mens, is bezig te verdwijnen. Je moet
kunst en cultuur bijvoorbeeld. We zijn
dus ook afstand kunnen nemen, zelfs
niet cultuurvijandig, maar we hoeven
afscheid. Denk aan de vrouw van Lot.
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God en hun naaste liefhebben…’ Dat is
nu juist de manier waarop wij vreemdelingen zijn: niet de zondaars mijden,
maar wel de zonde, en juist onze zondige medemensen liefhebben. Ik hoop
niet dat we dit kenmerk gaan vergeten.
Want alleen wie in deze wereld vreemdeling durft te zijn, mag in de nieuwe
wereld erfgenaam zijn.

niet de bijbelse waakzaamheid aan het
verliezen is.
We moeten ons bijvoorbeeld afvragen:
zijn we in de maatschappij wel haaks
en hoekig en tegendraads genoeg? Ik
denk ook aan de waarschuwing die
ons in het Woord vooraf van de Apeldoornse bundel meegegeven wordt.
De redactie schrijft daar deze veelzeggende zin: ‘Tijdens genoemde studiedagen hebben we ons afgevraagd wat
het eigene van de vreemdelingschap
van de kerk is, en of we niet tot onze
schade waren vergeten dat ook van
een meerderheidskerk geldt dat ze haar
burgerrecht niet op de aarde heeft,
maar in de hemel.’

ons niet te schamen als we geen tijd
overhadden voor de nieuwste films.
Het rijk van God is met de laatste cultuuruitingen meestal ook niet zo ge
diend. En we hebben als gereformeer
den langzamerhand afgeleerd om met
al te grote woorden over onze cultuuropdracht te spreken.

Niet vergeten
Kortom, we moeten eerder oppassen
dan aanpassen. Geen aanpassing aan
een godloze leefstijl, maar oppassen
dat we niet sluipenderwijs meegetroond worden in de maalstroom van
onze huidige tijd. Ik denk aan een
conclusie van prof. A. Baars in de genoemde bundel, als hij de beleving van
vreemdelingschap in de vroege kerk
evalueert. Hij schrijft dat men toen uiterst alert was om niet meegezogen te
worden in heidense praktijken (o.a. theater, spelen, gladiatorengevechten). Dat
plaatst ons voor de vraag, zegt hij, of de
christelijke kerk in het Westen vandaag

Noten:

1

G.C. den Hertog en H.G.L Peels, Vreemdelingen en bijwoners. Opstellen rond een
urgent theologisch thema, Apeldoorn,
2012.

2

Ik zinspeel hier op een rectorale rede van
prof.dr. W.H. Velema, getiteld Solidariteit

Ik kan het ook met de titel van dit artikel zeggen: raakt de ‘vreemdelingschap’
onder orthodoxe (en bevindelijke) gereformeerden niet in het vergeetboek?
In artikel 29 NGB staat onder andere
als kenmerk van echte christenen genoemd, dat zij ‘de zonde ontvluchten
en de gerechtigheid najagen, de ware

en antithese. Een theologische peiling,
Kampen, 1978.
3

Zie voor dit verband tussen ons pelgrimzijn en ons gedrag het boek van prof.dr.
W.H. Velema, getiteld Ethiek en pelgrimage. Over de bijbelse vreemdelingschap,
Amsterdam, 1974.
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Dr. Hans W. Maris (1941)
is emeritus hoogleraar
van de Theologische Universiteit in
Apeldoorn, waar hij de
dogmatische
vakken doceerde. Hij nam
vele jaren deel aan de gesprekken
tussen kerken van gereformeer
de belijdenis over het waarom
van verdeeldheid en de
mogelijkheid van (meer)
eenheid. Dat
alles in de overtuiging
dat de kerk niet van ons
is.
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Drs. Joh. de Wolf is emerituspre
dikant en woont in Amersfoort. Hij specialiseerde
zich in het Oude Testament,
en
schrijft geregeld een bijdrage
voor Nader Bekeken, onder
andere in de rubriek ‘Woordwaar
de’.

Hans W. Maris

Joanne van der Velden
(1988) heeft onlangs haar
studie geneeskunde afgerond en
is begonnen aan een promotietra
ject
bij de radiotherapie in het
UMC Utrecht. Al van jongs
af aan
wist ze dat ze later zowel
dokter als schrijfster wilde
worden. Tijdens haar studententij
d worstelde ze met moeilijke
geloofsvragen die betrekking
hadden op de relatie tussen
geloof en wetenschap,
en ook met vragen naar
aanleiding
van aangrijpende medische
gebeurtenissen. Ze ervoer
echter altijd Gods aanwezighei
d en werd elke keer verrast
door
de schoonheid van Gods
Woord. Het is haar steeds
weer een
genoegen deze ervaring
te delen met anderen.
De twee auteurs schreven
al eerder samen een boek,
daarin
bespraken ze de gebeden
in de Bijbel. In dit boek
laten ze
zich verrassen door de
veelzijdige liederen die
in de Bijbel
gevonden kunnen worden.
Ze werden geraakt door
de intensiteit van de liederen,
waardoor ze kerkvader
Augustinus
zijn gaan begrijpen. Hij
schreef dat ‘zingen dubbel
bidden
is’, waarmee dit boek
dan ook een logisch vervolg
is op hun
eerste boek.
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Albert Pieter Feijen (1953)
studeerde theologie in
Kampen
en werkte vervolgens als
predikant in vier gemeenten.
Op dit
moment is hij werkzaam
in Barneveld. Daarnaast
is hij altijd
betrokken geweest bij
buitenlandse kerkelijke
gemeenten,
aanvankelijk in Oost-Europa
en tegenwoordig ook in
centraal
Europa. Hij reist regelmatig
naar verschillende gemeenten
daar, meestal met de auto,
en biedt waar nodig overleg
en
ondersteuning, bijvoorbeeld
in de vorm van cursussen.
Deze
contacten met gelovigen
in andere delen van Europa
hebben
hem gevormd tot de dominee
die hij nu is. Want de geloofshouding van christenen
die hij bij zijn reizen ontmoet,
probeert hij als lessen in zijn
persoonlijke omgang met
God te
gebruiken.

Geschiedschrijving in
het
Oude Testament
STICHTING

WOORD & WERELD

WOORD & WERELD

In dit boek komen deze
zaken aan de orde. Er
wordt iets uitgelegd van de historische
achtergrond van zulke
kerkelijke
begrippen. Dat gebeurt
al luisterend naar de Bijbel.
Er zit een appel in om
jezelf af te vragen of je
een nieuwe
mens bent of niet, en
hoe dat merkbaar is in
ons leven. Het
gaat dan over zonde, genade,
het verbond, en over preken
en gemeente zijn.
Het moet dus ook wel
over onszelf gaan.

De beste zangvoorbeelden

WOORD & WERELD

Bijbelse liederen

len tegen. We spreken
ook niet voor niets over
de bijbelse geschiedeni
s. Dit cahier zoemt dan
speciaal in
op het Oude Testament.
Het gaat vooral om de
vraag hoe
die historie verteld of
beschreven werd. En ook
hoe historie
soms in dichtvorm verwerkt
werd. Denk aan de uittocht
uit
Egypte, eerst beschreven
in Exodus 13 en 14, en
vervolgens
bezongen in het lied van
Mozes in Exodus 15. Andere
vragen
die besproken worden:
wat is geschiedenis, welke
bronnen
gebruikten de bijbelschrijv
ers, wat is het bijzondere
van de
bijbelse verhaalkunst,
is de Bijbel een tendensboe
k? En dan
komt natuurlijk ook de
waarheidsvraag aan de
orde: is het
allemaal echt gebeurd?
En hoe moeten we kiezen
als opgravingsresultaten de
Bijbel lijken tegen te spreken?
Reden genoeg om met
dit boekje over deze onderwerpe
n
kennis te maken. Gespreksvra
gen bij elk hoofdstuk maken
ook bestudering in groepsverba
nd mogelijk.

