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Bruisende levensjaren

Verder in dit nummer o.a.:
- Herder ben je niet zomaar
- Zingend bidden
- Trage vragen
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Schriftlicht
Joop de Jong

Levensjaren, verlies en
vergoeding

Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht.
Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.
Wie kent de kracht van uw toorn, wie vreest oprecht uw woede?
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
(Psalm 90:9-12)

Psalm 90 reserveren we vaak voor een oudejaarsavond. Maar
ook op andere momenten kan deze psalm goed helpen bij
het vinden van de wijsheid die we eruit mee kunnen krijgen
(vs. 12). Is die wijsheid dat we op 31 december weemoedig kijken naar de eindigheid van het bestaan? Verlangen naar wat
was, maar niet terugkomt, en waar je niets aan kon en kunt
doen? Wijsheid is toch meer.
De wijsheid van Psalm 90 is volgens mij
dat we inzien dat we, vergeleken met
Gods bedoeling, door menselijke fouten
heel weinig jaren hebben, maar ook dat
we er door aanvaarding van Gods genade veel meer terug kunnen krijgen.

Tellen om te vergelijken
Je wordt niet wijzer van tellen van
jaren op zichzelf, je kunt wel wijzer
worden van het tellen en vergelijken
van jouw aantal jaren met het aantal
van anderen. Dat vergelijken doen we
bij leeftijden heel veel, ook zonder het
te noemen. Een uitspraak als ‘opa is
87 geworden’, lijkt geen vergelijking.

Maar zodra er de gedachte bij komt:
dat is oud, dan zijn we al bezig met
vergelijken, namelijk met wat ‘normaal’ is. De uitspraak ‘87 is niet oud’
klinkt gek, totdat blijkt dat er in zijn
familie veel honderdjarigen zijn. We
vergelijken bij leeftijden bijna altijd
met wat ‘normaal’ is, want over iemand die overlijdt als hij 3 jaar is of 48,
wordt gepráát.
We willen de oorzaak weten van een
overlijden en daarom wordt er naar
factoren die de levenslengte beïnvloeden, veel onderzoek gedaan. Meer
bewegen? Houdt puzzels maken je
hersens fit? Er komen conclusies: wat

moeten ouders en overheid verbieden
of stimuleren? De adviezen zijn onder
andere: rook niet, rijd niet te wild, geen
alcoholverkoop jonger dan 18, adem
geen verflucht in, beweeg meer. En we
hopen dat iedereen wijs wordt en zijn
gedrag aanpast. Juist omdat je wéét
wat ervan kan komen. Zo is het mijns
inziens in Psalm 90: vergelijk je aantal
jaren met dat wat normaal is. Trek dan
je conclusies uit het verschil.

Normaal aantal bij Mozes?
Weten we wat normaal is? Naar mijn
mening zijn 80 jaar en 120, zelfs die 930
van Adam even abnormaal als 3 en 48.
Daarvoor bekijken we eerst de psalm.
Die past aan het eind van Israëls veertig jaar in de woestijn. Bij Gods volk
was er toen een vreemde leeftijdsopbouw: Mozes zelf was tegen de 120, verder waren er twee mannen (en waarschijnlijk hun vrouwen) van rond de
90 jaar. Van de rest, minstens 600.000
mannen alleen al, was niemand ouder
dan 59.
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Hoe zat dat? Wel, de twaalf verkenners die het beloofde land moesten
bekijken, zeiden bij terugkomst niet:
‘Wat is God toch goed, dat Hij ons zo’n
prachtig land geeft. Daar horen geen
slechte mensen in, Hij zal ze eruit zetten en wij mogen daaraan meewerken.’
Nee, ze ontmoedigden iedereen met
de boodschap: we kunnen er vast niet
in, God is niet goed. Toen Kaleb en Jozua dat tegenspraken, probeerde het
hele volk hén te doden. Toen zei God
woedend: ‘Iedereen die nu boven de 20
is, komt het mooie land niet in. Wel de
jongeren.’ En zo moesten ze jarenlang
rondtrekken, wachtend op de dood van
iedereen van-toen-van-boven-de-20.
De sterfgevallen kwamen al snel: van
de verkenners gingen er tien dezelfde
avond al dood en iedereen kon weten
waarom. Twee van hen bleven in leven en iedereen wist waarom. Daarna
moeten er opvallend veel sterfgevallen
geweest zijn: door een ziekte, door een
ruzie of een ongelukkige val, maar niet
door wat wij ‘ouderdom’ noemen. Want
daarvóór werden mensen veel ouder:
Jozef werd 110, Jakob 147, Isaak 180,
Abraham 175, diens vader 205. Mozes
stelde vast: We vergaan door uw toorn
(...) grimmigheid (…) verbolgenheid
(Ps. 90, NBG-’51). ‘Wij’, want de dood
van zo veel verkenners en 20-plussers
van toen raakt het hele volk. Dus toen
ze veertig jaar later opnieuw aan de
grens stonden, leefde er niemand meer
die ten tijde van die verkenners 20 of
ouder was. De 20-minners-van-toen
waren nú niet ouder dan 59. Er hadden
veel meer mensen kunnen zijn van de
leeftijd van Jozua, Kaleb en Mozes. Die
waren 90 tot 120 en nog sterk. Jozua
stierf toen hij 110 was. Dat waren voor
hen normále leeftijden.
In die tijd kon het zo gaan: een meisje
vraagt: ‘Opa, hoe oud was u in de tijd
van die verkenners?’ ‘19, meisje.’ ‘O,
gelukkig, dan gaat u dit jaar niet bij
ons vandaan. Dan mag u blijven. Maar,’
zegt ze, ‘de andere opa is al gestorven,
toch geloofde hij echt wel! Want hij zei
een keer: ik weet dat ik niet oud word,
dat komt door mijn eigen fout. Die vergeeft God me. Ik mag niet in het land,
maar wel “in de hemel”.’ Twee wijze
opa’s. Mozes heeft ook onwijze reacties
gezien. De ene leeftijdgenoot was een

bitter mens geworden, hij ging het God
en mensen kwalijk nemen, en had er
niets van geleerd. De ander zei altijd:
Dit moet je gewoon vinden, zo is het
leven.
Niet alle overledenen waren ongelovig.
Wie overleed op zijn 70e, was misschien
even gelovig als Mozes, want er was
tijd geweest voor bekering. Maar… op
dat belangrijke moment, tóen hadden
ze het fout gedaan. Verkeerde keuzen
hebben blijvende gevolgen. God neemt
je zonde wel weg, maar de gevolgen
niet.

Normaal aantal voor Adam?
Mozes vond in de woestijntijd die
inkorting van levensjaren door Gods
woede al erg, maar wat zou Adam gevonden hebben van de in de tijd van
Mozes ‘normale’ leeftijd? Adam zei
met zijn 80e niet: Ik word al oud; met
zijn 500e niet: Ik begin het toch wel te
voelen. Want hij werd 930. Mozes’ volk
werd zelden 90, dus Adam kon gezegd
hebben: Wat een kindersterfte, zelfs
Mozes! Voor Adam zou het net zoiets
geweest zijn als voor ons wanneer
vanaf nu niemand meer ouder wordt
dan 10 jaar. Fantaseren daarover is al
afschuwelijk. Moeten bij de zorg, de
politie enz. de 8-, 9- en 10-jarigen alles
gaan doen? Adam kende de situatie
van Mozes niet, maar van levensinkorting kende hij wel een voorbeeld, dat
van zichzelf. Hij heeft bijna 1000 jaar
geleefd. Hij hád nog veel langer kunnen
leven. Adam was erop gebóuwd om
ouder te worden dan 1000 of 4000 jaar,
zelfs eeuwig. Net zoals onze botten en
ogen erop gebouwd zijn om nooit te
sterven. God ís van het léven!
Er zijn dus twéé inkortingen van levensjaren, één bij Mozes, één bij Adam.
Allebei door de toorn van God. We
denken niet gauw aan woede van God
als algemeen levensverkortende factor.
Je neemt eerder de hoge leeftijden van
Adam tot Mozes niet serieus. Zo sterk
is onze aanpassing aan het abnormale
van ongeveer 80 jaar. We kunnen ons
een lang leven niet meer voorstellen.
Dat wíllen we ook niet meer. Zoals iemand die vijftig jaar in de gevangenis
zit, zíjn leven normaal gaat vinden en
niet eens meer weg wil. Maar iedereen
gaat veel te vroeg!
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Onze reactie
Wat heeft Adam gedacht toen er mensen overleden? ‘God, als u dit toelaat,
dan bent u voor mij geen God meer’?
Of: ‘Ja, met mij is het begonnen’? Wij
worden soms opstandig bij rouwadvertenties van jongeren en vinden overlijden erg als het gaat om een bekende.
Maar, daarnaast denken we bijna dat
de dood net zo bij het leven hoort als
geboren worden. We feliciteren iemand
met zijn 85e, en zeggen erbij: ‘een hele
leeftijd’, bijna: ‘wat een prestatie’!
Maar het is vergeleken met de bedoeling weinig. Overlijden moeten we
abnormaal blijven vinden! Of het nu is
op 3, 48, 90, of 930 jaar. Elk overlijden is
te vroeg!
We kunnen dus niet denken: God is altijd en overal vriendelijk, eigenlijk kan
Hij niet anders. Nee, God kan kwaad
worden. Onverantwoordelijk gedrag,
zonde, heeft zijn gevolgen. Dat moeten we nederig erkennen. Die wijsheid
kan leiden tot aanpassing van gedrag.
Want we weten wat ervan kan komen
als we God niet serieus nemen. Zijn
woede kunnen we zien (Rom. 1:18) aan
alle te korte levens. Laten we bedenken
dat God het ons nog
zwaarder

kan maken! Want wie kent het vólle
gewicht van zijn woede (vs. 11)? Alleen
Jezus. De beste ooit leefde maar kort
en leed zwaarder dan wij ons kunnen
voorstellen.

Compensatie en glans

zullen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader (Mat. 13:43). Jezus,
de Rechtvaardige, straalde zelf van dat
licht, eerst op de berg met Mozes en
Elia, later in ontmoetingen met Paulus
en met Johannes. Zo stralend is Hij nu
waarschijnlijk voortdurend.

Mozes zegt verder: ‘Bevestigt U mijn
Op oudejaarsavond stopt de psalm wel
werk. Heer, U en ik waren toch uit op
eens bij vers 12, maar Mozes niet. Zijn
een volk dat geen kwaad te lijden had
gebed gaat door. Mozes weet wat Gods
en geen kwaad zou
bedoeling is, dus kan
doen? Ik vraag me
hij dáárom vragen:
Vergeleken met Adam
vaak af waarvoor ik
‘God, ontferm U, verhebben we allemaal
al dat werk bij en na
vul ons met uw liefde.
800 jaar te weinig
de uittocht uit Egypte
Geef vreugde, vergoed
heb gedaan, zo lang en
de dagen dat U ons
met zo veel zorgen! De weerstand bij de
kwelde. Mijn mensen hebben veertig
anderen en in mezelf. Heer, laat het ertot honderd jaar gemist. Geef ons die
van komen dat er een groot christelijk
levensjaren terug en vergoed ook de
spanning van de tijd dat we rondzwier- volk is.’
Ook wij kunnen bidden om bevestiven tot iedereen weg was.’ Wij in 2014
worden al niet zo oud als Mozes, en ver- ging. ‘Heer, we willen U volgen, met U
geleken met Adam hebben we allemaal meewerken om te worden als Christus.
Maar er is zo vaak terugval. Met onze
800 jaar te weinig. Wij mogen bidden
andere activiteiten is het net zo: opom Gods doel mee te mogen maken:
voeding, werk, waar doe en deed ik het
Laat ons eeuwig leven. Heer, geef comvoor? Maar Heer, ik was op U gericht,
pensatie voor de gemiste jaren. Die van
beloon dat!’
ons kind dat overleed op zijn derde,
die van moeder die overleed toen ze
God is blij met zulke wijze reacties op
85 was. Heer, geef vergoeding voor de
zijn beloften en straffen. Hij heeft het
ziektes, de zorgen, de teleurstelling. We
bevestigd in het bestaan en het werk
willen uw vreugde meemaken.
van Jezus. Hij is de eerste die al 2000
Mozes zegt nog (vs. 16): Toon uw daden
jaar leeft en toch niet zegt: Ik ben
aan uw dienaren. Maak uw glorie beoud en moe, Ik heb alles wel gezien, Ik
kend aan hun kinderen; dat wil zeggen,
ben zat van het leven en de mensen.
laat ook hun kinderen de stralende
Nee, onze Heer Jezus werkt succesvol
glans zien die op mijn gezicht zat als
aan teruggave en herstel: ‘Christus is
ik U had gesproken.
werkelijk uit de dood opgewekt, als de
Sommige vertaeerste van de gestorvenen. Zoals de
lingen zegdood er is gekomen door een mens,
gen: laat uw
zo is ook de opstanding uit de dood er
glans hun
gekomen door een mens. Zoals wij door
kinderen
Adam allen sterven, zo zullen wij door
omgeven, op
Christus allen levend worden gemaakt’
hen zijn. Laat
(1 Kor. 15:20-22). Er komt ook meer dan
ze net zo stralen als
ik, Mozes. Dat laatste compensatie: ‘Ik ben ervan overtuigd
dat het lijden van deze tijd in geen verpast bij de belofte
houding staat tot de luister die ons in
van de Heer Jezus:
de toekomst zal worden geopenbaard’
de rechtvaardigen
(Rom. 8:18).
Psalm 90 is ook geschikt voor het van
leven bruisende voorjaar.
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Pastoraat aan de gemeente
teruggeven?

Kroniek
Kees van Dijk
Megakerk

Meer en meer gemeenten werken met zogenaamde miniwijken. Een groep gemeenteleden die meestal bij elkaar in de
buurt wonen, trekt intensief met elkaar op. Men komt samen
voor bijbelstudie, gebed en onderlinge bemoediging. Het is
een verschijnsel dat zich in steeds meer gemeenten voordoet.
Was het een aantal jaren geleden de
gewoonte dat gemeenten groter dan
ongeveer 500 à 600 zielen werden gesplitst in meerdere kleinere gemeenten,
nu is er behalve de structuur van de
– grote – gemeente die nieuwe, kleinere
structuur gekomen.
Binnen die structuur vind je een groep
van vertrouwelingen, met wie veel
gedeeld kan worden. Het is mogelijk
in een getalsmatig grote gemeente zo
toch een kleine groep te hebben waar je
je veilig, vertrouwd en geborgen voelt.
We horen van megakerken in Amerika,
met duizenden betrokkenen, die niet
aan hun succes ten onder gaan, mede
door die goede structuur van de kleine
groep. Je wordt geen nummer, je gaat
niet onder in de massa. Want je weet
je gekend in de kleine groep. Je weet
je betrokken op je broeders en zusters
in die groep. Daar worden moeiten
gedeeld, feesten gevierd, kwetsbare

kan daar worden doorgepraat, je kunt
elkaar praktisch helpen, en voor en met
elkaar bidden.
Een kringleider zorgt dat er regelmatige
ontmoetingen zijn. Ieder wordt uitgenodigd en aangemoedigd om daadwerkelijk op die uitnodiging in te gaan.

vragen gesteld. Soms worden daar zelfs
de sacramenten bediend.

Middenstructuur

Het lijkt me een heel mooie ontwikkeling die je hier ziet. Gemeenteleden
die niet maar ‘klant van de kerk’ zijn,
maar die zich onderling verbonden en
verantwoordelijk weten. En daar geven
ze in die kleine groep ook handen en
voeten aan.
Dat is de gedachte van de priesterschap
van alle gelovigen, die we als Gereformeerde Kerken hoog in het vaandel
willen hebben. We zijn elkaar gegeven
tot een hand en een voet in het lichaam
van Christus (1 Kor. 12).
Naast de structuur van de samenkomst
van de gemeente, waarin de prediking
en de sacramentsbediening plaatsvindt, is er dan ook de kleinere groep
waar je met elkaar spreekt over de
dienst aan de Heer, waar de vreugde in
de Heer wordt gedeeld. Over moeiten

Vanouds waren er de mannen- en vrouwenverenigingen en bijbelstudieclubs
die een dergelijke middenstructuur boden (het is niet een persoonlijk gesprek,
het is ook geen kerkdienst, het is een
structuur ertussenin).
Het deelnemen aan het verenigingsleven heeft altijd een grote zelfstandigheid gehad. Kerkenraden bemoeiden
zich zelden met het bestaan van deze
studieverenigingen, al werd deelname
aan deze activiteiten wel van de gemeenteleden verwacht. Op het rooster stonden door de deelnemers zelf
gekozen onderwerpen. Het was bijna
een soort van parallel kerkverband met
bonden en toogdagen, een landelijk
bestuur. En het is met een zekere pijn
dat ik er grotendeels in de verleden
tijd over schrijf. Maar zo is het wel. De
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Bijbelstudiebond organiseert nog dapper door. Maar het is een beetje tegen
de trend in. En de jeugdbond is al echt
ter ziele.