Bijbelse liederen
Verhaa
l en feit
in bijbelse tijd

VELDEN

In de kerk komen verbond
en doop regelmatig ter
sprake.
Kunnen die woorden voor
de een iets anders betekenen
dan
voor de ander? Helaas,
juist om deze bijbelse
begrippen is
er heel wat twist en onbegrip
gegroeid onder christenen,
en
is een nogal moeizame
discussie tussen kerken
ontstaan.

Hoe schrijf je een mooi
verhaal? Hoe maak je
een goed
verslag, van een vergadering
bijvoorbeeld of van je
eigen
belevenisse

EEN SERIE CAHIERS TOT

VERSTERKING VAN HET

GEREFORMEERDE LEVEN

STICHTING

P. Niemeijer

WOORD & WERELD

n? Dat is een kunst apart.
En hoe léés je dan
Over de kerk,hetde
verhaal van een ander?
Hoe ontdek je wat de schrijver
gemeentele
den
vooral wilde
Ook dat is een hele kunst.
en de verkondigingzeggen?
het daar veel d
Als je de Bijbelvan
leest, dan kom jeWoor
van die geschiedverha
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Wat heb je er eigenlijk
aan om gedoopt te zijn?
Maakt dat
jou beter dan iemand
die niet gedoopt is? Minder
zondig
bijvoorbeeld?
En ben je dan soms al
half (of nog verder) onderweg
naar
de hemel? Betekent gedoopt
zijn dat je vanbinnen al
een
nieuwe mens geworden
bent – opnieuw geboren
dus?
En als het gaat over het
verbond van God met
mensen, omdat de doop daar een teken
van is – wat is dat dan?
Dat je
eeuwige toekomst al defi
nitief veilig gesteld is?
Of anders?

Zondaars en
bedelaars
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Verhaal en feit in
bijbelse tijd

Verhaal en feit in
bijbelse tijd

Ds. Pieter Niemeijer is sinds
2000 predikant van de
Gereformeerde Kerk in Den
Helder. Daarvoor was hij
dat vanaf 1981 in Zuidwolde
(Gr.) en vanaf 1985 in
Dordrecht. In deze reeks schreef
hij eerder o.a. Tot geloof
komen. Christelijke bijbelstudies
(over o.a. zondeval,
wedergeboorte, verkiezing
en verwerping), Start met
de Schrift. Meditaties voor
en over het kerkelijk leven en
Samen in de wereld. Wat biedt
de kerk? (over de betekenis
van geloof en kerk voor politiek
en samenleving).

Over de kerk, de gemeen
teleden
en de verkondiging van
het Woord
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een serie cahiers tot
versterking van het
gereformeerde leven

‘Hopelijk bent u net als ik
nog meer onder de indruk
geraakt van wat het inhoudt
dat God de Schepper van
de hemel en de aarde is.’ Het
is de slotzin van dit boekje.
Het is ook het doel ervan.
Er wordt geluisterd naar Genesis
1. Wat staat er? En wat
staat er niet? Wat vertelt het
ons over Gods werk in het
begin?
Genesis 1 beantwoordt niet
al onze vragen. Het is ook
niet bedoeld als een bijdrage
in een wetenschappelijke
discussie. Het wil ons brengen
tot kennis van en ontzag
voor God, die alles gemaakt
heeft. Dat is ook wat de titel
wil oproepen: Wie heeft dit
alles geschapen? Daar hoor
je
de verwondering in: wie doet
dit de HERE na? En het is
tegelijk een appellerende
vraag: zou je de Schepper
van
zoiets indrukwekkends niet
vertrouwen en niet eren?
Na een paar inleidende opmerkingen
over geloof en
wetenschap komen de schepping
in het algemeen en
Genesis 1 in het bijzonder
aan de orde. Vervolgens wordt
gekeken hoe Genesis 1 terugkomt
in
Bijbel. Daarna wordt een confrontatiehet vervolg van de
aangegaan met
het evolutionisme dat alle
dingen wil verklaren buiten
God en Bijbel om. Het laatste
hoofdstuk gaat in op
vragen over de duur van de
zes dagen van Genesis 1, en
over de ouderdom van de
aarde en van het heelal.
Gespreksvragen aan het eind
van elk hoofdstuk maken
het boekje bruikbaar voor
bestudering in groeps- of
verenigingsverband.

Zond

en bedelaars
Wie heeftaars
dit alles
geschapen?
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Wij zouden Jezus wel willen zien

Het profiel van de predikant
De belasting van het ambt kwam op de synode aan de orde
bij de bespreking van het rapport van deputaten Probleembehandeling. In besloten zitting moesten er oordelen worden uitgesproken in enkele specifieke probleemzaken. En dat
maakt soms verdrietig. Fijn dat deze deputaten er zijn! Fijn
dat er nu ook een beroepsprofiel voor predikanten is vastgesteld. Dit profiel geeft zowel de predikant als de kerkenraad
– en ook de Theologische Universiteit – houvast als het gaat
om de vraag waaraan een predikant heeft te voldoen.
Wat is het woord van God?
Wij willen Jezus wel zien. Die vraag had ik zelf bij me toen de
synode zich terugtrok in het bos van de Veluwe. Daar hebben we ons nader bezonnen over wat wel genoemd wordt
‘de nieuwe hermeneutiek’. En dan blijken de verschillen! De
meningen over de vrouw en het ambt lopen ver uiteen. En
hoe komen die bij elkaar? Je zou de Heer willen zien!
Daarna hebben we in dat bos een deputatie ontvangen van
de 1541 ondertekenaars van het Appel. Ook in dat gesprek
bleken de verschillen. Aan het eind van deze ontmoeting
merkte iemand op: We zijn het erover eens dat het gaat over
de vraag naar de trouw aan het Woord, maar er is een grondig verschil over de vraag: wat is het Woord van God?
Wie komt er op bezoek?
Ik had de vraag naar Jezus ook bij me toen de synode sprak
over de nieuwe kerkorde. Het ging over een verschil in de
praktijk betreffende het pastoraat: is dat de verantwoordelijkheid en typisch het werk van de kerkenraad of heeft heel
de gemeente te participeren in het pastoraat? De huidige
kerkorde schrijft het ambtelijk, jaarlijks huisbezoek voor. Er
werd voorgesteld om die regel te schrappen. Dat voorstel is
afgewezen. En ik was daar blij om. Ik ken de risico’s van het
geformaliseerde huisbezoek, maar ik ken ook de verdrietige

verhalen van kerkleden her en der in onze kerken, die het
ambtelijk pastoraat zeggen te missen: ‘Ik krijg geen dominee
of ouderling aan mijn ziekbed.’ En dan klinkt in de verhalen
door, dat de Heer wordt gemist aan het ziekbed! Dominee,
wij zouden Jezus wel willen zien!
Wanneer ben je getrouwd?
En die vraag naar Jezus kwam ook bij me op toen de synode
zich boog over het indrukwekkende rapport van deputaten Huwelijk & Echtscheiding. Indrukwekkend, gelet op de
brede informatie en de diepgang van het betoog. Maar ook
nu blijken er verschillen. Hoe waardeert de kerk het huidige
burgerlijk huwelijk? En hoe gaan we om met de andere samenlevingsvormen? Ook onder ons kiezen jonge mensen wel
voor – neem nu – het geregistreerd partnerschap. Moet de
kerk niet de bevestiging van het huwelijk-in-bijbelse-zin aan
zich trekken? Is dat niet dopers, werd er prompt gezegd. We
kwamen er voor dit moment niet uit. Intussen dacht ik aan
de bruiloft te Kana. Jezus heeft zich dáár laten zien.
Christen in de gezondheidszorg
Jezus zien. Dat willen we, als het gaat om de steeds complexere vragen op het terrein van de gezondheidszorg. Een
voorlopig hoogtepunt op onze synode was daarom de instelling – namens het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut – van
de bijzondere leerstoel medische ethiek aan de Theologische
Universiteit in Kampen. Het gaat om een academische
doordenking van bijbelse normen voor medisch-ethische
onderwerpen die ons allemaal raken, zoals de kosten van euthanasie, overbehandeling enzovoort. De wijze waarop deze
vragen in het publieke debat aan de orde komen, doet toch
hunkeren naar de wijsheid en bewogenheid van onze Heer.
De Heer van de volken
En dit schrijf ik aan het begin van de zogenaamde buitenlandweek. De synode ontvangt deputaties van kerken uit de hele
wereld. Dat betekent een breed en kleurrijk overleg, en dat
geeft ook altijd veel bekijks. En dan hoop ik als eenvoudige
dorpsdominee ook deze week Jezus te zien, de koning van de
wereldkerk, de Heer van alle volken. We begonnen deze week
met een overdenking van de verschijning van de gebonden
Jezus voor de machthebber Pilatus: Bent u de koning van de
Joden? Het was op de dag waarop het nieuws in de ban was
van het bezoek van president Obama in ons land. Hoe was
dat hoog bezoek omgeven van veiligheidsmensen, en zag u al
die wereldleiders aan die enorme ronde vergadertafel? Wat
is daarbij vergeleken de bijeenkomst van afgevaardigden van
bescheiden kerken bijeen in Ede. Maar – heerlijk! – wij hebben
Jezus gezien!
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Synode 2014
Gijs Zomer