Je hoort nogal eens de opmerking dat
nu het pastoraat weer in de gemeente
wordt teruggelegd. Of: aan de gemeente wordt teruggegeven. Daar gaat

sfeer waarbij we elkaar durven aan te
spreken op gedrag en opvattingen die
we van elkaar waarnemen (HC zd. 31:
volgens het bevel van Christus wordt ieder die zich onder de naam van christen
onchristelijk gedraagt broederlijk vermaand). Maar is dat daarmee meteen
pastoraat? Bestaat onderling pastoraat
eigenlijk wel? Dit gaat om meer dan
een definitiekwestie.

Pastoraat en avondmaal
Pastoraat heeft te maken met geestelijk leiding geven. Pastoraat heeft
te maken met opzicht en tucht over
de gemeente, over de toegang tot de
sacramenten, doop en avondmaal. De
kerkenraad heeft die taak in het bijzonder gekregen. En in het kader van het
aanrichten van de avondmaalstafel en
de toegang tot die tafel is de gewoonte
van het huisbezoek ontstaan. Ooit was
het zelfs gebruikelijk dat er voor elke
avondmaalsviering huisbezoek werd
gebracht. Het ging er daarbij om dat
Minikerk
vast kwam te staan of iemand zonder
aarzeling, vrijmoedig, avondmaal kon
de suggestie van uit dat de dingen uit
In de bloeitijd van de mannen- en
vieren. Vrijmoedig, van de kant van de
hun verband waren gegroeid. Maar
vrouwenverenigingen bemoeiden kerpersoon zelf, maar ook vrijmoedig van
dat nu het moment daar is waarop
kenraden zich dus niet actief met de
de kant van de toelatende en uitnodier een herstel plaatsvindt en de kerk
activiteiten ervan. Dat was niet zozeer
gende kerkenraad. En in het kader van
weer meer gaat beantwoorden aan het
de kerk als instituut. Het ging om de
het gesprek daarover kom je dan aan
ideaal dat je dan in de gemeente in het
kerk als organisme. Kerkenraden zijn
de praat: over twijfels en aanvechtinNieuwe Testament zou aantreffen.
zich echter meer verantwoordelijk
gen, over gebed, over hoe je de leiding
En in de kringenstructuur zit veel
gaan voelen voor deze structuren. De
van God in je leven ervaart. Ook kan
goeds, het is een manier waarop het
toerusting van gemeenteleden tot de
dat gesprek dan gaan over zonden
samenleven in de gemeente in veel
dienst aan de Heer in de kerk en de wewaarvan je je bekeren moet. Over hoe
gevallen een goede impuls krijgt. Maar
reld is meer apart gethematiseerd. En
moet je daarbij werkelijk zeggen dat nu taai dat is, je leven veranderen, aanniet alle toerusting vindt plaats in de
het pastoraat weer komt te liggen waar passen aan het in Christus ontvangen
erediensten en de reguliere catechese
het hoort: bij het onderlinge pastoraat? heil. Het gaat over conflicten tussen
aan de jeugd van de kerk. Daar zijn ook
mensen, die je wilt bijleggen voor de
andere ontmoetingen voor waar de
kerkenraad verantwoordelijkheid voor
Dat heeft alles te maken met wat je on- viering van het heilig avondmaal. Bij
het avondmaalvieren
voelt. Dit vormingswerk in de vorm van der pastoraat verstaat.
hoort immers dat je
kringen en cursusaanbod is meer en
Pastoraat heeft met
Elkaars herder?
bereid bent in liefde
meer tot het takenpakket van kerkenra- herderschap te maken.
en vrede met God en
den en hun commissies gaan behoren.
En herder ben je niet
je naaste te leven.
En er zijn veel organisaties, kerkelijk en
zomaar. Herders worniet-kerkelijk, die op deze markt aanbod den in de gemeente tot een bepaalde
leveren: gesprekstechniek, toerusting
taak geroepen en aangesteld. Je bent in Komt er zo niet een enorme druk te
liggen op het avondmaal en de voorvoor kringleiders, bijbelstudiemateriaal de gemeente elkaars broeder en zuster.
bereiding daarop? Zeker, zoals dat
om te gebruiken in de kleine groep.
Maar ben je ook elkaars herder?
vroeger ging, zullen we het niet meer
We hebben voor elkaar te zorgen in de
willen. Een zware druk rond de viering
gemeente, we zien op elkaar toe. Als
Herder ben je niet zomaar
van het avondmaal, met als gevolg
het goed is, ontstaat er ook ruimte om
avondmaalsmijding. Alsof je wel kunt
– waar nodig – elkaar aan te spreken
Het gaat me in deze Kroniek nu vooral
op het gedrag en het leven met en voor leven met gebrokenheid, maar rond het
om de pastorale waarde van deze
avondmaal moet het ineens allemaal
de Heer. Ook de tucht ontstaat in een
kleine-kringenstructuur.
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houdsrijke relatie een ‘pastorale’ rela(voor even?) in orde worden gebracht.
tie. En zo komt er heel veel ‘pastoraat’
Maar waar het me nu om gaat, is dat
waarbij er geen ambtelijke relatie (pasverband duidelijk te maken tussen
tor en pastorant, of in gewoon Nederpastoraat en de toegang tot het heilig
lands: herder en schaap) is en de sacraavondmaal. De viering van het avondmenten al helemaal
maal is het moment
niet in beeld komen.
waarop verzoening
Geboren bij de toegang
Dat zijn waardevolle
met God en mensen
tot de avondmaalstafel
contacten, vormend,
wordt onderstreept en
en een uiting van
gevierd. Dan blijkt de
goed gemeenteleven. Dat is ook de voekerk de groep van mensen te zijn die al
dingsbodem voor onderling vermaan,
hun heil van Christus verwachten, bij
dat als het goed is (Mat. 18) de tafel van
Hem schuilen. Pastoraat is geboren bij
de toegang tot de avondmaalstafel. Dat de smalle kerkenraad niet bereikt.
Maar moet je hier de naam pastoraat
is het weerkerende moment van zelfaan geven? Ook het gezag dat meebeproeving, van je opnieuw richten op
komt in de ambtelijke relatie, ontbreekt
Christus als je Heer, waarbij vanouds
geheel.
de ambtsdragers een belangrijke rol
hebben.
Gevolg van de verandering van wat
we zijn gaan bedoelen met het woord
Loskoppelen?
‘pastoraat’, is vervolgens dat ambtelijk
pastoraat veel meer als hulpverlening
We beleven een heleboel verschuivinwordt gezien, parallel aan al dat andere
gen in onze kerken, die op het eerste
‘pastoraat’, namelijk dat door de kleine
gezicht misschien niet zo veel met elgroep. En dat zo ambtelijk pastoraat
kaar te maken hebben.
ook los raakt van de kerkelijke tucht.
Het herontdekken van het ambt van
alle gelovigen, het vrijmoedig met
elkaar in kleine kring spreken over het
Heksentoer
geloof in de Here, het samen bidden
en lezen in de Schriften is grote winst.
Over de kerkelijke tucht is onder ons
Vervolgens beweren dat ten onrechte
toenemend verlegenheid. Kerkelijke
het bijzonder ambt in het pastorale
tucht wordt in mijn waarneming amveld is gaan domineren, is echter een
per geoefend. Welke oorzaken kan dat
misvatting. Over ouderlingen zeggen
hebben? Zou er minder zonde heersen
we bij hun bevestiging: In de eerste
onder ons dan in de tijden van onze
plaats zien ze erop toe, dat elk lid van de
vaderen?
gemeente zich in belijdenis en wandel
Het heeft er in elk geval mee te maken
gedraagt naar het evangelie. Zij bezoedat we niet eenvoudig op gedragsniken trouw de leden van Christus’ gemeente, om hen met het
Woord van God te vertroosten,
te vermanen en te onderwijzen.
Zij wijzen hen die zich in leer
of leven misgaan, terecht en
dragen er naar vermogen zorg
voor, dat de sacramenten niet
ontheiligd worden. Over hen
die volharden in hun zonde,
oefenen zij de christelijke tucht
(bevestigingsformulier ouderlingen).

veau alleen naar elkaar willen kijken.
We zijn gewend bij afwijkend gedrag
door te vragen naar de motieven erachter en daarover het gesprek te voeren.
Dat lijkt me zeker goed. En waar dat
vroeger misschien niet gebeurde, is het
winst. Kerkelijke tucht wordt geoefend
ten opzichte van wie volhardt in zonde.
Simpel alleen naar het gedrag kijken is
zelden genoeg.
Maar er is meer. Als de verhoudingen in
het pastoraat vanaf het begin worden
gedefinieerd binnen een helpende relatie, in de zin van helpende nabijheid in
Christus’ naam, dan is het een heksentoer om nog de moed op te brengen om
tot tuchtmaatregelen over te gaan. Er
is dan al zo veel moois in de gemeente
dat die naam ‘pastoraat’ draagt, dat
het optreden van ambtsdragers al snel
als formeel en wettisch zal worden
beleefd. De liefde is in het onderlinge
pastoraat te vinden, bij mensen die je
wel begrijpen. De ambtsdrager staat
meer op afstand, beoordeelt meer
omdat dat zijn verantwoordelijkheid
nu eenmaal is. En voordat je het weet,
is het snelle oordeel over het optreden
van de ambtsdragers: formalistisch,
liefdeloos...
Het gezag valt weg in de beleving van
het ambt, en van het pastoraat.

Imagoprobleem
Parallel aan de ontwikkeling van de
kleine groep is er het probleem van de
ambtsvervulling in de gemeente. In

Volgens mij is het niet verstandig om het begrip pastoraat
van het ambtelijk toezicht op
leer en leven los te koppelen.
Zo wordt elke helpende in-
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steeds meer kerken is het een groeiend
probleem om te voorzien in de ambten
van ouderling en diaken. De verantwoordelijkheid van een ambt kan of wil
een toenemend aantal broeders niet
op zich nemen. Daar kunnen goede
redenen voor zijn in persoonlijke of
gezinsomstandigheden. Maar
er is volgens mij meer. Het
ambt heeft een imagoprobleem. Het wordt
nog zelden echt serieus
gezien als een eerzaam
streven om het opzienersambt te ambiëren.
Eerder is het een droevig
lot dat je treffen kan, dat je
ambtsdrager wordt. Een soort van
meeleven is het overheersende beeld
als de namen van gekandideerde of benoemde broeders worden genoemd.
Het ambt wordt beleefd als een zware
taak en het bekleden van een ambt als
een zich heel erg identificeren met de

kerk. En dat past niet bij het gevoel dat
je ten opzichte van de kerk ook een zekere mate van autonomie, van vrijheid
moet bewaren. ‘Ik lever me zo uit aan
het systeem als ik ambtsdrager word’,
lijkt de gedachte wel eens te zijn. Er is
namelijk zo veel gezellige kerk buiten het ambt om... Zonder dat
het verplichting met zich
mee lijkt te brengen.
In deze sfeer van een
nijpend tekort aan
ambtsdragers is een
centraal stellen van het
ambt van alle gelovigen
ook een beetje alsof je van de
nood een deugd maakt. Er zijn veel
te weinig ambtsdragers. En het ambt
staat er niet zo best op. Zou dan het
niet-ambtelijk ‘pastoraat’ dat allemaal
goed kunnen opvangen? Als er in de
gemeente amper broeders gevonden
kunnen worden die de verantwoordelijkheid voor een ambt op zich willen

nemen, geloof ik eigenlijk niet zo erg
dat er in diezelfde gemeente een goed
functionerend kerkelijk leven overeind
te houden zal zijn in de kleine-groepenstructuur. Daarom wil ik graag in deze
sfeer eens iets tegendraads zeggen:
pastoraat is ambtelijk werk. Ga met
elkaar voor het eenvoudige ambtelijke
pastoraat: ouderlingen op huisbezoek.
Afgesloten op 30 april 2014

Over deze materie schreef A.N. Hendriks een
zeer lezenswaardig artikel: ‘Ouderling, coach
of herder?’ Nader Bekeken, januari 2012,
p. 10-13.

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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Gebedsargumenten in
de psalmen

Thema
Aryjan Hendriks

Jakobus spoort ons in zijn brief aan om ‘krachtig’ te bidden.
Hij spreekt over het gebed van de rechtvaardige dat veel

vermag, ‘doordat er kracht aan verleend wordt’ (Jak. 5:16).

Er blijken hier twee vertalingen mogelijk. We kunnen simpel
vertalen ‘een krachtig gebed’, maar ook is mogelijk: ‘een gebed dat krachtig gemaakt wordt’.
Hoe we ook weergeven wat Jakobus
schrijft, de vraag dringt zich op: hoe
wordt ons bidden ‘krachtig’? Gaat het
om aandrang, vurigheid of misschien
om herhaling? Duidelijk is in elk geval
dat Jakobus de kracht van ons bidden
ziet liggen in ons geloof. In vers 15 heeft
hij het over ‘het gelovige gebed’ en in
1:6 vermaant hij om te bidden ‘in geloof. In geen enkel opzicht twijfelend’.
Onze gebeden zijn krachtig wanneer ze
gelovig worden opgezonden, wanneer
ze zich sterk maken met Gods beloften
en zich richten naar zijn wil. Wij mogen
weten dat wij verhoring vinden, ‘indien
wij iets bidden naar zijn wil’ (1 Joh. 5:14).
In geen boek van de Bijbel horen wij
meer hoe God wil dat wij Hem aanroepen, dan in Psalmen. In dat boek
onderwijst de Geest van de gebeden

ons hoe onze gebeden krachtig gemaakt kunnen worden. En dan blijkt
dat Israëls bidders heel wat meer in het
veld brengen dan alleen Gods beloften.
Die beloften vormen wel de dragende
grond van hun bidden (Ps. 89:20v;
119:25,58,116,170), maar dat neemt niet
weg dat we ontdekken dat zij binnen
dit kader heel wat pijlen op hun boog
hebben, wanneer zij hun nood voor de
Here neerleggen. Er worden heel verschillende argumenten aangevoerd om
de Here te verbidden!
In dit artikel geef ik – zij het niet uitputtend – aandacht aan deze argumenten. Wij kunnen daar veel van leren
voor onze gebedspraktijk. Juist als het
gaat om de vraag: hoe wordt ons gebed
een krachtig gebed? Waarmee mag je
wat je aan de Here vraagt, aandringen,
Hem aan het hart leggen? Ik herinner

aan wat Maarten Luther schreef: ‘Ieder
christen die bidden en aandachtig zijn
wil, moet het psalmboek zijn dagelijks
bidboekje laten zijn.’