Onlangs maakte ik een bevestigingsdienst mee. De nieuwe,
jonge predikant werd door een oude collega in zijn ambt
bevestigd en die hield een mooie preek over de bekende
Griekse vraag uit Johannes 12: Heer (dominee), wij zouden
Jezus wel willen zien.
De boodschap laat zich
raden. En ik vond die
zowel bevrijdend als
belastend. Bevrijdend
in een tijd waarin zo
veel wordt verwacht
van de persoon van
de predikant – het gaat niet om hem, maar om de Heer; belastend, want de lat voor het ambt is hiermee hoog gelegd:
de gemeente mag van de nieuwe predikant verwachten de
Heer te zien.

Gemeentebreed
Dick Dreschler

Jaargang
Jaargang21
21no
no44april
april2014
2014

Als je niets
aan de preek hebt…
Soms kan het gebeuren dat je op zondag in de kerk zit, een
preek hoort, maar dat je er verder niet zo veel mee kunt. Het
is allemaal waar wat er gezegd wordt, er is geen woord Frans
bij, er is geen speld tussen te krijgen, maar je loopt naar huis
en je denkt: ‘Wat heb ik er nu aan gehad?’
De dominee heeft bijvoorbeeld aan de
hand van een psalm mooi beschreven
hoe goed God is. Of de preek heeft weer
heel duidelijk uitgelegd dat we puur uit
genade gered worden. Maar wat kan
ik daar nu mee? Waarom moest ik dit
weer horen?
Dit probleem kun je bij de preek hebben, het kan ook breder spelen in je
geloofsleven. Dat je wel veel van God
weet, maar dat je het lastig vindt om
je geloof met het leven te verbinden.
Maakt het voor de maandag echt iets
uit of je zondag in de kerk gezeten
hebt? Heb je, als je tussen je collega’s
zit, echt wat aan je geloof? Of als er
plotseling die pijn van een scheiding
heel dichtbij komt, wat heb je dan aan
wat je in de Bijbel leest of op zondag
hoort?
Bryan Chapell gaat in zijn boek ChristCentered Preaching in op deze vragen.

Dit boek is me ooit eens tijdens een
congres in Frankrijk aangeraden (ik
heb dan ook alleen de Franse vertaling Prêcher). Ik heb dat boek altijd op
mijn bureau liggen en gebruik het bij
de voorbereiding van mijn preken. Niet
omdat er zo veel in staat wat ik in de
preek kan vertellen. Wel omdat Bryan
Chapell mij leert om de juiste vragen te
stellen aan de bijbeltekst.

Leg een brug
De eerste vragen zijn altijd: ‘Wat betekent de tekst?’ en ‘Hoe weet je dat de
tekst dat betekent?’ Het fundament
van de preek is dat je de bijbeltekst
overdenkt en begrijpt. Tegelijk kan
veel van wat je in de Bijbel leest, in een
preek hoort of op bijbelstudie ontdekt,
op een afstand blijven staan. Dan blijft
het bij historische informatie: de mu-

ren van Jeruzalem waren meters hoog
en heel dik. Of dogmatische informatie
dat de dwaling waarmee Paulus in
de brief aan de Kolossenzen te maken
heeft, veel heidense en ascetische elementen in zich heeft. Boeiende informatie, maar wat moet je ermee?
Het is belangrijk om de brug naar vandaag te leggen. De verbinding is niet
alleen dat we dezelfde God hebben: dat
de God van Abraham, Isaak en Jakob
de Vader is van Jezus Christus en ook
mijn Vader. De verbinding is ook dat we
in de Bijbel mensen tegenkomen die in
dezelfde situatie zitten als wij. Mensen
die te maken hebben met hun zonden,
met hun vragen. Mensen die, sinds de
zondeval, leven in een gebroken wereld.
Die te maken kregen met ziekte, met
oorlog, met een conflict. Die overspel
pleegden, alleen gelaten werden of
slachtoffer werden van mensen die hun
macht misbruikten. Het is belangrijk
om oog te krijgen voor de menselijke
situatie (human condition) in de bijbeltekst: waarin lijk ik op de mensen van
toen, voor wie de tekst is geschreven?
Of: waarin lijk ik op de auteur van de
tekst?
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Die vaak moeilijke menselijke situatie is niet altijd een gevolg van eigen
moeilijkheden of zonde, waardoor er
geestelijke of emotionele wonden in
het leven gekomen zijn. Ze kan ook een
gevolg zijn van de gebrokenheid van
het leven in het algemeen. Het ouder
worden, geconfronteerd worden met
de dood of de vraag naar de zin van het
leven. Die situatie kan ook een blijde of
dankbare situatie zijn.

Bedoeling
Uitgangspunt bij het lezen van de
Bijbel mag zijn dat elke schrifttekst
gebruikt kan worden om onderricht
te geven, om dwalingen en fouten te
weerleggen, en om op te voeden tot
een deugdzaam leven (2 Tim. 3:16). God
geeft ons de bijbelteksten niet puur
ter informatie, de bijbelschrijvers zijn
niet zomaar gaan zitten om te schrijven: ze hebben een doel met de tekst.
Een bedoeling om mensen in de situatie waarin ze zaten, aan te spreken.
Wanneer we die bedoeling ontdekken,
kunnen we ook ontdekken op wat voor
manier God ons wil aanspreken via
woorden van de Bijbel. Wanneer je
weet wat een tekst betekent, ben je nog maar op
de helft. De belangrijke
vervolgvraag is: waarom
is deze tekst geschreven?
Waarom vond Paulus het
nodig om uit te leggen
dat je alleen door genade
gered wordt? Tegen welke
zwakheden, vooroordelen,
moeite liep hij aan, dat
hij het nodig vond om
dit op te schrijven? God
heeft ervoor gezorgd dat
dit gedeelte in de Bijbel
kwam. Waarom? Wat is
zijn bedoeling met deze
tekst voor ons mensen in
dezelfde menselijke situatie?