Beroep op wie God is
De psalmen zijn verbondsliederen, ze
klinken op de grondslag van het verbond dat God met zijn volk heeft. De
psalmisten zenden hun gebeden op als
mensen die krachtens dat verbond bij
hun God mogen schuilen. Zij weten dat
er in het verbond die belofte is: ‘Roep
Mij aan (…) Ik zal u redden’ (Ps. 50:15),
dat de Here voor hen als zijn verbondskinderen een ‘Hoorder van het gebed’
is (Ps. 65:3) en dat zij zeker mogen zijn
van zijn ‘goedertierenheid’, loyaliteit
over wie Hem vrezen (Ps. 103:17).
Aan die loyaliteit ontlenen zij vrijmoedigheid om hun gebed krachtig te maken, door de Here eraan te herinneren
wie Hij voor zijn kinderen is. Juist omdat
God zo en zo is, moet Hij wel ingrijpen,
kan Hij het niet over zijn kant laten
gaan of werkeloos toezien. Hij is immers een God die ‘moeite en verdriet
aanschouwt’ (Ps. 10:14), zijn woord
gestand doet (Ps. 12:8), ‘een Verlosser
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van hen die bij Hem schuilen’ (Ps. 17:7),
de God ‘van mijn heil’ (Ps.
27:9), ‘mijn steenrots
en mijn vesting’
(Ps. 31:4), ‘mijn
hulp en mijn bevrijder’ (Ps. 40:18),
de ‘Herder van Israël’ (Ps. 80:2), ‘ons
schild’ (Ps. 84:10),
een God ‘die graag
vergeeft’ (Ps. 86:5),
een God ‘die antwoordt’
(Ps. 86:7), de ‘God van de
wraak’ (Ps. 94:1), de ‘Rechter
van de aarde’ (Ps. 94:2) en de
‘Sterkte van mijn verlossing’
(Ps. 140:8).
Steeds weer plaatsen Israëls bidders de Here voor Zichzelf en wijzen
Hem erop hoe Hij Zich in de omgang
met zijn kinderen laat kennen. Dat
vormt voor hen een krachtige pleitgrond om Hem tot verlossende activiteit te bewegen.
Daarbij doen zij ook een beroep op
Gods deugden. Ze wijzen Hem op zijn
wanneer
(reddende) gerechtigheid (Ps. 4:2; 25:9;
de psalmist
36:7), op zijn goedertierenheid (Ps. 6:5;
wijst op eigen godsvrucht. Ik denk
25:7; 31:17; 44:27; 51:3; 109:21), op zijn
dat wij dit niet gauw in ons bidden
barmhartigheid (Ps. 25:6; 51:3; 69:17),
naar voren durven te brengen, maar
op zijn trouw (Ps. 69:14; 115:1; 143:1) en
Israëls bidders blijken het steeds weer
op zijn lankmoedigheid (Ps. 86:15).
vrijmoedig te doen. Zij weten dat de
Dit alles komt samen in het appel op
Here de wens vervult van wie Hem
Gods naam (Ps. 54:3; 79:9) die tegelijk
vrezen (Ps. 145:19). Daarom spreken zij
Gods faam is. Daarmee doen Israëls
over hun godvrezende wandel en doen
bidders de hoogste worp: ze herindaarmee een beroep op God. Wanneer
neren Hem aan zijn
zij loyale bondgenoten
zelfopenbaring bij de
zijn, kan de Here hen
Appel op Gods naam niet aan hun trieste lot
brandende doornstruik
(Ex. 3:14) en aan alles
overlaten! Ze zijn imwat Hij overeenkomstig
mers ‘Gods knecht’ (Ps.
die naam in de geschiedenis van zijn
143:12). Talloze keren komt dit motief
volk heeft gedaan.
in de psalmen terug als een krachtige
Daarom herinneren zij hun God ook
pleitgrond, vooral in Psalm 119.
steeds weer aan zijn werk in het verIsraëls bidders weten van hun zonden
leden jegens zijn volk (Ps. 44:2v; 74:2;
en tekorten (Ps. 39:9; 41:5; 69:6) en
106:44v; 126:1v) en soms ook aan wat
gaan er niet aan voorbij dat als de Here
Hij persoonlijk aan hen verricht heeft
de ongerechtigheid in gedachtenis
(Ps. 61:4; 71:19). Die herinnering wil hun houdt, niemand voor Hem kan bestaan
roepen om uitkomst kracht bijzetten
(Ps. 130:3), maar dat verhindert hen
om de Here tot actie te verbidden.
niet om in bepaalde situaties – net
als koning Hizkia deed (Jes. 38:3) – de
Here ook vrijmoedig te wijzen op hun
Eigen godsvrucht
trouwe wandel (Ps. 7:9; 18:22; 71:5; 86:2;
119:38,51,55,58,66,97,121,153).
Met een wel heel bijzonder gebedsHeel sterk komt dat naar voren in
argument komen we in aanraking

Psalm 17 en vooral in Psalm 26 die wel
‘de onschuldpsalm bij uitnemendheid’ is genoemd. Het is nogal wat
wanneer David daar aanvoert: ‘… ik
heb in onschuld gewandeld; op de
HERE heb ik vertrouwd zonder
te wankelen. Toets mij, HERE,
en beproef mij, keur mijn
nieren en mijn hart.’ Het
gaat er hier maar
niet om dat de
dichter in een
bepaalde zaak
recht tegenover de
HERE
staat,
nee,
zijn leven
en hart zijn
recht voor
de HERE, en
beantwoorden aan het
verbond. Dat brengt
deze bidder in, terwijl hij
beseft dat hij daarmee absoluut niet
Gods hulp verdient. In vers 11 bidt hij
niet voor niets: ‘Wees mij genadig.’
De psalmisten kunnen hun trouwe
wandel als argument noemen krachtens het verbond. Dat verbond bewaren zij, naar dat verbond leven zij. Nu
vragen zij ook om bescherming van
dát getrouwe leven overeenkomstig de
beloften van het verbond. Hun trouw
wordt een krachtig argument om gehoor te vinden. Ik wijs nog op dat zeer
sterke in Psalm 7:9: ‘Doe mij recht,
HERE, naar mijn gerechtigheid, en naar
mijn onschuld die bij mij is.’
In een minder krasse vorm komen we
het beroep op eigen godsvrucht ook tegen zo vaak de bidder spreekt van zijn
vertrouwen op de Here (Ps. 25:2; 71:5),
van zijn schuilen bij de Here (Ps. 25:20;
31:2; 57:2), van zijn verwachten van de
Here (Ps. 25:21; 130:6), van zijn roepen
tot de Here (Ps. 31:18) en van zijn hopen
op de Here (Ps. 33:22; 39:8).
Steeds weer ontdekken we hoe Israëls
bidders bidders zijn die het verbond
serieus nemen en de Here aanspreken
op wat zij overeenkomstig dat verbond
ook doen! Zij weten dat de Here Zich
ontfermt ‘over wie Hem vrezen’ (Ps.
103:13).
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Eigen situatie
Verrassend is hoe de psalmdichters ook
hun trieste lot tekenen om God tot ingrijpen te bewegen. Ze leggen echt hun
moeite voor de Here uit en zijn daarbij
vaak bepaald niet terughoudend. Zij
weten dat Hij moeite en verdriet ‘aanschouwt’ (Ps. 10:14) en het geroep van
de ellendigen ‘niet vergeet’ (Ps. 9:13).
Daarom brengen zij hun leed ook voor
de Here en wijzen Hem op hun ellendige situatie. Een treffend voorbeeld
zijn daarvan de Psalmen 22, 31 en 55.
Soms wordt de nood op echt oosterse
wijze getekend. Israëls bidders gaan
zo ‘vertrouwelijk’ met de Here om (vgl.
Ps. 25:14) dat zij hier geen blad voor de
mond nemen.
Zij leggen hun toestand aan Hem uit
om Hem tot ingrijpen te bewegen.
Wanneer de apostel Petrus ons opwekt
om ‘uw zorgen op Hem af te wentelen’
(1 Petr. 5:7), leren deze psalmen ons die
zorgen ook voor de Here vrijmoedig
en expliciet te noemen. Heman gaat
daarin in Psalm 88 wel heel ver. Zijn
gebed is eigenlijk één klaagzang die
zelfs eindigt met het woordje ‘duisternis’. We leren ook dat de vraag naar het
waarom mag klinken (vgl. Ps. 22:1; 43:2;
88:15) en dat Gods kinderen het best
moeilijk mogen hebben met Gods weg.

van is Psalm 102: het gebed van ‘een
ellendige’ dat veelszins in de ‘ik-vorm’
is gesteld, maar dat het duidelijk heeft
over de treurige toestand van ‘Sion’.
Het treft hoezeer de Here steeds weer
gewezen wordt op wat ‘tegenstanders’,
‘vijanden’ en ‘goddelozen’ zijn kind
en zijn volk aandoen. Hun overmoed
en spot worden genoemd om de Here
tot actie te bewegen. Want de bidders
weten hoe zij in Gods kinderen de Here
zelf treffen, hoezeer zijn naam met
hun leven en zijn volk verbonden is
(Ps. 69:10; 74:22-23; 89:52) en zij willen
niet dat de vijanden zeggen: ‘Waar is
nu uw God?’ (Ps. 42:11; 79:10). Ze brengen Gods naam in en bidden: ‘Help ons,
o God van ons heil, om de heerlijkheid
van uw naam’ (Ps. 79:9). Want als God
niet te hulp komt, zal zijn naam onteerd worden, doordat de vijanden zeggen: zo’n God stelt ook niets voor, kijk
hoe zijn kinderen eraan toe zijn!
Wij leren hier dat de eer van Gods
naam in bepaalde situaties in geding
kan zijn en dat we de Here daar ook op
mogen wijzen in ons vragen om hulp.

Gods lof

Nauw verbonden met dat laatste is het
motief van Gods lof dat wij ook steeds
weer in de psalmen tegenkomen. De
Hoezeer in vele psalmen persoonlijke
bidder belooft de Here te prijzen wannood in het veld wordt gebracht, de
neer Hij hem geholpen heeft (Ps. 26:12;
nood van Gods volk is ook meer dan
35:18; 71:22; 86:12). In een enkele psalm
eens een pleitgrond. In de Psalmen 44,
horen we de bidder zelfs zeggen dat
74, 79 en 80 wordt geklaagd, omdat de
de Here die lof moet missen wanneer
Here zijn volk heeft overgegeven aan de Hij hem niet redt uit de doodsdreiging.
vijanden en hun spot. Dat kan de Here
Heel sterk komt dat argument naar
toch niet dulden, dat moet Hij toch
voren in Psalm 30 als David zegt: ‘Wat
keren? Heel mooi zien we de persoonbaat het U als ik sterf, als ik afdaal in
lijke nood en die van
het graf? Kan het stof
Gods volk samengaan
U soms loven en geNood van Gods volk
in Psalm 25. In vers 18
tuigen van uw trouw?’
is
pleitgrond
bidt David: ‘Zie mij in
Ook in Psalm 6 horen
mijn nood, in mijn elwe dit motief: ‘Keer
lende’, maar hij eindigt met de bede: ‘O
terug, HEER, spaar toch mijn leven, toon
God, verlos Israël, verlos het van al zijn
mij uw trouw en red mij. Want doden
angsten.’
noemen uw naam niet meer! Wie in
Israëls bidders bidden als lid van Gods
het dodenrijk kan U nog loven?’ Heman
volk. Vandaar dat hun gebeden telkens
brengt het eveneens in het veld: ‘Komt
weer voorbeden worden waarin de
uw liefde in het graf ter sprake of uw
nood van dat volk aan de Here wordt
trouw in de afgrond?’ (Ps. 88:12).
uitgeklaagd (Ps. 60; 74; 79), waarbij die
We zien hier hoe Gods oudtestamennood soms heel sterk persoonlijk ervatische kinderen nog weinig weten van
ren wordt. Een sprekend voorbeeld hier- het leven na het sterven, zoals wij dit

mogen weten. Ze kijken veelszins nog
niet verder dan het graf, ook al weten
ze dat de dood niet het laatste voor
Gods kinderen kan zijn. Wat Mozes
mocht verkondigen: ‘Ik dood en doe
herleven’ (Deut. 32:39), reisde met hen
mee als de garantie dat Gods macht
eens over dood en graf zou triomferen.
Ze mochten de Here toch kennen als
de God die ‘doet neerdalen naar het
dodenrijk en daaruit opkomen’ (1 Sam.
2:6)? Er zijn dan ook plaatsen in Psalmen waarin we dit perspectief al wat
zien oplichten (Ps. 16:9v; 49:16; 73:23v).
Treffend blijft hoezeer in de eerder
genoemde teksten het loven van de
Here in dit leven een krachtig argument vormt. De psalmist ziet zich echt
als een lofzegger en voert dat aan om
gespaard te blijven. Wij leren daaruit
hoe de eer van Gods naam ons leven
heeft te bepalen en dat een kind van
God allereerst en allermeest die naam
dient te prijzen. Daarbij zullen wij, die
weten dat het sterven voor ons slechts
een ‘doorgang’ tot eeuwig leven is (vgl.
antw. 42 HC), niet op dezelfde manier
kunnen argumenteren als in de genoemde psalmen gebeurt.
Maar er kunnen situaties zijn waarin
Gods kinderen mogen vragen om
gespaard te worden, niet om bij hun
geliefden te blijven, maar vanwege de
taak die de Here hun in dit leven gegeven heeft en de dienst die zij ter wille
van zijn naam zozeer nog willen vervullen. Ik denk dat de psalmen ons leren
dat dit niet ongeoorloofd is.
Soms horen we dat de bidder de Here
een lofoffer toezegt: ‘Van harte zal ik
U offers brengen en uw naam loven,
HEER, want hij is goed’ (Ps. 54:8); ‘lofoffers zal ik U betalen’ (Ps. 56:13); ‘Ik zal
U een lofoffer brengen’ (Ps. 116:17). De
wet van Mozes gaf ruimte om met een
specifiek offer (vgl. Lev. 7:12v) de Here
dankbaar te prijzen. Het droeg het karakter van een vrijwillige gave en werd
spontaan de Here beloofd. De Israëliet
liet het dan niet bij woorden, maar
deed zijn lofprijzing gepaard gaan
met dankbare daden. Met zo’n lofoffer
toonde hij zijn dankbaarheid tegelijk in
het openbaar.
Opnieuw vinden we hier een gebedsargument dat onder ons wat in het
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psalmen en wij doen er goed aan ze
(Ps. 25:14) met Hem gaat zo ver dat we
vergeetboek is geraakt. We mogen om
een prominente plaats te geven in ons
zelfs argumenten mogen aanvoeren
de Here te verbidden, ook beloven Hem
gebedsleven en onze erediensten. Want
om Hem te verbidden.
extra te eren wanneer Hij ons uitredt.
– en dit is hun pre boven liedbundels –
Daarbij mogen wij niet
Waarbij we de daad bij
ze zijn het leerboek van de Geest van de
vergeten dat wij als nieuwhet woord mogen voegen,
‘Flink bidden’
gebeden die ons daarin leert hoe wij
testamentische gelovigen
ook al brengen wij geen
mogen en moeten bidden.
een onovertrefbare pleitdier meer naar het altaar.
A. Kuyper schreef terecht dat wij in de
grond vinden in het beroep
Er zijn heel wat manieren
psalmen niet te doen hebben met indiop onze Verlosser. In het ‘om Jezus’ wil’
waarop wij daadwerkelijk onze dankviduele expressies, maar met Gods werk
plaatsen we onze hemelse Vader voor
baarheid kunnen tonen.
in het leven van zijn kinderen en zijn
het werk van zijn eigen Zoon. Is er
Ik herinner aan wat Calvijn schrijft
zelfopenbaring daarin.
krachtiger pleitgrond dan deze? Is er
naar aanleiding van de geloften in de
niet de belofte dat de Vader ons zal gebewuste psalmen: ‘Dergelijke geloften
ven wat wij Hem vragen in Jezus’ naam Ik besluit met nogmaals een uitspraak
kunnen ook wij tegenwoordig gebruivan Luther: ‘Het kan wel een kleine bij(vgl. Joh. 16:23)?
ken, zo dikwijls de Here ons van enige
bel heten, waarin alles, wat in de hele
ramp of van een zware ziekte of van
enig ander gevaar verlost heeft. Immers Maar al is dit de krachtigste pleitgrond, bijbel staat, op het schoonste en kortste
gevat en tot een handboekje gemaakt
we mogen, al naar de omstandigheden
het is dan niet vreemd aan de plicht
zijn, meer in het veld brengen. Dat leren en bereid is. Mij dunkt, de Heilige Geest
van een vroom man om een gelofteheeft zelf de moeite op zich willen
ons de psalmen. Calvijn zegt dat de
offer, als een openbaar teken van ernemen, een korte bijbel
Here ons met moeiten
kentelijkheid aan God te wijden, opdat
en voorbeeldboek voor
en zwarigheden prikhij niet ondankbaar schijne jegens zijn
Pre boven
de hele christenheid of
kelt om ‘flink te bidden’
goedertierenheid’ (Institutie, IV,13,4).
liedbundels
alle heiligen bijeen te
(Institutie, III,20,7). Dat
Tegelijk blijft ook voor ons het woord
brengen, opdat, wie niet
flinke bidden ontmoeactueel: ‘Wanneer je God toch een gede hele bijbel lezen kan, hier toch zeker
ten wij bij de psalmisten. Ze dragen
lofte doet, los die dan ook spoedig in.
de hele hoofdsom in een klein boekje
heel wat aan om gehoor te vinden. Wij
God is niet gesteld op dwazen. Los dus
samengevat heeft.’
ontdekken wat het is tot de Here te
je geloften in…’ (Pred. 5:3v).
‘roepen’, aan zijn deur te ‘kloppen’, Hem
te verbidden.
Hele hoofdsom
Verbidden... wat kom je dat vaak tegen
in de Schrift! De HERE liet zich door
Zoals ik reeds aangaf, mijn verhaal
Isaak verbidden (Gen. 25:21), door David
pretendeert niet uitputtend te zijn. Je
(2 Sam. 24:25), door stammen van Israël
komt in Psalmen nog meer gebedsar(1 Kron. 5:20), door koning Manasse
gumenten tegen. Er wordt bijvoorbeeld
(2 Kron. 33:13), door Ezra en de zijnen
ook gepleit op het verbond (Ps. 74:20),
(Ezra 8:23).
op Gods welbehagen in zijn volk (Ps.
Onze God is iemand die echt luistert
106:4), op een verbroken hart (Ps.
naar zijn kinderen en gevoelig is voor
51:19), op het vreemdeling-zijn (Ps.
wat zij aanvoeren. Dat leren ons de
39:13; 119:19). Maar wat ik noemde, is
genoegzaam om ons te leren hoe wij
onze gebeden krachtig kunnen maken.
De Geest der genade en der gebeden
(Zach. 12:10) leert ons in de gebeden
van de oudtestamentische heiligen wat
wij mogen aanvoeren om Gods hulp af
te smeken. Het woordje ‘want’ in
deze gebeden is hier veelzeggend.
We zien daarin hoezeer het
gebed verbondsgesprek
tussen de Here en zijn
kinderen is. De
‘vertrouwelijke
omgang’
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Hebt u een
brilletje bij u?