Praktisch
In veel preken wordt veel moois en
waars gezegd. Maar Chapell vertelt van
iemand die studenten leerde preken en
ze de opdracht gaf om aan hem te denken als ze de laatste woorden van de

preek gesproken hadden: alsof hij achter in de zaal zou zitten, de armen over
elkaar, wenkbrauwen gefronst met de
vraag in gedachten: ‘En ik? Wat moet ik
met deze tekst? Waarin kan deze tekst
mij helpen? Wat moest ik doen of geloven?’ Als een student dat niet onder
woorden kon brengen, was het volgens
hem geen preek, maar het voorbereidende gedeelte van een preek. Een
preek wordt pas een preek, als je ziet
op wat voor manier de tekst mensen
in hun situatie van toen aansprak en
als dat vervolgens wordt toegepast op
vandaag. Een verhaal dat alleen laat
zien dat God goed is, is nog geen preek.
Pas als de prediker laat zien waarom
dit zo in de Bijbel staat en waarom
mensen dat nodig hadden, en daarmee
ook voor teleurstellende situaties van
vandaag laat zien wat het betekent dat
God goed is, is er een preek geboren.
Op wat voor manier kunnen we vandaag antwoord geven op de tekst?
In zijn aansporingen aan de prediker
Titus schrijft Paulus al dat hij datgene
moet verkondigen wat overeenkomt
met de gezonde leer
(Tit. 2:1). Daarna volgen er heel praktische aanwijzingen voor verschillende

groepen, over geen kwaadspreken, niet
verslaafd zijn aan wijn, ingetogen zijn
en zorgzaam zijn in het huishouden.
De gezonde leer heeft een praktische
spits! Soms zal er dan iets genoemd
worden waar je onder lijdt, en ontvang

je in de preek goddelijke troost. Soms
zal een zonde veroordeeld worden,
maar zal voor de zondaar de weg van
de vergeving gewezen worden. Soms
zul je aan een gevaar ontdekt worden,
en zullen de goede wetten van God je
voorgehouden worden.

Christocentrisch
Als er op zo’n manier gepreekt wordt,
worden er voor onze menselijke situaties geen makkelijke oplossingen gegeven of puur menselijke adviezen. Dan
wordt er geen weg gewezen hoe we
met onze eigen kracht en inspanning
wel een oplossing kunnen vinden, alsof
onze menselijke toestand niet werkelijk
een toestand van zonde en gebrokenheid is. Maar wanneer er vanuit de
tekst gepreekt wordt en de boodschap
aan de mensen van toen duidelijk
in kaart gebracht is, dan worden we
steeds ontdekt aan onze menselijke situatie, en worden we steeds weer richting Christus gedreven. Hij die kwam
voor de diepste nood van de wereld,
kan ons die vermoeid en belast zijn,
werkelijk rust geven. Hij wijst een weg
onder zijn zachte juk.
Daarbij gaat het dus
ook over heel praktische
zaken. Over hoe je een
goede relatie met je collega’s kunt opbouwen;
hoe je een goede houding
aanneemt in een familieconflict; hoe je moet omgaan met werkloosheid of
met je gebrek aan discipline; hoe je verantwoordelijkheden neemt in de
kerk; hoe je je inzet voor
armoede in de wereld of
in de politiek.
Dan blijft het geloof niet
iets van ver weg, voor
mensen die met hun
hoofd in de wolken lopen,
maar ontdekken we hoe
Jezus juist gekomen is
om ons, die hier met onze
beide benen op de grond (of in de modder) staan, te redden, te leiden en een
weg te wijzen aan zijn hand.
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Gelezen
Anne van der Sloot

Samen dansen in de kerk
In het Woord vooraf schrijft de EO-journalist/presentator
Andries Knevel dat hij blij is met de verschijning van dit boek.
Het dwingt hem om de vraag naar vrouw en ambt vanuit een
heel ander perspectief te bezien.
Het perspectief waarop Knevel doelt, is
dat Leene erop wijst dat de mens, man
en vrouw, geschapen is naar het beeld
van de drie-enige God. En lijken op de
drie-enige God houdt volgens haar in
dat, zoals in God tussen de drie Goddelijke Personen rangorde geen rol speelt,
dit ook in de verhouding man/vrouw
geen rol speelt.
Omdat ik in het deputatenrapport
Mannen en vrouwen in dienst van het
evangelie een soortgelijke gedachte tegenkwam1, trok dit boek
van Leene mijn aandacht. Op twee
zaken wil ik nader ingaan:
1. Het beeld van God zou volgens
Leene ook in ons lichaam liggen.
2. Leene benadrukt dat de mens
geschapen is naar het beeld
van de drie-enige God.

dingen uit te drukken wat ze wil beweren. Maar klopt deze voorstelling van
zaken wel, bijvoorbeeld met betrekking
tot Calvijn? Volgens mij niet. Calvijn
legt namelijk het beeld van God in de
ziel van de mens. Wel zegt hij dat het
lichaam iets weerspiegelt van de glorie
van God: de mens richt, in onderscheid
tot dieren, zijn blik fier omhoog. Maar
duidelijk is dat Calvijn niet beheerst
wordt door de tegenstelling ‘rede-

Beeld van God ook in ons
lichaam
Leene poneert dat vanaf Augustinus tot Descartes het beeld
van God lag in onze intellectuele
vermogens: ‘Ik denk dus ben ik’.
God zou het meest intelligente
wezen zijn. Bovendien werd dit
eeuwenlang gecombineerd met de
gedachte dat de Schepper geen lichaam had. Het ‘beeld van God’ kon
dus nooit betekenen dat we lichamelijk op God lijken. Vandaag denken weinig christenen nog dat we
alleen verstandelijk Gods beeld zijn,
maar het heeft wel tot op vandaag veel
invloed op de waardering van mannen
en vrouwen. Want vrouwen zouden
meer lichamelijk zijn en mannen meer
verstandelijk, met alle nare consequenties van dien.
Dit is typisch een manier van schrijven
van Leene. Ze weet in heldere bewoor-

lichaam’, veeleer door de tegenstelling
‘ziel-lichaam’. Zo schrijft Calvijn over
zijn tijdgenoot Osiander, dat deze de
hemel met de aarde vermengt als hij
het beeld van God zonder onderscheid
zowel tot het lichaam als tot de ziel uitstrekt.2 Ik vind het opvallend dat Leene
onvermeld laat wat Calvijn hier zegt.

Vooral omdat zij, evenals Osiander, het
beeld van God voor een belangrijk deel
wel in het lichaam legt, zowel bij Jezus
alsook bij God zelf.
Over de Here Jezus doet ze uitspraken
in de trant van: het is niet belangrijk,
dat Jezus een man is. En: Jezus heeft
ook typische vrouwelijke trekjes: Hij
huilde. En: maakt dat Jezus de perfecte
man en vrouw ineen? Over God zelf
zegt Leene dat in de naam ‘Vader’ God
wel als mannelijk wordt voorgesteld,
maar volgens de Bijbel zou Hij ook
net zo goed vrouwelijk kunnen zijn.
Ze verwijst daarbij naar verschillende
bijbelteksten die Gods vrouwelijke kant
zouden laten zien. Maar de vraag
waarom God zichzelf in zijn Woord
niet presenteert met de woorden:
‘Ik ben de HERE, Ik ben uw Godin!’
wordt door Leene niet gesteld.
Ten aanzien van de Heilige Geest
stelt ze de vraag of Hij twee geslachten kent ofwel hermafrodiet
is, zoals een regenworm. Eerlijk
gezegd, stuit de vraagstelling mij
tegen de borst. Maar het weerhoudt Leene er niet van om met
een verwijzing naar het onzijdige
woord pneuma en het vrouwelijke
woord ruah – woorden waarmee
de Heilige Geest in de Bijbel wordt
aangeduid – te concluderen, dat
we de Geest in zowel in mannelijke
als vrouwelijke termen mogen
aanspreken. Want het gaat in dit
alles erom dat de drie-enige God
relaties kent. (Op dat punt van ‘relaties’ zie onder, AvdS). En ze voegt
zelf de daad bij het woord door op
pag. 86 de Heilige Geest vrouwelijk
aan te duiden: ‘Zij zorgt ervoor...’
Belijdenis blijft ongenoemd
Wat ik bij Leene een groot gemis vind,
is dat zij geen verantwoording geeft
van haar opvatting dat het beeld van
God in het lichaam van de mens, en
niet zoals Calvijn leert, vooral in de ziel
van de mens ligt. Nu probeert zij ‘van
onderop’, vanuit de in zonde gevallen
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mens, die mannelijk en vrouwelijk is,
zich een beeld te vormen van wat wij
onder het beeld van God moeten verstaan. De Bijbel wijst mijns inziens een
andere weg: bij de zondeval is het beeld
van God in de mens, man en vrouw, gebroken. Wat resteert, zijn brokstukken,
op grond waarvan wij niet kunnen reconstrueren wat het beeld van God is.
Maar Christus Jezus, onze Herschepper,
herstelt door zijn Geest het beeld van
God in ons. En uit wat de Bijbel over de
nieuwe mens zegt (o.m. in Ef. 4:24 en
Kol. 3:10), blijkt dat het beeld van God
niet zozeer in ons lichaam als wel in
onze ziel ligt. In Zondag 3 van de Catechismus wordt dit ook beleden: ‘God
heeft de mens goed en naar zijn beeld
geschapen, dat is in ware gerechtigheid
en heiligheid, opdat hij God zijn Schepper naar waarheid zou kennen’ (vgl.
Dordtse Leerregels III/IV, 1). Maar wat
de confessie van de kerk over het beeld
van God zegt, wordt in dit boek helaas
niet vermeld.

model dienen voor een “menselijke” en
niet- patriarchale maatschappij (vgl.
Moltmann, 1980, 215-220).’4
Daar staat eigenlijk in het kort wat
Leene naar voren brengt in haar boek:
de kerk die naar het beeld van de
drie-enige God model staat voor een
‘menselijke’ en niet-patriarchale samenleving! Dat Leene het van belang
vindt dat de drie-enige God relaties
kent, komt dus niet zomaar uit de lucht
vallen. Het is Moltmann die haar dit
thema aanreikt!

Geschapen naar het beeld van
de Drie-enige
In een interview met Knevel voor de
EO-radio (Uitzending gemist) geeft
Leene aan dat haar waardering voor
J. Moltmann groot is. Deze theoloog
staat bekend om zijn opvattingen over
de lijdende God (= theopaschitisme)
en zijn theologie van de hoop. Wat
de theologie van de hoop betreft, liet
Moltmann zich inspireren door de
marxistisch denkende filosoof E. Bloch.3
In hoeverre heeft het denken van Moltmann Leene beïnvloed? De overeenkomst blijkt treffend te zijn.
Ik citeer Van Genderen & Velema: ‘Een
moderne vorm van het zoeken van
sporen (van de Drie-eenheid, AvdS)
treffen we bij Moltmann aan, die
voortborduurt op de wijze waarop
de Cappadocieërs de drie Personen,
die één God zijn, vergeleken met drie
menselijke personen, die in zekere zin
deel hebben aan één wezen: het mens
zijn. Moltmann wil naar een sociale
triniteitsleer toe, die tot ontwikkeling
van een sociaal personalisme leidt.
Door de leer van de Triniteit wordt de
kerk geconstitueerd als een gemeenschap die vrij is van enige heerschappij.
De trinitarische gemeenschap kan als

Prof.dr. Jürgen Moltmann
Nu zal ik niet ontkennen dat relaties
binnen de drie-enige God een grote
rol spelen, en dat de drie-enige God
een God is die een relatie legt tussen
Hem en zijn volk: maar… Hij doet dat
laatste wel in en door zijn Zoon. God
heeft in Christus een eeuwig verbond
van genade met ons en onze kinderen
opgericht. Maar Leene komt niet verder
dan te zeggen, dat God in Jezus ons
de mogelijkheid geeft om met Hem in
relatie te treden (p. 40). Vergelijk daarentegen wat K. Schilder (t.o. de remonstrantse leer) inbrengt: ‘Christus heeft
niet slechts de mogelijkheid, maar
de verzoening zelf verdiend. Christus
heeft het eeuwige leven zelf, en niet de
wil daartoe verworven.’5
De invloed van Moltmann is ook te zien
in wat Leene schrijft op pag. 31 over de
Drie-eenheid: ‘Je kunt de relaties tussen de drie Personen zien als een chronologische ordening. Door de tijd heen
komt het specialisme van elk om beurten tot uitdrukking. Eerst de schepping,

toen kwam Jezus, en als laatste de
heilige Geest. Maar dat betekent niet
dat ze apart opereren.’ Nu, dat laatste
zinnetje klopt: bij het werk van schepping, verlossing en vernieuwing zijn
alle drie Personen betrokken. Maar wat
te zeggen van de eerste aangehaalde
zinnen? Daarmee zegt Leene: er is eerst
een werkzame periode van de Vader
geweest, daarna die van de Zoon, en
vandaag leven wij in de werkzame periode van de Heilige Geest. Het is een
manier van denken over de drie-enige
God, die in de middeleeuwen aanwezig
was bij Joachim de Fiore. J. Kamphuis
heeft er een hoofdstuk aan gewijd in
zijn boek Signalen uit de eindtijd.6 Na de
periode van de Vader en de Zoon zou,
aldus De Fiore, in 1260 de Geestes-kerk
van het klooster aanbreken. Kamphuis
laat zien dat eenzelfde gedachtegang
later ook bij de filosoof Hegel is aan
te wijzen: de wereldgeschiedenis is de
ontwikkelingsgeschiedenis van God.
En deze manier van denken over God
vind je ook bij Moltmann. Hij bepleit,
zo zagen we, een denken over de drieenige God, waarbij we God moeten
voorstellen als de God die de mensen
uitnodigt om met Hem in relatie te
treden. Maar hoe nodigt God mensen
uit om met Hem in relatie te treden?
Via de Middelaar Christus Jezus, die
zijn leven tot een losprijs voor ons
gegeven heeft (1 Tim. 2:6)? Nee, dat is
niet het geval. De door de marxist Bloch
beïnvloede Moltmann spreekt niet over
het evangelie van de Christus en zijn
genade. De inhoud van zijn theologie
van de hoop heeft een andere spits:
het revolutionaire gelijkheidsideaal.
Kamphuis laat zien dat bij de opvatting
van De Fiore het tot ‘evangelie’ verheven armoede-ideaal van Franciscus van
Assisi een grote rol speelde. Je zou kunnen zeggen, dat bij Moltmann het tot
‘evangelie’ verheven gelijkheidsideaal
van de marxistische filosoof Bloch een
grote rol speelt. En Leene volgt daarin
Moltmann!
In de wind geslagen waarschuwing
Met betrekking tot de drie-enige God
gaat Leene in op de perichorese. Sinds
Johannes van Damascenus ( 749)
dient deze term om de innige gemeenschap van de Goddelijke Personen theologisch uit te drukken. De term is geba-
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drie-enige God is geen wezenlijk onderscheid in gezag! Maar waarom gaat
Leene eraan voorbij, dat de Zoon bereid
was om in het midden van de tijd ‘de
gehoorzame Knecht van de HERE’ te
worden en dat dit iets zegt over de
onderlinge verhouding tussen Vader,
Zoon en Heilige Geest? Dat Moltmann,
als aanhanger van het theopaschitisme,
daaraan voorbijgaat, is te begrijpen!
Maar waarom zou er bij de drie-enige
God geen ruimte zijn geweest voor een
gezamenlijk overleg, waarbij de Vader
het initiatief van onze verlossing heeft
genomen, de Zoon de gehoorzame uitvoering ervan op zich heeft genomen
en de Geest de voltooiing ervan voor zijn
rekening heeft genomen? Vergelijk Johannes 3:16: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn Zoon gezonden
heeft…’, alsook 1 Petrus 1:20: ‘Al voor
de grondvesting der wereld is Hij (de
Zoon) door God uitgekozen (als Lam).’
En waarop is dan die tegenstelling gebaseerd, die Leene poneert dat de drieenige God geen regels kent, maar wel
liefde? De Zoon is toch gehouden om de
in volmaakte liefde gemaakte afspraak
tot onze verlossing na te komen!