De film heeft een lengte van tweeenhalf uur. Halverwege stapte ik
op. Ik dacht ’m wel gezien te hebben. Toenemend ergerde ik me
aan het relaas van het filmverhaal.
Ik zag vele afwijkingen van het originele bijbelverhaal.
Die had de bekende Jan van den
Bosch ook gezien. Hij bekeek de
film op verzoek van Pauw en Witteman. En bij hen aan tafel pro-

beerde hij aandacht te krijgen voor
het bijbelse script. Het is 4400
jaar geleden gebeurd, begon hij.
Prompt werd hij onderbroken.
Houd maar op, zei iemand die daar
ook aan die tafel zat. Zodra je een
jaartal noemt, ben ik weg. Dit is
geen geschiedenis, dit is een symboolverhaal. Jan van den Bosch
liet zich niet van de wijs brengen,
en met zijn blije hoofd vertelde
hij verder. Witteman ergerde zich
kennelijk aan die vermeende blijheid. Met die glimlach van je breng
je de waarheid niet dichterbij, zei
hij.
En dat dacht ik dus van die film:
die houdt me af van de waarheid
van het verhaal. Tot ik de volgende
dag een artikel in het ND las. Van
de vertaler van het boek achter de
film. Hij was – vertelde hij – bij de
ND-bespreking geweest en hij was
daar voortijdig weggelopen. Hij had
zich geërgerd aan de inhoud van
die filmbespreking. Hoe toch kijken we naar deze film?, vroeg hij.
Ik voelde me betrapt. Had ik wel
de goede bril op gehad? De film
bedoelt kennelijk niet maar het
verhaal na te vertellen, maar juist
de boodschap van het verhaal te
verbeelden. De ontdekkende boodschap, die ons mensen wil aangrijpen op onze zondige aard. Wij, die
toch Gods mooie wereld door onze
slechtheid naar de knoppen hebben geholpen. Wij allemaal, Noach
niet uitgezonderd. We verdienen
dus onze ondergang. En hoe verrassend is dan Gods wonderbare
redding van het leven met de ark
van Noach.

me wel gaaf, riep er één. Wij, we
zoeken ons te amuseren. We vermaken ons, zelfs met de Bijbel. We
maken er een speeltje van. Onze
kleine kinderen koesteren de ark
van Playmobil. En ouder geworden
kicken we op een evenement als
The Passion. Die trok weer een
miljoenenpubliek. En menigeen
getuigde – ook de oud-hoofdredacteur van het ND – dat het hem of
haar had geraakt. Maar wat heeft
je dan geraakt? Ben je er ook door
verslagen? Welke bril had je op de
neus? Heeft dat spektakel rond
een witgepolijst kruis de waarheid
heus dichterbij gebracht? De ruwhouten werkelijkheid van dit door
God vervloekte bestaan. Intussen
is Pasen voorbij en blijven we ons
amusement zoeken, op de rand
van de vulkaan. Zal ik m’n catechisanten de film aanbevelen? Ik zal
ze wel vragen om een brilletje mee
te nemen. De bril van Petrus.

En precies dat miste ik bij mijn
catechisanten. Gaan jullie naar de
film?, had ik ze gevraagd. Die lijkt
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Column
Gijs Zomer

Midden op de dag stond ik voor
de kassa van een filmtheater. Ik
zag verder niemand en bezorgd
vroeg ik of de film wel draaide. U
komt voor Noah, zei de caissière,
hebt u een brilletje? Ik keek haar
verbaasd aan en wees naar de bril
op m’n neus. Nee, zei ze lachend,
ik bedoel een 3d-brilletje. Hier
draait Noah in 3d! Snápt u dit wel,
vroeg ze aan mijn kennelijk nietbegrijpend hoofd. Voor een paar
euro kon ik zo’n brilletje kopen, en
ik zette ’t gelijk op m’n neus, want
ik wilde graag incognito de filmzaal in. Van de ruim vijfhonderd
stoelen was er maar één bezet.
Ik zakte weg in mijn luie stoel en
ik dacht: dit is nog ’ns een preek
voorbereiden! Want daarvoor zat ik
hier in dit theater. Ik wilde met Pasen preken over Jezus’ prediking
aan de geesten in de gevangenis,
de doden uit Noach’s tijd. Petrus
schrijft daarover in zijn eerste
brief. De eerste paaspreek heeft
de Heer gehouden niet voor de
levenden, maar voor de doden! Op
de catechisatie hadden we het over
Noah gehad. Naar aanleiding van
de verschijning van de film. Een
film die gespreksstof levert. Zo
nodigde het ND zijn lezers uit om
de film te komen bekijken en ’m
vervolgens na te bespreken.
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Woordwaarde
Hans de Wolf

Is grijsheid niet een teken
van wijsheid?

In de Nederlandse maatschappij van vandaag is ouderdom
niet zo in ere. Kijk maar naar de arbeidsmarkt bij ons: als je
een vijftiger bent, ben je vaak niet interessant meer. Leeftijd
pleit tegen een baan. En gaat het in de kerk ook niet die kant
op? Een predikant moet jong en fris zijn. Dertigers en veertigers houden de kerk bij de tijd, maar als je boven de zestig
komt, word je rijp voor de seniorenmiddagen.
Kun je dan van senioren niet veel leren?
Is het bijbels om ouderen in de kerk stilletjes af te serveren? Verbindt de Bijbel
ouderdom niet met wijsheid? Gaat het
niet verkeerd in de kerk als ouderdom
gelijk staat met ouderwets? Om met
de titel te spreken: hoort wijs dan niet
meer bij grijs?

Oud in onze cultuur
In deze rubriek met de naam Woordwaarde is het goed om de gevoelswaarde van een woord te proeven. En
dan gaat het nu dus om de term ‘oud’.
Wat denken we daarbij? Het woord
wekt vaak een negatief gevoel op. Oud
brood eten we liever niet, en een oud
mannetje nemen we nauwelijks serieus. Toch kan de betekenis ook positief
uitvallen. Oude kaas vind ik zelf erg
lekker en belegen (bejaarde) wijn staat
voor kwaliteit. En we hebben het soms
over de ‘goeie ouwe tijd’. De gevoelswaarde kan twee kanten opgaan, afhankelijk van het woord dat erbij staat.
Zo klinkt het heel respectloos als we het

over een oud mens hebben, maar een
oude heer kan iemand zijn tegen wie je
opkijkt.
Maar als het over mensen gaat, dan
heeft het woord ‘oud’ in het algemeen
toch wel een ongunstige bijklank in
onze tijd. Ouderen kunnen immers niet
zo veel meer als vroeger, de ouderdom
gaat gepaard met gebreken (denk aan
een oudemannenkwaal), en ouderen
worden op allerlei manieren hulpbehoevend.

Oud in de Bijbel
Hoe was dat in de bijbelse tijd? Dan
heb ik het vooral over het Oude Testament.
Daar heb je het woord trouwens ook
al direct: Oude Testament. In onze beleving is dat eerste deel van de Bijbel
vaak oud in de zin van verouderd. Dat
is niet helemaal ten onrechte, omdat
Hebreeën 8:13 het Sinai-verbond (dat
nu door het nieuwe verbond vervangen is) inderdaad ‘verouderd’ noemt.
Maar daar is niet alles mee gezegd en

daarmee is deel I van de Bijbel niet achterhaald. De verbondsgeschiedenis die
erin beschreven staat, is nog altijd vol
van lering en bemoediging. Zonder dat
eerste deel is de rest van de Bijbel niet
te begrijpen.
In het algemeen heeft dat woord ‘oud’
in de Bijbel juist een positieve bijklank.
Ik noem een paar voorbeelden.
Het woord staat niet alleen tegenover
jong, maar ook tegenover nieuw. Wat
nieuw is, lijkt aantrekkelijk maar kan
heel gevaarlijk zijn. In het lied van Debora gaat het op een gegeven moment
over de keuze voor nieuwe of andere
goden (Re. 5:8). Dat bracht alleen maar
strijd met zich mee. Als straf stond de
vijand in de kortste keren voor de poorten.
Verder moeten de profeten het volk
van God geregeld naar het verleden
terugverwijzen. Zoals men het vroeger
geleerd heeft, in dat spoor moeten ze
verder. Jeremia spreekt dan treffend
van de ‘oude paden’ (NV-1951) die ze
weer moeten opzoeken (Jer. 6:16, en
ook 18:15). We kunnen ook denken aan
adviezen die oudere mensen kunnen
geven, puttend uit hun levenservaring.
Ik wijs op de houding van koning Rechabeam in dit opzicht. Als hij koning
is geworden, willen Jerobeam en de
zijnen wel eens weten of het juk van
Salomo dat het volk opgelegd was, nu
wordt verlicht (zie 1 Kon. 12). Rechabeam
vraagt dan eerst het advies van de
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oudsten die nog in dienst van Salomo
gestaan hadden. Die mannen beseffen
de kritieke situatie en zijn voorzichtig
en welwillend. Maar de jonge mannen,
leeftijdgenoten van de koning, kennen geen scrupules en adviseren tot
verzwaring van het juk en de belastingdruk, en Rechabeam volgt hun raad op.
Maar dat loopt verkeerd af. Want op
deze manier jaagt hij Jerobeam en zijn
volgelingen tegen zich in het harnas.
De scheuring van het rijk is het gevolg.

en daarna, anderen die jonger zijn, tot
steun zijn.
Een andere spreuk uit dit bijbelboek wil
ik ook even aanhalen, namelijk Spreuken 16:31: ‘De ouderdom is een prachtige kroon, je vindt hem op de weg van
de rechtvaardigheid.’ In deze spreuk
wordt verwoord dat de ouderdom niet
vanzelf een mooie kroon is op je levensloop. Je moet wel een rechtvaardig
leven hebben geleid. Dus je wordt als
oudere niet een sieraad voor de maatschappij door alleen maar adem te
halen en het leven over je heen te laten
komen. Die kroon is alleen maar voor
rechtvaardigen weggelegd, dus voor
mensen die voorgingen op Gods weg.

Hier was de wijsheid dus inderdaad
aan de kant van de oudsten, de senioren. De jongeren hadden in hun onervarenheid geen oog voor de gevaarlijke
situatie van dat moment. In feite
ijverden zij voor hun koning (en voor
Het kan ook anders
zichzelf?) zonder verstand. De ouderen
hadden werkelijk het welzijn van heel
Maar ouderen zijn niet altijd ‘eerhet volk op het oog, maar hun advies
waarde’ mensen. En daarmee wil ik
werd helaas terzijde gelegd. Intussen
in dit artikel de andere kant van het
zit in het woord ‘oud’ wel vaak dat eleverhaal laten zien. We hebben het wel
ment van verstandigheid en autoriteit.
eens over een ‘ouwe dwaas’ en soms
Ik noem nog een mooi voorbeeld uit
moeten we van een bejaarde zeggen:
het volgende hoofdstuk, namelijk1 Kohoe ouder, hoe gekker. In de Bijbel
ningen 13. Daar gaat het
is daar ook wel eens
over een godsman uit
sprake van. In Prediker
Hoe ouder,
Juda en een oude pro4:13 staat dat je beter
hoe
gekker…?
feet uit Betel. Waarom
een wijze jongen van
heet die laatste een
lage afkomst kunt heb‘oude profeet’? Een commentaar zegt
ben dan een oude dwaze koning die
volgens mij terecht dat hij op deze mazijn oren sluit voor goede raad. Wil je
nier wordt gepresenteerd als iemand
wijs worden, dan moet Gods wet je
met gezag. De woorden ‘oud’ en ‘gezag- kompas zijn en dan moet het leven
hebbend’ liggen juist in de Bijbel vaak
naar die wet je tweede natuur worden.
dicht bij elkaar. Dat blijkt op het hoogst
En als je daarin slap bent en na een
als God zelf in Daniël 7:9 de ‘Oude van
slordig leven oud wordt, kun je
dagen’ (NV-1951) genoemd wordt.
door jongeren die serieuzer zijn,
als het ware ingehaald worden.
Dat is wat Psalm 119 bedoelt als
Spreuken
er in vers 100 staat: ‘Ik heb meer
inzicht dan ouderen, want uw reDe positieve betekenis van ouderdom
zien we ook in het boek Spreuken nogal gels volg ik op’ (zie ook couplet 37 in
de berijming).
eens onder woorden gebracht. Ik noem
Als je bejaard geworden bent,
allereerst Spreuken 20:29: ‘De pracht
van jonge mensen is hun kracht, de sier kom je ook niet boven de
wet te staan. Paulus wist
van oude mensen is hun grijze haar.’
(uit ervaring) dat oude
Zowel de junioren als de senioren hebmannen wel eens moeilijk
ben dus hun eigen voordeel.
konden doen. Ook zij hebJongeren hebben vitaliteit en kunnen
ben op hun tijd vermaan
heel wat aan. Het pluspunt van ouderen is hun anciënniteit. Ze lopen al lang nodig, maar dan wel aangepast aan de leeftijd. Daarom
mee en het leven heeft hun veel geleerd. Misschien zijn ze ook door schade zegt de apostel tegen Timoteüs in zijn eerste brief (5:1):
en schande wijzer geworden. Zo kunnen ze in hun grijze dagen, als zestigers ‘Ga niet tekeer tegen een oude

man. Als je hem vermaant, beschouw
hem dan als een vader…’ En ook in Titus 2:2 horen we dat oudere mannen
zich niet vanzelf, omdat ze oud zijn,
christelijk gedragen. Er kan een opwekking nodig zijn. We zeggen wel eens:
het verstand komt met de jaren, maar
soms gaat het verstand ook met de
jaren. Dat hoeft geen dementie te zijn,
maar het kan ook eigenwijsheid zijn
of koppigheid. Wijsheid is bij ouderen
soms ver te zoeken.