seerd op onder meer Johannes 10:30 en
38.7 Leene omschrijft de term perichorese als de rondedans van de drie-enige
God (peri betekent ‘rondom’ en choreo
is een woord dat we in choreografie
tegenkomen, de vormgeving van het
dansen). Een originele vertaling, maar
waarop toch wel iets af te dingen is. De
– mij frivool in de oren klinkende – omschrijving rondedans van de drie-enige
God heeft alles te maken met het door
Leene gekozen uitgangspunt: ‘God is
liefde’. Van Genderen & Velema waarschuwen voor het centraal stellen van
de wezensnaam ‘liefde’, omdat dit gemakkelijk leidt tot een vertekend beeld
van de drie-enige God.8 Helaas zie je dit
bij Leene gebeuren. Zo poneert ze dat
de Drie-eenheid geen regels kent maar
wel liefde (p. 37). En ze komt tot de
conclusie dat alle drie Personen elkaar
dienen, even belangrijk zijn, en gelijke
macht hebben (p. 38). Dit lijkt overeen
te komen met de belijdenis van Athanasius, waar de kerk in artikel 24 belijdt
dat alle Drie Personen aan elkaar gelijk
zijn in eeuwigheid en hoedanigheid.
Maar deze belijdenis zegt méér! Ook,
dat de Vader degene is die Zoon heeft
gegenereerd, en dat de Zoon geboren
is uit de Vader, en dat de Geest zowel
van de Vader als van de Zoon uitgaat.
En die ‘onmededeelbare’ eigenschappen van elke Persoon zijn meebepalend
voor hun onderlinge verhouding. Leene
poneert wel heel stellig: binnen de

Zie mijn bespreking van het desbetreffende rapport op www.gereformeerdekerkblijven.nl onder de rubriek ‘Opinie’.

2

Zie Institutie I, XV, 3, editie Sizoo deel I,
Meinema, ,Delft, 1949, 2e druk, p 176.

3

Over het pragmatisch messianisme dat
Moltmann voorstond: zie Willem
Vreeken, Hoop en toekomst. De theologie van Moltmann, Utrecht, 1992,
www. apologetique.org. Vreeken wijst
erop dat Moltmann van mening is,
dat christenen moeten anticiperen
(= vooruitgrijpen) op de toekomst die
van God is. Ze moeten de tegenstellingen
tussen wat ze geloven en wat ze ervaren,
opheffen.

4

Zie J. van Genderen & W.H. Velema,
Beknopte Gereformeerde Dogmatiek,
Kampen, 1992, p. 160.

5

Zie dictaat Het Verbond in de gereformeerde symbolen, Kampen, z.j., 4e druk,
p. 48.

6

Uitgegeven bij De Vuurbaak, Groningen,
1975, p. 30-50.

7

Van Genderen & Velema, a.w., Kampen,
1992, p. 152.

8

Van Genderen & Velema, a.w., p. 162-168.
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De gelijkenis van de verloren vader

kan eindelijk de vader op reis gaan.
Naar het vergelegen land van zijn verlangen.
De zoon doet de vader uitgeleide.
Tot eerlang, mijn zoon.
Tot weldra, vader.
Vanaf dit moment staat de zoon op de uitkijk,
dag aan dag de horizon aflezend
op de terugkeer van de verloren vader.
Op een dag verschijnt hij aan de einder, de vader,
met in zijn hand een boek,
het dodenboek, herschreven als het boek des levens.
Dan zullen zij beginnen vrolijk te zijn.

Henk Vreekamp

Uit: De tovenaar en de dominee, 2010

Boeiend, zo’n variant op het bekende bijbelverhaal.
Kern is dat dodenboek, herschreven als het boek des levens.
En de vreugde die dat beiden geeft.
De omgang van vader en zoon: het is een groot geheimenis,
hoe je het ook wendt of keert.
Ook in dit verhaal wordt de terugkeer gevierd.
Niet om het weerzien maar om het boek des levens,
waarin de namen staan van Gods kinderen.
Mooi, te bedenken dat vader en zoon juist nu
beginnen vrolijk te zijn.
Wie zou met hen niet blij zijn?
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Gedicht
Gert Slings

Nu de verloren zoon weer thuis is,

Persrevue
Gert Schutte
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Christelijke ethiek
Op 15 maart jl. besloot de Generale Synode van Ede tot instelling van een bijzondere leerstoel van de ethiek van de
gezondheidszorg aan de Theologische
Universiteit in Kampen. Het betreft de
Lindeboomleerstoel, die eerder gevestigd was aan de Vrije Universiteit en
waaraan onder andere de naam van
prof.dr. J. Douma verbonden was. Voor
studenten en docenten van de TU en
daarmee voor de kerken betekent deze
uitbreiding een aanwinst. Maar de
betekenis ervan zal zich als het goed is
verder uitstrekken dan Kampen.
Kort tevoren had de hoofdredacteur
van het Reformatorisch Dagblad nog
de vinger gelegd bij het gemis ‘dat er
na Velema, Douma en Seldenrijk nauwelijks nog ethici binnen de gereformeerde orthodoxe wereld zijn die de
grote vragen van onze tijd doordenken’.
Op de dag dat de synode sprak over de
instelling van een leerstoel in Kampen,
reageerde de oud-directeur van het Lindeboom-instituut dr. Stef Groenewoud
op het artikel in het RD. Hij zegt de
zorgen van hoofdredacteur Kranendonk
te delen.

Het is eenzaam geworden aan het front.
Er is grote schaarste aan bekwame
leidslieden die niet alleen de christelijke
achterban op het gebied van ethische
vraagstukken kunnen toerusten (de
interne functie), maar ook in dergelijke
kwesties als spreekbuis kunnen optreden
in de seculiere buitenwereld (de externe
functie) (…) De vraag is echter wat we
met dit gegeven moeten doen.
Groenewoud ziet grofweg drie lijnen
voor zich die – mits tegelijkertijd bewandeld – het toekomstbeeld van de
christelijke ethiek wat rooskleuriger
maken.
Ten eerste moeten we het bestaande
potentieel van christenethici niet onderschatten en wellicht meer koesteren.
Daarbij is het een valkuil dat we het
cirkeltje rond de gereformeerde orthodoxe wereld te klein tekenen. Een ethicus
als dr. Theo Boer van de Protestantse
Theologische Universiteit heeft een
uitgebreide publicatielijst op tal van
(concrete) ethische thema’s en treedt
regelmatig op in diverse media. Nee, hij

is geen lid van de Gereformeerde Gemeenten, maar als het gaat om abortus,
euthanasie of de beschermwaardigheid van embryo’s delen wij bevindelijk
gereformeerden meer met hem dan
dat wij van mening verschillen. Ik denk
verder in het veld van de ethiek van de
gezondheidszorg bij voorbeeld aan prof.
dr. Maarten Verkerk (medische ethiek
en techniek), prof. dr. Jan Hoogland
(zorg- en samenlevingsvraagstukken),
dr. Bart Cusveller (verpleegkundige
beroepsethiek), maar ook aan de roomskatholieke moraaltheoloog dr. Lambert
Hendriks.
Ten tweede is het cruciaal dat we onze
toekomstige boegbeelden in de ethiek
niet langer alleen zoeken in het veld
van de theologie. De christenethicus van
de toekomst is veelal thuis op andere
terreinen en hanteert de wijsgerig- of
filosofisch-ethische argumentatie even
goed als de Bijbelse. Afhankelijk van het
podium (intern of extern) en van het
onderwerp verstaat hij of zij de kunst
om te schakelen van Bijbeltekst naar de
grote normatief-ethische theorieën en
weer terug. (...)
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Ten derde is de christenethicus van de
toekomst geen studeerkamergeleerde.
Veel meer is er behoefte aan jonge, zeer
gelovige christenen die als ethicus ook
met beide benen in de modder staan.
Dat is bij voorkeur niet alleen de eigen
modder binnen de reformatorische zuil,
maar juist ook daarbuiten; een sectie
(medische) ethiek of filosofie aan een
seculiere faculteit (Groenewoud zelf
aan het Radboudumc Nijmegen);
een toetsingscommissie euthanasie

(Theo Boer), of een internationaal bedrijf op het gebied van zorginnovaties
(Maarten Verkerk).
Vooral als dergelijke sleutelfiguren hun
multidisciplinaire inzichten inbrengen
in een gemeenschappelijk denkkader
en zich verbonden weten in een goed
functionerend netwerk (zo’n netwerk
van christenethici wordt momenteel opgericht), kan er een geheel ontstaan dat
zowel intern als extern wellicht krachtiger functioneert dan ooit tevoren.