Ouderdom en zonde
Ik wil daar nog een paar opmerkelijke
voorbeelden van geven uit het Oude
Testament. We weten dat koning Salomo veel vrouwen en bijvrouwen had,
vooral ook uit het buitenland. Veel
van die vrouwen verleidden zijn hart,
zozeer zelfs dat hij er op den duur toe
overging om voor de afgoden van die
vrouwen offerplaatsen te bouwen en
ze ook zelf te gaan vereren (1 Kon. 11).
Maar opvallend is wat in vers 4 staat:
dat die omslag bij Salomo plaatsvond
‘op zijn oude dag’. Het was in zijn leven
zo mooi begonnen, het was lang goed
gegaan, maar toen hij oud geworden
was, ging het mis. Hoe kon dat zo?
Vaak wordt enigszins verontschuldigend gezegd dat zijn weerstand tegen
de zonde was verzwakt toen hij een
middelbare vijftiger was. Als de krachten minder worden, wordt ook de strijd
tegen de zonde moeilijker. Dat kan
meespelen, maar Salomo had al die
verleidingen
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profeet die hem daarover aansprak, in
de gevangenis en toen hij ten slotte een
ziekte aan zijn voeten kreeg, ging hij
wel naar de medicijnmannen maar niet
naar God. Ook Uzzia was een krachtdadige en goede koning, behalve op het
laatst toen hij in de tempel het reukoffer wilde brengen en daar met melaatsheid geslagen werd.

natuurlijk wel zelf over zich heen gehaald. We moeten er ook rekening mee
houden dat zonde moet aanrijpen. Het
is net als bij een dijk die pas doorbreekt
als het water en de golven er jarenlang
tegenaan gebeukt hebben. Zo heeft
de doorbraak van de zonde vaak ook
een lange aanlooptijd nodig, een incubatietijd zou je haast kunnen zeggen.
Maar hoe dan ook, Salomo was er zelf
verantwoordelijk voor en werd er in zijn
nageslacht en de toekomst van zijn rijk
ook voor gestraft.

we sowieso eerbiedigen, maar dat
betekent niet dat ze altijd verstandige
dingen zeggen. Bovendien kan veel
negatieve levenservaring ook wel eens
ballast zijn, doordat je van het verleden
niet goed loskomt. We hebben elkaar
nodig als junioren en senioren om ook
anno 2014 de weg naar de toekomst te
vinden.

Niet de ouderdom maakt wijs
Kortom: grijsheid en wijsheid gaan niet
vanzelf samen. Daar zijn te veel uitzonderingen voor. Elihu, de vierde vriend
van Job, heeft dat goed gezien en onder
woorden gebracht: ‘Niet de ouderdom
maakt wijs, de jaren leiden niet vanzelf
tot een juist oordeel’ (Job 32:9). Hoe
dan wel? Dat staat in het vers ervoor:
‘Maar het is de geest van God in de
mens, de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt.’
Dat is ook voor vandaag belangrijk te
weten. Ouderen in de kerk moeten

Het is opvallend dat het later in het
koningshuis van Juda vaker gebeurde,
dat een koning goed begon, maar op
het eind van zijn leven afdwaalde. We
kunnen met name denken aan koning
Asa, die eerst lange tijd deed wat goed
was in de ogen van de Heer (2 Kron. 14
en 15). Maar hoofdstuk 16 vertelt dat
hij tegen het eind van zijn leven een
verbond sloot met Aram in plaats van
op God te vertrouwen. Hij zette een
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Wereld
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Het gaat over dingen waar
je met je verstand niet bij
kunt:
verkiezing en verwerping,
Gods eeuwige besluiten.
Ook de
vorm van de DL werkt niet
erg mee. Het zijn echt leerregels.
Zeker voor mensen van de
21e eeuw komt het allemaal
wat
schools en leerstellig over.
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Bovendien rijst de vraag:
wat heb ik eraan in de situatie
van
vandaag? Wat kan ik ermee
voor mijn eigen geloofsleven?
Zitten wij vandaag niet met
heel andere vragen dan
met wat
in de 17e eeuw strijdpunten
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Dr. J. Smelik (1961) is hymnoloog/m
usicoloog en woont
te Steenwijk. Hij was van
1993 tot 2002 lid van het
vrijgemaakt-gereformeerde
deputaatschap Eredienst
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Er is de afgelopen jaren
veel te doen over de kerkdienst.
De kerken besloten tot de
invoering van nieuwe orden
van
dienst, nieuwe formulieren
en nieuwe liederen. De één
is
daar erg blij mee, terwijl
het voor de ander een teken
is dat
de kerken de gereformeerd
e koers verlaten.
Bij alle veranderingen is
het belangrijk steeds na
te denken
over essentiële uitgangspunt
en voor de liturgie. Wat
zegt
de Schrift daarover? Wat
is wel en wat is niet passend
in
de kerkdienst? Waar zouden
verbeteringen mogelijk zijn
in
onze kerkdiensten? Is het
volgen van een kerkelijk
jaar wel
gereformeerd?
Op dit soort vragen gaat
dit cahier in. Daarbij wordt
niet
alleen theoretisch over de
eredienst geschreven, maar
wordt
ook voortdurend verteld
wat de theorie concreet
betekent
voor de liturgische praktijk.
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In dit boekje proberen we
de vragen naar de betekenis
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ons vandaag serieus te nemen.
Wil je de DL begrijpen en
kunnen ‘plaatsen’, dan moet
je regelmatig even terugkijken
in de kerkgeschiedenis. Maar
dan doe je een verrassende
ontdekking: dat de vragen
van toen nog steeds de vragen
van nu zijn. Al komen die
vragen in een andere en
moderne
vorm naar ons toe, wezenlijk
gaat het nog steeds om
dezelfde
zaken. Daarom kunnen we
ook onze winst doen met
de antwoorden die we van de DL
krijgen. Bijbelse antwoorden,
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Dit boekje is het resultaat
van een cursus voor belijdende
leden. We lazen met elkaar
de Dordtse Leerregels. Op
het eerste
gezicht is dat niet het meest
aantrekkelijke belijdenisgesc
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De DL hebben de naam moeilijk
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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
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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.

Drs. Hans de Wolf
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uit de Bijbel

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.
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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.

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.
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Hoe schrijf je een mooi
verhaal? Hoe maak je
een goed
verslag, van een vergadering
bijvoorbeeld of van je
eigen
belevenisse
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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.
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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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Verhaa
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in bijbelse tijd
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aan om

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?

Geschiedschrijving in
het
Oude Testament
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ALBERT PIETER FEIJEN

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).

WOORD & WERELD

gedoopt te zijn? Maakt
dat
jou beter dan iemand
Het
die niet gedoopt is? Minder
geheimbijvoorbeeld
E
van de
zondig
schep
ping
?
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Verhaal en feit in
bijbelse tijd

een serie cahiers tot
versterking van het
gereformeerde leven

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.

Over de kerk, de gemeen
teleden
en de verkondiging van
het Woord

96
DRS. HANS DE WOLF

‘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.

Woord &
Wereld

Zond

en bedelaars
Wie heeftaars
dit alles
geschapen?

Zondaar s en bedelaa
rs

Wie heeft dit alles geschapen?

g
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HANS W. MARIS

P. Niemeijer

Wie heeft dit alles
geschapen?
Het geheim van de scheppin
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Albert Pieter Feijen
Joanne van der Velden
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Nieuws

Het dilemma erachter is duidelijk. Wanneer je je wat voor
het wereldgebeuren afsluit, loop je wel het risico dat je je
comfortabel innestelt in de cocon van je eigen, westerse
welvaartsleventje. De bubbelbadcultuur, zoals iemand dat
eens noemde, waarin ook christenen zichzelf verwennen en
op den duur verwekelijken. Maar wat is het alternatief? Dag
na dag alle nieuws tot je laten doordringen? Van alles op de
hoogte blijven, het je aantrekken en erdoor getroffen worden?
Is de televisie ook geen slecht medium, wat dat betreft? Je
kunt er inderdaad ver mee kijken en meteen zien wat er op
grote afstand aan de andere kant van de wereld gebeurt. Een
zinkende veerboot, waarin honderden kinderen verdrinken;
een verwoestende tsunami in Japan, een moordende bomaanslag in Irak of over straat gesleepte lijken in Bangui: het
komt allemaal in no time mijn huiskamer binnen. Wat moet
ik ermee?
Wat is eigenlijk nieuws? Een opzienbarende gebeurtenis
elders in de wereld of een opmerkelijke ontwikkeling in de
politiek? Al tientallen, zo niet honderden jaren worden daar
de nieuwsbladen mee gevuld. De rubrieken zijn ernaar
vernoemd: binnenland, buitenland, sport, economie, wetenschap, gezondheid en noem maar op. Maar wie na een
maand vakantie de kranten doorbladert, ontdekt al gauw
dat veel ook alweer oud nieuws is geworden. Ingehaald door
nieuwe ontwikkelingen. De vis van vandaag wordt verpakt
in de krant van gisteren. En wie is nog geïnteresseerd in wat
honderd jaar geleden voorpaginanieuws was? Daar moet je
een beetje hobbyist voor zijn, liefhebber van geschiedenis.
Voor verreweg de meeste mensen is het allang verleden tijd
en onder het stof verdwenen. Zo gaat dat met nieuws. Zo
gaat dat ook met mensen, trouwens.
Maar dreigen we het belangrijkste daarbij niet over het
hoofd te zien? Die vraag stel ik mijzelf ook heel regelmatig.
Wat heeft ten diepste nieuwswaarde? Bekeken vanuit het
perspectief van het koninkrijk van God, vanuit de heerschappij van Jezus Christus?
Wanneer één zondaar zich tot God keert, is dat in de hemelse
regio groot nieuws. Zegt Jezus. Wanneer twee of drie mensen in de Heer samen zijn, zorgt Jezus dat Hij er zeker bij is.
Belooft Hij. Laat staan wanneer het er dertig of driehonderd
zijn. Wanneer de boodschap van God ergens op aarde klinkt,
mag je dat met een gerust hart evangelie noemen: goed
nieuws. Volgens de Heilige Geest.

Wat is ten diepste echt
groot nieuws? Deze column
wordt geschreven nadat wereldwijd de zondag ervoor
uitbundig Pasen is gevierd.
De Heer is werkelijk door
zijn Vader gewekt en tussen de doden uit opgestaan!! Om triomfantelijk
weer aan de slag te gaan.
Dat kun je nooit meer terugdraaien en Hij zal ook nooit van zijn leven meer onder het
stof van de geschiedenis verdwijnen. Zijn HEER-schappij zal
geen einde krijgen.
Zo verschijnt Hij triomfantelijk kort na die goede morgen
aan zijn schuchter gelovende volgelingen: ‘Gegeven aan mij
is alle heerschappij in de hemelen en op het aardoppervlak.
Trek eropuit, alle dagen ben Ik bij jullie.’
Ik maak even een uitstapje. Een kritisch uitstapje. Al tientallen jaren lang inmiddels lees ik een dagblad dat nieuws
in huis brengt. Voorheen noemde het zich ‘gereformeerd
gezinsblad’, tegenwoordig wil het ‘christelijk betrokken’ zijn.
Vaak staan er artikelen in over vormen van kerk-zijn, veelal
in kritische zin, over liturgie, over kerkdiensten, en over de
dienaren van het goddelijke Woord. Tot en met een 1 aprilgrap toe. Met enige regelmaat ook een column onder de titel
‘sporen van het koninkrijk’. Die gaat vaak over opmerkelijke
gebeurtenissen die je niet zo vaak meemaakt. Maar mij bekruipt vaak het gevoel dat we de belangrijkste manifestaties
van het koninkrijk dicht bij huis over het hoofd zien. Of niet
echt op waarde weten te schatten. Of dat we het heilige ook
zomaar door een grap en een grol kunnen ontwijden.
Hoe bijzonder is het: een kerkzaal met mensen die Gods lof
zingen en samen Hem aanbidden! En elke week weer voltrekt zich dat wonder. Hoe krachtig is de Geest, wanneer in
deze maanden jongeren zich erop voorbereiden openlijk hun
geloof te belijden. Hoe bevoorrecht zijn we, dat het evangelie
klinkt. Noem het maar het wonder van het gewone.
Dat is natuurlijk de valkuil: doordat het zo dicht bij huis gebeurt, doordat we het zo vaak meemaken, doordat je er van
jongs af aan mee bent opgegroeid, ga je het gewoon vinden.
En zo vermoordt onze gewenning het wonder.
Het is Pasen geweest. De Heer is werkelijk levend en wel
opgestaan. Zijn kracht wordt door onze zwakheid heen
volbracht. Wie daar oog voor heeft, ontdekt wat het echte
nieuws is. Dag na dag zullen er berichten gebracht worden
over oorlogen en oorlogsdreiging, over hongersnood en aardbeving, over economische rampen en christenvervolging. Zo
voorspelde onze Heer. Dwars daardoorheen verzamelt en
bewaart Hij zijn gemeente op aarde. Daar speelt het echte
nieuws zich af.
Daar gaat het om dingen met eeuwigheidswaarde.
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Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

De discussie raakte me. En niet zo’n klein beetje ook. Waarschijnlijk doordat de vraag ook in mijn eigen hart leefde. Als
ik me goed herinner, was het de rubriek ‘Slijpsteen’ in de EOVisie. Of we alle nieuws wel moesten weten, was de vraag.
Al die doffe ellende, waar je toch niets aan kon veranderen,
moet je dat wel willen zien? Elke dag golft het bijna onstuitbaar op je af, maar wat heb je eraan? Word je daar uiteindelijk niet zwaarmoedig van, somber, zwartgallig? Overspoelt
alle ellende ook niet de mooie, fijne, leuke en grappige dingen, waarvoor je toch ook gewoon dankbaar mag zijn?
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Papoea’s als buren
Synode 2014
Gijs Zomer

De zending is voorbij. We gaan voor mission. En mission
begint… bij jezelf. Hoe is jouw houding? Je missionaire houding ten opzichte van – neem nu – je buren.
Een ontroerende Papoea
In de synode leer je nogal eens wat. En je moet wel, want
de tijden veranderen, en ze veranderen snel. Maar ik ben
nog van de tijd van de zendingsavonden met lichtbeelden.
Daarvoor ging wel het licht uit en niemand zag hoe ik mij
vergaapte aan de exotische beelden van kleurrijk Papoea.
Het was de tijd van verre verhalen en vreemde spaaracties:
melkflesdoppen, spiegeltjes en zeep. Heel veel zeep is er verscheept! De voorzitter van de Spakenburgse zendingscommissie moet eens hebben uitgeroepen: ‘We sturen zo veel
zeep, de hele oceaan kan d’r wel van schumen.’ Met enige
weemoed dacht ik daaraan terug, toen ik in Ede ineens een
heuse Papoea voor me zag staan. Ds. Wambraw sprak de synode toe. En het was een historisch moment. Voor het eerst
waren afgevaardigden van de Papoea’se GGRI te gast op onze
synode. De ontroering was wederzijds. Ds. Wambraw sprak
van zijn liefde voor onze kerken: U bracht het licht in onze
duisternis, zo’n zestig jaar geleden. Hij schetste die duisternis, die ik enkel ken van de boeken van de jonge Papoea
Wambo… Over zijn schouder keek een oud-zendeling mee om
Wambraws gevoelvolle woorden te vertalen. De zendeling,
die is teruggetreden. We gaan dus nu voor wederkerigheid.
En hoe is dan de houding van jou, westerling, jegens de
oosterling en de zuiderling? De zending is verleden tijd. Wie
nu een Papoea wil bekeren, die beginne bij de buren!, zei iemand in de synode.
Gevoelvolle toespraken
Wederkerige contacten. Dat was ook de bedoeling van de
zogenaamde buitenlandweek. En die contacten waren er
veelvuldig in de wandelgangen en aan de maaltijd. Prachtige
gesprekken, die je onder de indruk brengen van Christus’
wereldwijde werk. ’t Maakt je ook klein: wat zijn wij hier in
het Westen rijk, wat een ruimte en middelen hebben wij om
kerk te zijn, zonder de druk van oorlog, geweld en vervolging.
Intussen hebben wij onze eigen zorgen, waarom menige buitenlander ook bezorgd is. Ik voelde me toenemend ongemakkelijk bij de vele toespraken waarin onze kerken vermanend
werden aangesproken op de ontwikkeling die wij meemaken. We hadden afgesproken dat we gedwee zouden luisteren. Er zou niet worden gereageerd. Immers de buitenlandse
grieven – zoals die bezorgdheid wordt geduid – komen later
aan de orde. Wel werd elke spreker beleefd bedankt met vele
vriendelijke woorden en hartelijke groeten. Het had voor mij
iets van een vertoning en ik vroeg de vergadering om toch
een inhoudelijke wederkerigheid. Dat voorstel werd afgewezen. Wel was er na onze zitting een meer informele ontmoeting tussen leden van de synode en de bezorgde broeders uit
het buitenland. En ik kijk nu dus uit naar de echte bespreking van de onvrede.

lokaal gemeentelijk leven aan de eigen kerkenraad. En soms
wordt de kerkelijke weg afgelopen tot en met een appel
aan de synode. Vaak een verdrietige weg, waarop blijkt dat
partijen elkaar ten slotte niet meer bereiken. Over en weer
wordt een andere taal gesproken, er blijken culturele verschillen. Althans, zo
wordt het wel geduid.
Maar durven we nog
heuse geloofsinhoudelijke verschillen aan te
wijzen? Hoe daarmee
om te gaan in de ene
gemeente? Het blijkt
gewoonweg niet te
kunnen, hoezeer we elkaar ook toeroepen dat kerkelijke eenheid niet betekent dat er geen verschillen kunnen zijn, of
zelfs dat die er móeten zijn, sommigen hebben het wel prijzend over de veelkleurigheid van de kerk.
Een onmogelijk gesprek?
Behoort de visie die graag het ambt openstelt voor de zusters van de gemeente, ook tot de gewenste veelkleurigheid?
Er was een eerste ontmoeting met deputaten M/V in de
kerk. Helaas kwam het niet tot een echte ontmoeting. Er
was gelegenheid om te spreken, en velen maakten daarvan
gebruik: de meerderheid van deputaten die de kerken oproepen om de genoemde visie te legaliseren; deputaat Slump
die het voorstel van de meerderheid niet ondersteunt; en
vele afgevaardigden van de synode. Ik heb mijn mond gehouden. Teleurgesteld over deze gang van zaken. Het kwam
niet tot een gesprek, ik ben er niet wijzer van geworden. Bij
meerderen was er een teleurgesteld gevoel. En prompt is het
moderamen met deputaten in gesprek gegaan om een weg
te zoeken waarlangs we wel echt met elkaar in gesprek komen. Is ook deze gang van zaken een blijk van de toenemend
zorgelijke situatie in onze kerken? Er zijn verschillen, kunnen
we er wel over praten met elkaar?
Een dankbare synode
Dankbaar waren we voor het werk van deputaten Bijbelvertaling. Er is voor hen geen werk meer te doen! Er is veel
gedaan en er wordt nog altijd veel gedaan – door neem nu
het NBG – om de Bijbel te vertolken in ieders eigen taal. Juist
in deze tijd verschijnt de Bijbel in gewone taal. Dat zal geen
kerkbijbel worden. Maar na een kennisname van de eerste
teksten wens ik ’m toe aan zovelen die moeite hebben met
het eenvoudig lezen van de Bijbel.
En blij waren we ook met het rapport van deputaten Evangelie en moslims. De benadering van moslims en de begeleiding van moslims die christen zijn geworden, vraagt om
deskundigheid en zorgvuldigheid. Het is goed om daarvan
kennis te nemen. Ook met het oog op het publieke debat
over de positie van moslims in onze samenleving. En misschien hebt u wel moslims als buren.

Eindeloze appelzaken
Die onvrede blijkt ook uit verschillende appelzaken. Dat
begint dan met het voorleggen van bezwaren betreffende
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De woorden gezag en erken het gezag in de man-vrouwrelatie

roepen lacherige reacties en irritatie op, zowel van mannen
die niet de eerste willen zijn als van vrouwen die niet de
tweede willen zijn. Maar omdat het woorden namens

Christus zijn, moeten ze mijns inziens voor vrouwen en
mannen een positieve klank hebben.
Ze zouden een houding moeten opleveren van ‘samen voor dezelfde zaak’
en als er strijd van komt, een innerlijke
– bij vrouwen en mannen. Christus’
woorden zullen voor Hem en ons glorie
en geluk opleveren. Heel belangrijk is
dat de tegenhanger van gezagserkenning niet gezag is, maar een inzet als
die van Christus. Daarom eerst een opmerking over onverwisselbaarheid van
de twee mensensoorten, verder iets
over Christus’ gezag en de afspiegeling

ervan onder mensen en ten slotte iets
over Gods beeld.

Niet verwisselbaar
Man en vrouw zijn allebei mensen,
maar ze kunnen ook samen mens heten (Gen. 1: 27). Mannelijk en vrouwelijk
zijn vanaf het begin niet onderling verwisselbaar. God had hen tegelijkertijd
kunnen scheppen, maar schiep hen
met een verschil in tijd en manier. Zo-

doende had de man, behalve zijn blijdschap over de vrouw, veel tegen haar te
zeggen over Gods opdrachten. Eva had
die niet zelf gehoord. Adam kon haar
ook vertellen hoe de uitvoering ervan
hem afgegaan was en hoeveel anders
dat nu kon worden.
Er is verder een volgorde in de verantwoordelijkstelling voor hun zonde en
in de aanzegging van straf (Gen. 3:9v).
Die volgorde voor mannen en vrouwen
blijft verderop gehandhaafd, bijvoorbeeld daarin dat mannen drie keer per
jaar naar Jeruzalem moesten reizen,
terwijl de vrouwen niet hoefden (Deut.
16:16).
Het Nieuwe Testament veegt nationale en sociale tegenstellingen en
sekserivaliteiten weg met: er zijn geen
Joden of Grieken meer, geen slaven of
vrijen, mannen of vrouwen – u bent
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Rondblik
Joop de Jong

Als dát zijn gezag is,
dan wil ik ook bij Hem horen
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allen één in Christus Jezus (Gal. 3:28).
Toch komen er, vanuit die eenheid, wel
instructies voor de onderlinge verhoudingen van (heren en slaven, Kol. 3: 22;
1 Petr. 2:18,) mannen en vrouwen (Ef.

5:21v; 1 Petr. 3:1), om niet meer te noemen. Binnen die eenheid in Christus
zijn de opdrachten voor mannen en
vrouwen verschillend, zelfs tegengesteld (1 Kor. 11:1v), wat niet past bij verwisselbaarheid.

Bijzonder soort gezag
In die nieuwtestamentische opdrachten
komen de woorden ‘gezag’ en ‘erkenning van gezag’ voor. We nemen slechts
één voorbeeld: Efeziërs 5:21-33. Dat zegt
dat man, vrouw en kerk allemáál onderdanig moeten zijn aan Christus die het
‘te zeggen heeft’. Christus en de man
zijn op dit punt niet gelijk of onderling
verwisselbaar, net zo min als Christus
en de vrouw of Christus en de kerk.
Dus als tegen de ene soort mens wordt
gezegd: wees onderdanig aan de andere
soort zoals je dat bent aan Christus, dan
gaat het om de soort gezagserkenning
die verzet oproept.
Toch is er iets bijzonders: deze Gezagsdrager onderwerpt zich aan de ondergeschikte! Christus geeft zichzelf voor

en aan ons. Dit vindt Hij zelf zijn glorie
en grootheid (Joh. 17:1v). Hierin zit ons
geluk. De nadelen die we verbinden
aan het woord ‘gezag’, kúnnen bij Hem
niet voorkomen. Als dit ‘gezag’ is, dan is

aan Christus. Dat is een innerlijke strijd
voor iedereen, met een belofte.

In de praktijk

Hoe dat dan in de praktijk moet gaan,
is uitgewerkt ten aanzien van huwelijken. Zo zegt Paulus: mannen moeten
van hun vrouw houden (Ef. 5:25v), iets
wat Christus bij mannen kennelijk een
zwak punt vindt; en geef Hem eens
ongelijk, want het gaat hun makkelijker
af om onderdanigheid te verwáchten.
Denk aan mannen die vrouwen verwijten dat ze zo anders zijn, aan mannen
die hun ding doen ten koste van hun
eigen vrouw (‘ik ben alle avonden weg,
jij zoekt het wel uit met de kinderen’).
Maar de man moet willen zien hoe zijn
vrouw is en wat hij kan doen om haar
te laten stralen, haar zijn glorie te laten
zijn. Het is te weinig om te zeggen: ik
werk hard om je alles te kunnen geven
behalve mezelf. Hij moet zichzélf geven.
Een vrouw moet haar man volgen zoals
ze dat moet ten opzichte van Christus.
Christus vindt het ‘volgen’ háár zwakke
punt, en geef Hem eens ongelijk. Maar
als ze dat doet, gaat liefhebben haar
makkelijker af. 1 Petrus 3:1v geeft bijzondere adviezen aan vrouwen: als je
man niet gehoorzaamt aan Christus
dat woord nooit meer irritant of erger,
(op punten of in alles), roep hem dan
maar zelfs wervend: zo’n Heer en zo’n
niet ter verantwoording. Maar benader
samenleving wil ik ook. Christenen zulhem vanaf de andere kant door een
len naar dit gezag verlangen.
goede vrouw voor hem te zijn. DiscusDít element in gezag geeft in mensesieer niet, maar zet goede koffie. Een
lijke verhoudingen de oplossing voor
man krijgt een ander advies: hij moet
een aantal emotionele en rationele
zijn vrouw goed behandelen, anders wil
tegenwerpingen tegen uitspraken als:
aanvaard elkaars gezag (Ef. 5:21) en: een God zijn gebed niet horen.
Deze adviezen zijn alleen te begrijpen
man heeft niet zelf de zeggenschap over
vanuit onder gezag staan en verantzijn lichaam, maar zijn vrouw (en anwoordelijkheid voor twee hebben. Je
dersom, 1 Kor. 7:4). Bovendien is hierin
mag samenwerken voor christelijk geook de oplossing voor het raadsel, dat
zag en christelijke onderschikking. Als
ná de opdracht om elkáárs gezag te
samen niet
erkennen,
mogelijk is,
nog wordt
Aardse relaties zijn een proef op
bijvoorbeeld
gezegd dat de
de som van de relatie met Christus
door onwil
vrouw het gevan de partzag van haar
ner, dan maar alleen om Christus. De
man moet erkennen. Alleen met het
man bewijst krachtiger Christus lief te
voorbeeld van Christus’ gezag zijn die
hebben door van zijn vrouw te houden,
uitspraken tegelijk mogelijk. Mensen
dan door veel voor kerk en wereld te
van nu moeten zich hiernaar willen
doen. De vrouw bewijst onderdanig te
richten zonder te wachten op de ander.
zijn aan Christus, door het te zijn aan
Ze kunnen deze nederige vorm van
haar man. Aardse relaties zijn een proef
gezag en deze hoge vorm van onderop de som van de relatie met Christus.
werping bereiken door onderwerping
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Onder Christus

het paradijs inclusief mensen te ontwikkelen. Paulus en Christus geven een
nog sterker stimulerende kwalificatie
Als mannen dit niet weten of niet wilvan mannen en vrouwen, om hen te
len, kunnen ze workaholics worden,
Beeld van God
verlossen en hen te ontwikkelen richmannen die veel voor de mensheid wilting hun herschepping. Ze verlenen
len doen, maar aan individuele mensen De opdracht tot christelijk gezag en
elkaar daarbij hulp door liefde en ergeen tijd besteden. Andere mannen
christelijke erkenning van gezag workenning van gezag. Deze openbaring
vinden het eng om voorop te gaan ten
den naar mijn mening versterkt door
ten aanzien van de verhouding van
opzichte van hun vrouw en trekken zich de notie beeld van God (Gen. 1:26v) en
mannen en vrouwen moet niet worden
terug op hun eigen terrein. Dominante
de specificering daarvan in 1 Korintiërs
opgesloten binnen huwelijken, al is de
vrouwen kunnen de ontwikkeling van
11:7. Die wóórden worden niet uitgeopdracht daar het meest geluk gevend
jongens en mannen tegenhouden. Pau- sproken tegen Adam en Eva, maar de
én het moeilijkst. Deze openbaring is
lus gaf namens de Heer een houvast
inhoud wel. Die omvat een zegen en
in de samenleving breder vruchtbaar.
voor al te zekere én onzekere mannen
een opdracht, waarvan aspecten zijn:
Hiermee kan het
en vrouwen. Wie dit houvast niet wil,
talrijk worden,
komen tot een
verliest (een deel van?) verlossing en
beheersen, onder
Sámenwerkend Meervoud,
gelovende geheiliging.
je gezag brengen.
niet de Drie Losse Individuen
meenschap met
Dat zijn, op één na,
samenhang. Dat is
Mannen die dit houvast wel willen,
woorden voor de
van belang in onze individualistische
zullen onder Christus met hun veranthouding naar de wéreld, en wel van de
wereld (‘jij bent absoluut niet beter dan
woordelijkheid en kracht onder andere
twee mensensoorten sámen. Woorden
vrouwen willen dienen, hoewel ze misvoor hun onderlínge verhouding blijven ik’). Deze specificering van het beeld
van God moeten we omarmen, anders
schien liever individueel bezig gaan.
weg. Dat hoeft niet vreemd te zijn. Een
worden we een platte, reliëfloze kerk
Er zullen jongens en mannen zijn die
volgorde bestond al, een zondeval was
van allemaal aparte individuen.
vrouwen en meisjes niet reduceren tot
er nog niet geweest, maar vooral: God
mindere mensen en makkelijke slachtzelf heeft zich eerst vooral gepresenoffers, maar ze zullen hen zien als men- teerd als de ene God. Van die ene God is Stimulans
sen met veel begaafdheid die mede
de mens eerst een beeld.
door hun bijdrage tot bloei kunnen
Vanwege de zondeval was een nadere
Elk kerkelijk besluit over wie in de ambkomen (Spr. 31:10v). Er zullen vrouwen
specificatie nodig van de onderlínge
ten mag, moet ook stimuleren dat de
en meisjes zijn die jongens en mannen
taak. Pas Christus komt ermee, via Pau- twee soorten mensen overal samenniet zien als concurrenten.
lus: mannen en vrouwen zijn niet beeld werken in bovenstaande zin. Paulus’
Mannen en vrouwen worden het meest van God op dezelfde manier. Ze zijn het
concrete opdrachten namens Christus
zichzelf in déze samenwerking, déze reniet als individuen, los van elkaar, maar over de ambten staan daar niet bij in
laties. Zo komen hun gaven het best tot de man is het beeld en de heerlijkheid
de weg. Onwil van vrouwen om de
ontwikkeling. De man door degene die
van God, de vrouw is de glorie van de
tweede te zijn en onwil van mannen
hem vertrouwen geeft, de vrouw door
man (1 Kor. 11:7). Die nadere specificatie
om zich in te zetten als Christus wel.
degene die haar liefheeft. De twee soor- kon kennelijk pas gegeven worden na
ten samen demonstreren meer van de
de zelfopenbaring van de Drie-eenheid
leiding, liefde en overgave van Christus
als liefdevolle gemeenschap. Daarbindan één mensensoort alleen kan doen.
nen bestaan namelijk volgen en vooropgaan (1 Kor. 11:3), zonder afgunst of
overheersing. Jezus volgde toen Hij
Dit gedrag zullen mannen en vrouwen
werd gezonden (Joh. 5:19v), toen Hij
in de samenleving voortzetten. Hun
plaatsnam aan Gods rechterhand
opdrachten gaan veel verder dan hun
(Heb. 1:13), en als Hij zich onderwerpt
huwelijk. Mannen, hoewel meestal fy(1 Kor. 15:24,28), terwijl toch ook Hij
siek sterker, zullen toch overal liefdevol
eeuwig is (Joh. 1:1v; Heb. 1:8,10v). God en
en met respect optreden tegen alle
anderen, hoe anders of zwakker die ook Christus met de Heilige Geest zijn een
Sámenwerkend Meervoud, niet de Drie
zijn. Mannen kunnen laten zien dat
Losse Individuen. Kennegezag niet per definitie
lijk is het geven van een
slecht is. Vrouwen kunAfgekeken
opdracht tot volgen en
nen illustreren dat onder
van Christus
tot liefdevolle gezagsuigezag staan heilzaam
toefening pas na Chriskan zijn. Met zo’n houtus’ voorbeeld mogelijk.
ding, afgekeken van Christus, wordt de
Beeld van God zie ik als een kwalificatie
onderlinge betrokkenheid van mannen
en stimulans om met behulp daarvan
en vrouwen op elkaar, gehuwd of niet,
vast anders dan in een wereld of kerk
met allemaal losse individuen.
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Trage vragen
van snelle mensen
Ons leven kenmerkt zich onder andere door een hoog tempo.
Iedereen heeft haast, bijna niemand heeft tijd en dat terwijl we beschikken over veel hulpmiddelen om het werk, het
plannen en reizen vlot te doen.
Tijd
Het valt mij op dat echt iedereen in
onze tijd geen tijd heeft. Jonge mensen
worden in beslag genomen door school,
werk, sport, sociale media, vrienden en
familie/gezin. Gezinnen zijn met van
alles en nog wat bezig. U kunt dat ongetwijfeld heel goed zelf invullen. Om
een paar dingen te noemen: werk buitenshuis, huis- en tuinhouden, sociale
contacten, sporten, kinderen verzorgen
en vrije tijd. Gepensioneerden zeggen
in mijn omgeving regelmatig: ‘Ik heb
het nu haast nog drukker dan toen ik
“gewoon” werkte.’ De ouderen die minder mobiel zijn of helemaal aan huis
of kamer gebonden zijn, kun je soms
voorzichtig horen klagen: ‘Het is wel
erg stil om me heen.’ ‘Maar ja, iedereen
heeft het druk…’ klinkt dan als een verzachtende omstandigheid. We zijn met
elkaar snelle mensen, maar waar snellen we heen? Waarom werk ik zo hard?
Waarom wil ik wel een groot deel van