Laten we hopen en bidden dat de in
Kampen te benoemen bijzonder hoogleraar samen met zijn collega’s en geloofsgenoten binnen en buiten de universiteit daaraan zal gaan bijdragen.

De stijl van de gereformeerde
eredienst
De emeritus hoogleraar prof.dr. W. Ver
boom hield het afgelopen najaar een
lezing op een ontmoetingsdag voor
studenten van de Gereformeerde Bond
over de vormgeving van de gereformeerde eredienst. Het Reformatorisch
Dagblad van 9 oktober 2013 gaf er een
bewerking van, waaraan we het volgende ontlenen.
Het is van groot belang dat we niet te
veel in de verdediging schieten als het
gaat om de gereformeerde kerkdienst.
Rijkdom hoef je niet te verdedigen. Het
gaat er veel meer om dat we iets van
de rijkdom van de kerkdienst uitstralen.
Dat stimuleert veel meer dan anderen af
te keuren.
Hoe ziet de vormgeving van een gereformeerde eredienst, een dienst die staat
in het kader van de bediening van het
verbond, er optimaal gesproken uit? We
moeten oppassen voor de valkuil van
moralisme en wetticisme. We dienen
menselijke regels en maatstaven niet
te verwarren met die van God. Tegelijk
moeten we oppassen voor de valkuil
van ongebondenheid. Dat iedereen zelf
invult wat hij onder stijl verstaat of er
helemaal niet over nadenkt.
Van groot belang bij het nadenken
over stijl in de kerkdienst is dat we niet
van onderop denken en van onze kant
beginnen, maar van bovenaf, van de
andere kant, van de kant van Christus.
Christus schept in de bijeenkomst van

de gemeente een voluit geestelijke stijl.
Een stijl van geheel eigen aard. Ik zou
die stijl nader willen invullen met vier
trefwoorden: eerbied, eenvoud, rust en
liefde.
Eerbied
Wanneer we beseffen dat in de kerkdienst Christus aanwezig is en centraal
staat, dan wekt dat eerbied. Hij wil ons
ontmoeten en neemt de tijd voor ons.
Dat is een grote genade. Als we de kerk
binnenkomen, zegt Christus: Toon eerbied waar ik woon (Ps. 99:8). Het wonder van de aanwezigheid van Christus
vraagt om de houding van de jonge Sa-

muel: Spreek, want uw dienaar luistert
(1 Sam. 3:10). Eerbied kun je niet vastleggen in strakke gedragscodes. Het gaat
veel meer om de algehele sfeer die een
kerkdienst ademt. Een geest van zorgvuldigheid en besef van Gods heiligheid.
Het gaat vooral ook om een eerbiedig
hart dat ernaar verlangt Gods Woord
te horen. Dit brengt ons tot het gebed:
Heere, laat die eerbied in mij zijn die
overeenkomt met uw heilige liefde. Zo
bezien is eerbied geen wet, maar Evangelie, geen geven maar ontvangen. Iets
moois, zoals de zondagse kleren voor ons
veel mooier waren dan die van door de
week. Iets feestelijks.
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Eenvoud
Ook eenvoud is een zaak van het hart.
Eenvoud in de kerkdienst is dat het je alleen om de ene Heere te doen is. Dat je
niet met een dubbel hart in de kerk zit.
Geen twee heren dient, maar Eén: Jezus.
Deze eenvoud is ons niet aangeboren,
maar wordt gewekt door de Heilige
Geest. Eenvoud leer je dicht bij Christus,
in ootmoed en zelfkennis.
Dat een preek eenvoudig is – wat iets anders is dan simpel – is een heel principi-

op het werk van Christus.
Stilte en rust zijn in onze wereld een
zeldzaamheid. In de kerk zijn ze cruciaal.
Laten we de gevulde stilte in de kerkdienst dan ook zorgvuldig bewaken. Ze
biedt een stuk geborgenheid en daar
hebben we vandaag veel behoefte aan.
De kerk is een stukje heilige grond, geen
sociëteit. Stilte en kakofonie zijn vijanden. Laten we de stilte bewaken, ook als
het gaat om inbrekers zoals mobieltjes,
tablets en wat niet al.

pen staan als een ander op jouw plaats
zit, want elke plaats is om zo te zeggen
gemaakt van het hout van het kruis. Dat
heeft wat gekost.
Liefde verdraagt de beweeglijkheid van
kleine kinderen en het ‘dynamische’
gedrag van gemeenteleden met een
verstandelijke beperking. Liefde als kenmerk van een gereformeerde kerkdienst
geldt ook buiten de kerk en maakt bijvoorbeeld dat we onze auto niet voor de
uitrit van de buren van de kerk parkeren.

eel punt. Het gaat om de diepe eenvoud
van het ene Woord, zonder pronkzucht
of populariteit. In een eenvoudige preek
komt Christus naar ons toe en wordt de
deur naar Christus eenvoudigweg opengezet. Een preek mag niet lijken op kaas
die gekruid wordt om de geringe kwaliteit ervan te verbergen.

Wat een zegen als je voorafgaand aan
de dienst je bijbeltje pakt en kijkt waar
de preek over gaat en wat er gezongen
wordt. Wat zijn we dwaas als we ons die
stilte laten afnemen.

Misschien zien sommigen de woorden
van prof. Verboom vooral als woorden
van een emeritus. Hij zal zeker niet
pretenderen het laatste woord gezegd
te hebben over de stijl van de gereformeerde eredienst. Maar het is goed dat
hij ons bepaalt bij wat de rijkdom van
deze eredienst kan zijn. Als de stijl van
de eredienst ons niet meer ter harte
zou gaan, zou de rijkdom ervan ook
zomaar verloren kunnen gaan. En dan
verliezen we meer dan een stijl alleen.

Rust
Naar de kerk gaan is thuiskomen uit de
hectiek van het dagelijkse leven. ‘Hier
wordt de rust geschonken’ (Ps. 36:3). Een
rust die we vinden in Christus, de grote
Rustaanbrenger. Ook dat is eerst en
vooral een zaak van het hart. Je verlaten

Liefde
Ten slotte, de kerkdienst is ook een oefenplaats in liefde. Zij is de meeste van
de gaven van de Geest (1 Kor. 13:13) en
een voorsmaak van het Koninkrijk van
God. Je in de liefde van Christus oefenen,
maakt dat je niet passief bent in de kerkdienst, maar actief in naastenliefde. Je
ziet de ander met de ogen van Christus,
je mist de ander. Je gaat niet op je stre-

De betrouwbaarheid van de canon
Onlangs verscheen bij de Vuurbaak
een studie van Kamper en Apeldoornse
theologen onder de titel Nieuwe en
oude dingen. Schatgraven in de Schrift.*