mijn persoonlijk leven geven voor werk,
succes, sport, kerk enz.?
Wanneer je hierover nadenkt, is dit een
bijzondere waarneming. Voor mijzelf
geeft dit een gevoel van bevreemding.
In zekere zin maakt het me onrustig.
Het voelt ongemakkelijk en dan kan de
neiging ontstaan om die vragen maar
te negeren. Het valt mij bijvoorbeeld
erg lastig om bezoeken te plannen, om
mensen op te zoeken en om even rustig te gaan zitten mijmeren. Mogelijk
is dit gevoel wel de aanleiding om te
schrijven.
In dit artikel wil ik nadenken over de
vraag: nemen we als gereformeerden
wel voldoende tijd voor christelijk
leven? Het is niet moeilijk om vanuit
de Bijbel de noodzaak van tijd en aandacht voor elkaar vast te stellen. De
Here Jezus zocht mensen op. Hij nam
de tijd om met zijn leerlingen de berg
op te gaan en Hij vond ook momenten
om zich terug te trekken en zich te wij-

den aan gebed (Luc. 6). In de tweede
plaats leren we uit de Bijbel (Mat. 25)
dat Christus de werken van barmhartigheid (de hongerige te eten en de dorstige te drinken geven, enz.) betrekt op
het oordeel. In Matteüs 25 ontdekken
we dat de scheiding tussen ‘behoudenworden’ en ‘niet-behouden-worden’ ligt
in de houding die ieder persoonlijk aan
de dag legt.

Spoor de pilaren op
Drukte wordt gemakkelijk als excuus
gebruikt. Bijbellezen, bidden en bezinning op wat we lazen, waar haal je de
tijd vandaan?
Belangrijk is de vraag: wat is onze
grondhouding? Hoe wil ik mij, als christen, laten kennen en hoe wil ik graag
dat anderen mij als christen zullen
(her)kennen? Het kan helpen om over
deze vragen na te denken. Met de antwoorden kom je bij een grondhouding
uit. Het zou mooi zijn om samen als
gezin, tijdens bezoeken of ‘zomaar’ met
iemand hier eens over na te denken.
De HERE vraagt van zijn kinderen een
houding van hulpvaardigheid, betrokkenheid, liefdevolle zorg en ook van
belangeloos delen. Dit staat haaks op
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het materialistische denken van onze
samenleving. Het is prachtig om te lezen dat gereformeerden in Nederland
de beste gevers zijn voor goede doelen.
Dit kan in onze samenleving een verschil maken, maar is dit genoeg? Dat
lijkt me niet.
In Matteüs 22 vat de Here Jezus de wet
samen met één woord: liefhebben.
Liefde is een grondtoon van christelijk
leven. Dit is een gebod. Er klinkt een eis
om God en de naaste lief te hebben.
Overigens is dit geen nieuw gebod,
we lezen dat ook in Deuteronomium
6:5 en Leviticus 19:18. Verrassend is
dat God deze liefde eist, maar ook wil
schenken. In 1 Johannes 4:10 lezen we:
‘Het wezenlijke van de liefde is niet dat
wij God hebben liefgehad, maar dat hij
ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft
gezonden om verzoening te brengen
voor onze zonden.’ Johannes verbindt
aan het cadeau van Gods liefde de
opdracht om elkaar lief te hebben.
Nadenken over de bijbelse notie van
liefde leidt tot verwondering over God:
Hij is liefde; en tot bewondering van de
diepte van deze liefde: Hij gaf zijn Zoon.
Beseffen we hoe groot dit geheim is?
Tegenwoordig speelt ervaring een grote
rol in het leven van christenen. Daarin
wordt regelmatig het eigen gevoel
centraal gesteld. In de Bijbel wordt
ervaring niet ontkend. Hoe zou je over
liefde kunnen spreken zonder iets te
ervaren? De vraag is echter: wie ervaart
iets? De gever of de ontvanger van
liefde? Of beiden? De Bijbel wil dat God
centraal komt te staan in ons liefhebben. Hij is immers de bron en de norm
van de liefde (resp. 1 Joh. 4:9 en 11).
Van harte hoop ik dat u geprikkeld
wordt om over deze vragen na te denken. Een gereformeerde grondhouding
kent verschillende pilaren. Spoor ze op.

Bevraag anderen of ze dit bij u/jou opmerken en bid om de leiding van Gods
Geest. Die Geest wil ons immers – door
waar geloof – Christus en al zijn weldaden schenken.

Trage vragen
Hoe breng je die grondhouding in de
opvoeding van de kinderen ter sprake?
Hierop heb ik niet hét antwoord. Wel
een paar vragen. Vragen zijn er in
soorten en maten. Jongeren hebben tegenwoordig bijna allemaal een smartphone. Dat zijn computers in zakformaat. Overigens, niet alleen jongeren
hebben deze apparaten. Veel vragen
kun je via internet beantwoorden.
Als voorbeeld neem ik het Maleisische
vliegtuig dat plotseling van alle radars
verdween. Wanneer jongeren willen
weten welk type vliegtuig het was,
waar Maleisië ligt, hoe een radar werkt
enzovoorts, dan is dat via ‘google’ in
een mum van tijd beschikbaar. Snelle
mensen ontvangen snel informatie via
het snelle wereldwijde web.
Heel anders is de vraag: wat was de
oorzaak van het verdwijnen? Nog een
spade dieper gaat de vraag: heeft God
er een bedoeling mee? In dat vliegtuig
zaten kinderen, vaders en moeders;
waarom laat God dat gebeuren?
Deze laatste vragen noem ik ‘trage’
vragen.* Het gaat hier om vragen die
ons stilzetten. Laat zo’n vraag maar
een tijdje sudderen. Laat ik het met een
knipoog naar ons blad zo zeggen: het
zijn vragen die nader bekeken moeten
worden. Maak samen een wandeling
en kauw dan op die vragen. Na die
wandeling pak je je Bijbel erbij en eventueel een uitleg. Wik en weeg. Bedenk
vragen en laten de jongeren dat vooral
ook doen, formuleer een tegenvraag
enzovoorts. Stel elkaar vragen. Het

bijbelboek Prediker kan hierin goed als
voorbeeld dienen. De vragen buitelen
daar over elkaar heen. Je ziet als het
ware de schrijver denken en draaien.
Als ik het zo bekijk, maar je kunt ook…
en wat is nou beter? De apostel Jakobus
wijst ons ook in de richting van ‘trage’
vragen: ‘Ieder mens moet zich haasten
om te luisteren, maar traag zijn om te
spreken’ (Jak. 1:19).
Eén valkuil moet bij deze vragen zeker
vermeden worden, dat je snel naar een
antwoord gaat. Zo gaan we vaak wel te
werk. Er is een vraag, even denken en
zie: ik denk dat dit de oplossing of het
antwoord moet zijn. Dat is echt funest
voor ‘trage’ vragen.
Het is goed voor ons, ongeacht onze
leeftijd, om als mensen die leven in
een snelle wereld, ‘trage’ vragen te leren oppakken. De geloofsvragen, onze
grondhouding, ja feitelijk alle vragen
met betrekking tot geloof, zin en doel
van het leven verdienen ‘trage’ vragen.
Geef de ‘trage’ vragen tijd en aandacht.
Geef ze een plek in het persoonlijke en
gezamenlijke gebed. Wees snel in luisteren, scherp in doorvragen en traag in
antwoorden.
Noot:
*

Het begrip ontleen ik aan Kunneman:
trage vragen zijn zingevingsvragen
waarop geen snelle antwoorden mogelijk zijn. Deze vragen appelleren niet
alleen aan oplossingen, maar ook aan
duiding en zingeving (Voorbij het dikkeik, 2005, p. 15).

Nader Bekeken – speciale abonnementen
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken! U ontvangt het blad dan drie maanden voor maar € 5,-.
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op Nader Bekeken.
Het kost u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 p.min.).
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Gelezen
Harm Boiten

Nieuwe en oude dingen

Waarom is het belangrijk iets te weten over de menselijke
auteurs van de Bijbel? Hoe komen we eigenlijk aan de canon
van het Oude Testament? Beschrijft de Bijbel volkenmoord in
naam van God? Wat kan een bijbellezer met de grensbeschrijvingen in het boek Jozua? Wat zegt het dat Paulus farizeeër
was, en dat ook bleef na zijn erkenning van Jezus als de Messias van Israël?
Over deze en andere boeiende vragen
verscheen de bundel Nieuwe en oude
dingen, schatgraven in de Schrift. Het
boek presenteert het resultaat van bijbelonderzoek aan de Theologische Universiteiten te Apeldoorn en Kampen.
De bijdragen gaan over canon, auteurschap en boodschap van de Bijbel.

Bijbelwetenschap voor 1950
Van 1999 tot 2011 was de gezamenlijke
Onderzoeksgroep Bijbelwetenschappen van de Theologische Universiteiten
in Apeldoorn en Kampen bezig met
het thema ‘historische processen en
openbaring’. Kernvraag was: hoe kun
je recht doen aan zowel historischliteraire kanten van de bijbeltekst als
aan de religieuze functie van deze tekst
in de context van kerk en christelijk
geloof? Dit boek presenteert een selectie uit het onderzoek voor een breder
publiek.
Het eerste hoofdstuk schetst het historisch kader. In welke gereformeerde

traditie doen de onderzoekers hun
werk? Historicus Niels van Driel, die in
Apeldoorn studeerde en in Leiden promoveerde, tekent de ontwikkeling van
de bijbelwetenschap in gereformeerde
kring van 1890 tot aan 1950.
Fundamenteel stemden alle werkers
aan de Korte Verklaring, de Christelijke
Encyclopaedie en het Bijbelsch Handboek overeen in de eerbied voor de
Bijbel als Gods Woord. Deze hoge kwaliteit maakt het de moeite waard nauwkeurig na te gaan wat er in de tekst
stond. Toch zaten de bijbelwetenschappers niet helemaal op één lijn. Anders
dan Aalders en Ridderbos in het spoor
van Abraham Kuyper, maakten Noordtzij en Van Gelderen op grond van studie van het oude Oosten onderscheid
tussen geschiedenis en geschiedschrijving. Van Driel laat het zien aan twee
voorbeelden.
Het eerste voorbeeld tekent het verschil
tussen Genesis 23:19 en Handelingen
7:16: was Abrahams graf vlakbij Hebron
of in Sichem? Noordtzij was de enige

die niet redeneerde in de lijn van het
dogma van de foutloosheid. Verwijzend
naar Calvijn schreef hij kortweg dat
Stefanus verschillende feiten had verward.
Als tweede voorbeeld kiest hij niet
voor de sprekende slang (de bekende
‘kwestie Geelkerken’), maar voor de
sprekende ezelin die het woord richtte
tot de waarzegger Bileam (Num. 22).
Noordtzij aanvaardt ronduit de historiciteit hiervan, maar laat de mogelijkheid open dat er sprake geweest is van
een ‘inwendig proces in het bewustzijnsleven van Bileam’.
Van Driel eindigt met de vraag die eigenlijk geen vraag is, gezien zijn weergave van de historie: voortborduren op
Kuyper of op Bavinck? Volgens Bavinck
had bijbelse geschiedschrijving een ander karakter dan de moderne historiografie, zonder dat dit afbreuk deed aan
de betrouwbaarheid.
Ik stel hier ook een vraag: is het echt
waar dat Geelkerken, anders dan Van
Gelderen en Noordtzij, de ruimte niet
kreeg om elementen uit Genesis 2 en
3 niet letterlijk te interpreteren, alleen
omdat Geelkerken het vertrouwen had
verloren?

Canonvorming
Eric Peels (hoogleraar OT in Apeldoorn)
laat zien dat de canonvorming een
heel gecompliceerd proces was. Bijbelboeken kregen langs de weg van tekstvorming, aanvulling, herinterpretatie
en actualisering, door de hand van
profeten en priesters, schrijvers en redacteurs hun uiteindelijke gestalte, om
ten slotte heen te groeien naar dat grotere geheel dat we ‘canon’ noemen. Hij
bespreekt drie vragen betreffende de
afsluiting, de structuur en de omvang
van de oudtestamentische canon.
Op boeiende wijze wordt de complexiteit van de vragen neergezet. Voor de
afsluiting van de oudtestamentische
canon is geen precieze datum of plaats
te vinden, maar zowel joodse als christelijke bronnen wijzen naar de eerste
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eeuwen voor en na Christus. Peels realiseert zich dat zijn ‘standpuntbepaling
bescheiden moet blijven’.
Qua structuur heeft onze Bijbel een
hybride vorm: het Oude Testament
heeft de omvang van de Hebreeuwse
canon en de structuur van de Griekse
canon; terwijl de Hebreeuwse canon
een driedeling kent: wet - profeten
- geschriften, heeft de Griekse een
vierdeling: wet - vroege profeten - geschriften - late profeten. Peels acht de
Hebreeuwse driedeling waarschijnlijk
oorspronkelijker.
In de Lutherbijbel van 1534 zijn de aprocriefe boeken wel opgenomen, maar
dan als aparte sectie achter het Oude
Testament. Hoe het proces van de
integratie van apocriefe geschriften
in de canon van het Oude Testament
verlopen is, is niet bekend. Peels acht
het waarschijnlijk dat die uitbreiding
wel eens het eerste gevolg kan zijn geweest van de groeiende verwijdering
tussen kerk en synagoge in eerste vier
eeuwen na Christus.

vers en auteurschap werd aangekeken.
We lezen over het ontstaan van het alfabetische schrift, het proto-Sinaïtisch,
over het archief van de Syrische havenstad Ugarit en het oud-Hebreeuwse
schrift. En ook over de boekrol, waarin
je veel minder gemakkelijk een passage
opzoekt dan in een boek. Van Bekkum
vraagt zich af: zou het daardoor komen
dat schrijvers in de oudheid andere
teksten toch wat vrijer citeren dan wij
gewend zijn? Hij geeft resultaten van
nieuw onderzoek door en weegt die.
Bij de bespreking van de mondelinge
en literaire cultuur vertelt hij dat een
geschreven brief moest worden voorgedragen, en dat daarmee pas de boodschap werd overgedragen. Een kleita-

Exodus en doop
W. Pieter van den Berg, ondernemer
en theoloog, deed onderzoek naar
(de theologie van) 1 Petrus en dat
leverde hem een verrassende ontdekking op: Petrus gebruikt het Exodusverhaal om zijn hoorders te bemoedigen in hun leven als christen.
Petrus doet namelijk meer dan naar
verschillende teksten verwijzen: hij
gebruikt het patroon van Exodus als
voorbeeld. Het is Gods genade dat
Hij de levens van Petrus’ lezers stap
voor stap volgens het Exoduspatroon
van vrijkoop, doop, beproeving en
genezing vormt tot mensen die goeddoen zoals Jezus. Als Petrus spreekt
over de doop die redt, dan betekent dit
allereerst dat de doop een nieuw begin
markeert onder de heerschappij van
God en Christus. Ze laten hun oude leven los en richten zich op het beloofde
land met God als beschermer.