Hierin is onder meer een studie opgenomen van de Apeldoornse oudtestamenticus Eric Peels over de canon van
het Oude Testament. Hij bespreekt

hierin vragen over de inhoud en de
totstandkoming van de canon. Vragen
die niet allemaal eenvoudig en stellig te
beantwoorden zijn, maar die de basale
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overtuiging onveranderd laten dat we
de boeken van het Oude Testament
hebben ontvangen om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en
daarmee te bevestigen (NGB art. 5).
In het Reformatorisch Dagblad van 21
december 2013 schreef dr. Pieter J. Lalleman, docent Nieuwe Testament aan
Spurgeon’s College in Londen, een artikel over hetzelfde onderwerp, waarin
hij zich onder meer baseert op een studie van prof. Van Bruggen, Wie maakte
de bijbel? Over afsluiting en gezag van
het Oude en Nieuwe Testament uit 1988.
Bijbelcritici zeggen dat de omvang, de
canon dus, van de Hebreeuwse Bijbel
(het Oude Testament) in de tijd van de
Heere Jezus nog niet vastlag. Dat was
pas aan het einde van de eerste eeuw
het geval, beweren ze. Als dat waar is,
valt een deel van de basis onder het
Nieuwe Testament weg. Maar gelukkig
klopt hun bewering niet. Dat blijkt uit
diverse gegevens.
Lofzangen
Wanneer allereerst Maria, Zacharias en
Simeon rond de geboorte van de Zaligmaker hun liederen zingen (Lukas 1-2),
voegen zij daarin gedachten uit de Hebreeuwse Bijbel bij elkaar. De Schriften
bevatten profetische woorden en deze
drie mensen weten dat die profetieën
op het punt staan vervuld te worden
in de Heere Jezus. Wie de lofzangen
bestudeert, ziet dat ze alleen het Oude
Testament gebruiken, geen andere boeken. Blijkbaar zijn dat op dat moment de
Schriften die beschikbaar voor hen zijn.
Dit blijkt ook even verderop bij Lukas,
wanneer de Heere Jezus in de synagoge
van Nazareth de rol van de profeet
Jesaja neemt en eruit voorleest (4:17).
Aan het einde van het Evangelie verwijst
Hij naar de Schriften als ‘Mozes en al
de profeten’ (24:27; zie ook 16:29) en
daarna als ‘de Wet van Mozes, de Profeten en de Psalmen’ (24:44). Deze verwijzingen naar gezaghebbende teksten
laten zien dat er voor onze Heere Jezus
een vaste verzameling teksten bestond.
Dezelfde situatie zien we reeds een
kleine 200 jaar eerder, namelijk in het
voorwoord van het apocriefe wijsheidsgeschrift van Jezus de zoon van Sirach.
Ook daarin wordt gesproken over de
wet, de profeten en de geschriften als ge-

zaghebbende geschriften van het Joodse
volk. Nog altijd is dit ook de Joodse indeling van wat wij het Oude Testament
noemen: eerst de vijf boeken van Mozes,
dan de profetische boeken en tot slot
de overige geschriften (met daarin de
Psalmen voorop). Het voorwoord van
het boek Sirach wijst erop dat de verzameling Joodse geschriften in die tijd, de
tweede eeuw voor Christus, afgesloten
was.
Canonwording
Verder vinden we tussen de Dode Zeerollen commentaren op boeken zoals
Habakuk, wat er ook op wijst dat zulke
boeken de status van Heilige Schrift
hadden. Het is dus duidelijk dat de critici
ongelijk hebben. Er was reeds een vaste
verzameling Schriften ten tijde van Jezus. De schrijvers van het Nieuwe Testament, zoals Paulus en Mattheüs, citeren
eveneens vaak de Hebreeuwse Bijbel; het
is voor hen duidelijk een gezaghebbende
en beschikbare collectie teksten. Op één
uitzondering na (Judas vers 14) gaat het
bij deze citaten en toespelingen alleen
om boeken die nu het Oude Testament
vormen.
We kunnen in die tijd overigens nog
niet letterlijk spreken van één boek. De
vaardigheid om gebonden boeken te
maken werd pas in de eerste eeuw na
Christus ontwikkeld. Voor die tijd, ook
ten tijde van de Heere Jezus, waren er
alleen boekrollen. Op een rol past niet al
te veel tekst: een boek zoals Jesaja vult
een hele rol. Wie alle geschriften van het
Oude Testament bij elkaar had, had dus
een hele verzameling rollen in handen.
Dit verklaart waardoor de volgorde
van de boeken van het Oude Testament
(en trouwens ook van het Nieuwe) niet
altijd en overal dezelfde is. Het Joodse
volk accepteerde de boeken die God had
geïnspireerd als normatief, maar daarmee lag hun volgorde in de verzameling
niet vast.
Het meest gehoorde argument tegen
een gesloten canon is dat aan het einde
van de eerste eeuw rabbijnen discussies
voerden over de status van de boeken Esther, Prediker en Hooglied. Er werd inderdaad gesproken over deze boeken, maar
dat betekent niet dat ze niet tot de canon behoorden. Maarten Luther begon
een discussie over de status van Jakobus,
omdat hij niets kon met dat boek, terwijl
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hij wist dat het canoniek was. Waarom
dan die verhitte gesprekken over Esther
en Hooglied? Omdat de Heere God in die
boeken niet werd genoemd. En die Prediker, was dat niet een zwartkijker en een
ongelovige? Gespreksstof genoeg voor de
rabbijnen en voor ons, maar uiteindelijk
werden beide boeken wel gehandhaafd.
In de Hebreeuwse Bijbel, zoals die door
de Joden is samengesteld, staan alle
Hebreeuwse boeken
die we hebben uit
de periode tot ongeveer 200 voor Christus. Er moeten nog
wel andere boeken
zijn geweest,
maar die zijn niet
gecanoniseerd en
daardoor ook niet
bewaard; ze worden
genoemd op plaatsen als Jozua 10:13,
1 Koningen 11:41 en
1 Koningen 14:19, 29.
Dit betekent dat
er door Israël een
selectie gemaakt
is: de geïnspireerde
boeken werden
als gezaghebbend
bewaard, andere
boeken niet.

Joodse volk niet als gezaghebbend of geïnspireerd gezien en dus buiten de canon
gehouden.
De belangrijkste vraag is natuurlijk wie
ons garandeert dat we de goede boeken
in ons Oude Testament hebben. Hierop
zijn antwoorden op diverse niveaus
mogelijk. Allereerst kunnen we zelf de
apocriefe boeken lezen; de Statenverta-

Apocrief
In de periode voor de geboorte van de
Heere Jezus werden er ook nog boeken
geschreven. Sommige ervan zijn teruggevonden tussen de Dode Zeerollen,
andere hebben we altijd gehad: dat
zijn de zogenaamde apocriefe boeken,
waaronder het reeds genoemde wijsheidsgeschrift van Jezus de zoon van
Sirach, Tobit, Judith en twee boeken over
de Makkabeeën. Hoewel bepaalde groepen Joden deze boeken wel aanvaardden, en de kerk er tot de Reformatie niet
goed raad mee wist, werden ze door het

lers hebben daar geen bezwaar tegen en
ook het Nederlands Bijbelgenootschap
heeft vertalingen voor ons gemaakt.
Wie ze leest, merkt beslist dat ze niet de
goddelijke kwaliteit hebben van de echte
boeken. Op een dieper niveau mogen we
zeggen dat de Heere God de Joden heeft
geleid om de juiste boeken te aanvaarden en de rest af te wijzen. Evenzo heeft
de Heilige Geest de kerk geleid om deze
boeken en geen andere te accepteren als
Zijn goede gave. In deze boeken hoort de
kerk de stem van God en in geen andere.
Dit is natuurlijk geen logisch sluitend

bewijs, maar het is wel een geloofs
ervaring.
In zijn hierboven genoemde studie
komt ook prof. Peels tot een vergelijkbare conclusie:
In de afgelopen decennia is veel onderzoek verricht naar de groei, samenstelling en afsluiting
van de canon van
het Oude Testament. In het licht
van allerlei nieuwe
gegevens, zoals de
Dode Zeerollen,
werd steeds duidelijker dat de canonwording een buitengewoon complex en
gedifferentieerd gebeuren is geweest.
Hoewel de wegen
tussen synagoge
en kerk, en tussen
kerken onderling,
in dezen gaandeweg divergeerden,
mogen we mijns
inziens op goede
gronden aannemen
dat de oudtestamentische canon
vóór het begin van
onze jaartelling tot
een zekere afronding is gekomen, in elk
geval in officiële kringen, en wel grosso
modo in de vorm die wij kennen van de
veritas hebraica.
Noot:
*

Van dit boek hopen we in een van de
volgende nummers een bespreking te
plaatsen, red.

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