Schrijven in de oudheid
Op een heldere manier schetst Koert
van Bekkum, docent Oude Testament
in Kampen, de manieren waarop in de
tijd van de Bijbel tegen schrijven, schrij-

Eenheid en auteurschap van
Jesaja
Jaap Dekker, Nederlands gereformeerd
predikant in Enschede en docent
Exegese en Hermeneutiek aan de
Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding te Apeldoorn, gaat in zijn
bijdrage in op vragen over eenheid en
auteurschap van het boek Jesaja. De
naam Jesaja blijkt verbonden te zijn
aan een bundel waarin profetische
woorden van Jesaja zelf steeds geactualiseerd worden. Omdat het boek uit de
prediking van Jesaja is voortgekomen
en een thematische eenheid vormt, is
het volledig op zijn plaats om met het
opschrift van Jesaja 1:1 van de visioenen of van het gezicht van Jesaja te
blijven spreken. Je kunt het vergelijken met David, aan wie het boek
van de Psalmen wordt toegeschreven, hoewel aantoonbaar niet alle
psalmen daadwerkelijk van hem
afkomstig zijn. En dat hoeft volgens
Dekker geen afbreuk te doen aan
onze erkenning van het gezag en de
betrouwbaarheid van de Schrift.

Wil de echte auteur
opstaan?

blet is niet hetzelfde als een boek.
Eerder gaat de vergelijking op met een
usb-stick of een muziekpartituur: pas
als het bestand wordt geopend en gelezen, of als het muziekstuk wordt uitgevoerd, bereikt het zijn doel.
Het moderne onderzoek laat zien dat
de schrijfcultuur in de oudheid meer
en breder ontwikkeld was dan vroeger
werd gedacht. Van Bekkum concludeert
onder andere: ‘Veel historici menen dat
er eigenlijk pas vanaf de koningentijd
op zo’n hoog niveau geschreven werd
dat ook gedacht kan worden aan het
vervaardigen van langere wetsteksten
en verhalen. Hierboven is gebleken dat
dit een te snelle conclusie is.’

Rob van Houwelingen, hoogleraar
Nieuwe Testament in Kampen, bespreekt auteursvragen rond de Pastorale Brieven en 2 Petrus als voorbeeld van het belang van apostolisch
auteurschap in het Nieuwe Testament. Het is geen theoretische vraag
wie een bepaalde brief of ander
nieuwtestamentisch boek schreef, dit
raakt het hart van de uitleg ervan. Is
een brief alleen maar een document
uit het vroege christendom, dan leidt
dat tot onderwaardering van de tekst.
Wanneer je het apostolisch auteurschap honoreert, gaan persoonlijke details uit de brieven spreken. Bijvoorbeeld dat Paulus zijn reismantel en
boeken achterliet in Troas, of dat Petrus oog- en oorgetuige was bij de verheerlijking op de berg. De brieven zijn
geen literaire constructie uit een later
christendom, maar levensecht. Bovendien werd pseudepigrafie (een geschrift ten onrechte aan een bekend
persoon toeschrijven) in het vroege
christendom niet getolereerd, omdat
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men het als een vorm van bedrog beschouwde. Er bestond in de oudheid
wel degelijk iets als auteursrecht. En er
werd dan ook streng gelet op de apostoliciteit en authenticiteit. Een fraai artikel.

Volkenmoord in naam van
God?
Het laatste hoofddeel van het boek
bevat vijf bijdragen, voornamelijk ontleend aan onlangs verschenen proefschriften. Arie Versluis, christelijk gereformeerd predikant in Ouderkerk aan
de Amstel, promoveerde op Geen verbond, geen genade. Analyse en evaluatie
van het gebod om de Kanaänieten uit
te roeien (Deuteronomium 7). Versluis
schrijft zijn bijdrage in deze bundel
onder de titel: ‘Volkenmoord in naam
van God?’, een intrigerende vraag naar
aanleiding van een moeilijk gedeelte
van het Oude Testament. Versluis biedt
geen oplossing die een einde maakt
aan vragen die hier leven. Ook hij kan
nog steeds niet begrijpen waarom God
in vrijheid het ene volk uitkiest en gebiedt om een ander volk uit te roeien.
Maar hij beschouwt het gebod niet als
een onjuiste menselijke interpretatie,
omdat het laat zien dat God in zijn
heilige toorn met een verwoestend
oordeel over de zonde kan komen. Dit
is echter nooit los te zien van zijn liefde
en barmhartigheid. Want het loopt uit
op de komst van zijn Zoon Jezus Christus, die zich plaatsvervangend in Gods
gericht gesteld heeft en in wie God zijn
liefde ten volle heeft geopenbaard.

Bijbelse aardrijkskunde
In Van Bekkums proefschrift From
Conquest to Coexistence. Ideology and
Antiquarian Intent in the Historiography
of Israel’s Settlement in Canaan bleek
de vraag of het bijbelboek Jozua historische gebeurtenissen weergeeft,
actueel.1 Immers, lang werd door bijbelcritici aangenomen dat het allemaal
verzonnen was, maar Van Bekkum vond
aanwijzingen dat sommige verhalen
uit het boek controleerbaar echt zijn
gebeurd. In zijn methode combineerde
hij tekstwetenschap en archeologie, en
ontdekte zo de heilshistorische betekenis van aardrijkskundige beschrijvin-

gen. In de bijdrage in deze bundel komen beide elementen terug. De auteur
bespreekt drie vragen: hoe verhoudt
zich het in vervulling gaan van Gods
beloften met het verschijnsel van de
overgebleven Kanaänieten en het daaraan gekoppelde gevaar van afgoderij?
Is het verder niet merkwaardig dat
Gods beloften worden verkregen door
oorlogvoering en massale uitroeiing
van de Kanaänieten? En is wat in dit
boek Jozua staat, wel echt gebeurd?

Reinheid en reanimatie
Een rein hart. Rituele reinheidsterminologie in spirituele contexten van het Oude
Testament, zo luidt de titel
van het proefschrift van
Melle Oosterhuis, gereformeerd predikant in Kampen.2 Voortbordurend op
dat thema bespreekt hij in
zijn bijdrage in deze bundel
de prediking van Ezechiël
over de noodzakelijke reanimatie van het volk Israël
door Gods soevereine handelen. Het volk past geen
fatalisme ten aanzien van
de zonde, maar Ezechiël
roept op tot bekering. Tegenover de diskwalificatie
van de ballingen door de
leiders in Jeruzalem ontfermt de Here zich over de
Israëlieten in de verstrooiing. Zij geven gehoor aan de
roep tot bekering en langs
die weg worden ze uit het oordeel gered. De Here belooft Israël te herscheppen tot een volk dat van harte Hem
alleen dient. Die redding staat enkel op
de heilige naam van de Here.
Ik noem kort ook deze boeiende bijdragen: Pieter de Boer, christelijk gereformeerd predikant op Urk, buigt zich over
de vraag of Abraham én Melchizedek
JHWH dienen. Henk van de Kamp, gereformeerd predikant in Apeldoorn, laat
zien hoe het bijbelboek Openbaring te
boek is gesteld met gebruikmaking van
oudtestamentische geschriften. Wolter
Rose, hoofddocent semitische talen en
culturen in Kampen, onderzoekt de
vraag of er, toen Israël na de balling-

schap niet langer een onafhankelijk
koninkrijk was, nog wel toekomst was
voor het koningschap.

Nieuw perspectief bij Paulus
In een laatste bijdrage schrijft Myriam
Klinker, docent Nieuwe Testament in
Kampen, over de betekenis van het
‘nieuwe perspectief’ voor de interpretatie van de brieven van Paulus. Voor het
‘oude’ perspectief zette Luther de toon,
met de gedachte dat de mens alleen op
grond van het geloof en dus puur uit

genade door God rechtvaardig wordt
bevonden. Dat zou het hart zijn van
Paulus’ ‘theologie’. In het ‘nieuwe’ perspectief is het vooral een probleem dat
de wet een scheidsmuur optrekt tussen
jodenchristenen en heidenchristenen,
die er niet zou mogen zijn. Paulus ijvert
voor de val van die muur. Klinker pleit
ervoor beide perspectieven een plek te
geven, zonder de vraag te stellen wat
nu de kern is. Alle onderdelen moeten
in samenhang en evenwicht bewaakt
worden, niet de rangorde.
Het viel me op dat Paul Sanders genoemd wordt als de man die meestal
als eerste uitdrukkelijk in verband
wordt gebracht met dit nieuwe perspectief vanwege zijn boek Paul and the
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Palestinian Judaism (1977). Meer dan
veertig jaar geleden al vertelde prof.
Van Bruggen ons op college dat Romeinen 1:2-5 minstens zo sterk in aanmerking komt als ‘thema voor de brief’
als Romeinen 1:16-17. In zijn Romeinencommentaar en in Paulus heeft hij her
en der deze gedachte uitgewerkt.
Terecht geeft Myriam Klinker aan dat
‘gemakshalve’ gesproken wordt over de
‘theologie’ van Paulus. Paulus’ brieven
zijn immers geen theologische traktaten. Mijn vraag is: wordt er niet ook te
gemakkelijk gesproken over de theolo-

gie van ‘Paulus’? Kan een spreken over
een paulinische of petrinische theologie
niet onbedoeld gemakkelijk de eenheid
van Gods openbaring problematisch
maken?

Bijbelwetenschap na 1950
In een epiloog gaat de redactie in op de
vraag wat de gereformeerde bijbelwetenschap van vandaag kenmerkt. Daarbij wordt ook beknopt evaluerend ingegaan op de bijdrage van gereformeerde
bijbelwetenschappers als B.J. Oosterhoff, J. van Bruggen e.a. Een vraagteken
rees bij mij in het gedeelte dat aan drs.
H. de Jong is gewijd (p. 249v). Terecht
wordt aandacht voor hem gevraagd.

Met name als zeer bekwaam oudtestamenticus heeft hij ons vele stimulerende schriftstudies gegeven. Hij
wordt door de redactie zelfs getypeerd
als ‘de meest vrijgemaakte onder de
bijbelgeleerden van zijn generatie’. Wel
wordt gememoreerd dat hij nogal eens
van zich spreken liet door prikkelende
uitspraken, ook rond het schriftgezag.
Maar wie zijn kritische uitspraken over
de Bijbel in eigen context plaatst, zou
tot de verrassende ontdekking komen
‘dat deze nooit bedoeld waren om het
gezag van de Schrift te ondergraven’.
Hij wilde er slechts mee
voorkomen dat de bijbeltekst ondersneeuwt onder
al te ‘dogmatische’ vooroordelen (p. 250).
Mijn vraag is: neemt men
De Jong zelf wel voldoende
serieus? Wilde hij niet juist
‘een stapje terug’ doen ter
zake van het schriftgezag,
vergeleken met de bij gereformeerden gangbare opvatting? Nog in 2010 legde
hij verantwoording daarvan
af in zijn boekje De weg,
tien stellingen over de bijbel.
Daarin pleit hij voor meer
ruimte in de schriftkritiek.
De Bijbel blijft voor hem het
Woord van God, maar daarbij denkt hij ‘vooral aan de
hoofdlijn zoals die door heel
de bijbel heen gemakkelijk
te herkennen is’ (p. 49). Ik
vraag dan: wie maakt uit
met welk criterium of iets
tot de hoofdlijn behoort of niet? De
Jong zelf ziet bijvoorbeeld ruimte om
Genesis 1 - 11 op te vatten als een ‘historische werkelijkheidsbeschrijving (… )
op de wijze van de profetie: geestelijk,
symbolisch, met gebruikmaking van
eigentijdse beelden en sterk samenvattend...’ (p. 13). Het verhaal van de
zondeval is door de Geest vormgegeven
‘oud traditiegoed’. ‘Dat bijvoorbeeld de
figuur van Adapa uit de oude Babylonische mythe misschien model gestaan
heeft voor de bijbelse Adam vind ik
een bruikbaar vermoeden’ (p. 12). Deze
kwesties konden uiteraard in dit overzicht niet allemaal aan de orde komen,
maar: is het terecht om in het licht van
de genoemde uitspraken uit 2010, bij

alle waardering voor De Jongs werk, zo
vergoelijkend te spreken over zijn bedoeling niet het schriftgezag te ondergraven, maar de bijbeltekst te behoeden voor dogmatische vooroordelen?
Een laatste vraag over hermeneutiek:
de epiloog stelt dat ‘de Schrift zelf (ook
in haar eenheid als openbaring van
God) criterium moet blijven voor wat
wel en niet bij haar past’. Maar onduidelijk is hoe (de eenheid van) de heilige
Schrift hier precies als criterium functioneert. Is er geen behoefte aan een uitvoeriger bijdrage over gereformeerde
hermeneutiek in onze tijd?

Schatgraven
Waardering. Het is een goede zaak, dat
universitaire ‘Scholen van de kerken’
naar buiten treden met een inhoudelijk
overzicht van onderzoeksresultaten.
Er komen op de kerken en haar leden
veel vragen af. Het is een bijzonder geschenk dat gereformeerde bijbelwetenschappers die vragen niet uit de weg
gaan. Je ontdekt in de verschillende bijdragen blijdschap om met de Bijbel als
het Woord van onze God bezig te zijn.
Schatgraven in de Bijbel legt ook een
sterke verbinding tussen kerk en school.
De kerken en haar scholen zijn met
deze bundel van harte te feliciteren.
De bijdragen zijn zonder meer alle de
moeite – liever de blijdschap – van het
lezen meer dan waard. Het is te hopen
dat velen het boek met vreugde zullen
nemen en lezen. De Vuurbaak zorgde
voor een keurig en aantrekkelijk boek
voor een relatief lage prijs.
N.a.v.: Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen en Eric Peels (red.),
Nieuwe en oude dingen. Schatgraven in
de Schrift (Apeldoornse studies nr. 62;
TU-bezinningsreeks nr. 13), Vuurbaak,
Barneveld, 2013, ISBN 9789055604876,
256 pag., prijs € 19,90
Noten:
1

Joh. de Wolf besprak From Conquest to
coexistence in Nader Bekeken, sept. 2010.

2

Joh. de Wolf besprak Een rein hart in
Nader Bekeken, apr. 2007.
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Gedicht
Gert Slings

Tussen het zingende kerkvolk
Soms, als ze hun longen
te boven zingen,
het dak bol staat van geluid,
kijk ik mijn ogen uit:
Alles verandert, de dingen
staan stil te dansen, het altaar haast
swingende, pinkstertongen
worden de kaarsen en de gezichten
van de gewoonste stervelingen
glanzen van licht. Ik verwonder mij
tot ik versta:
zonder die tranen in mijn ogen
had de wereld zich niet bewogen,
gingen de dingen niet opgetogen
al dat geloven achterna.
Guillaume van der Graft

‘Zonder die tranen in mijn ogen
had de wereld zich niet bewogen.’
Ieder heeft dit wel eens ervaren.
Ik wens elke gelovige veel tranen toe.
Vooral in de kerk, waar we God ontmoeten.
Wat een schitterend vers!
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Leven… ik ben er klaar mee

Het was een dag zoals wel
vaker. Ergens in Nederland
mocht ik een inleiding over
euthanasie en ‘klaar met leven’ houden. Ik had betoogd dat
euthanasie, als je er al voor bent,
een uitzondering moet blijven.
Ik had gewezen op christelijke bronnen – de Bijbel; Augustinus, die zegt
dat hij zich zelfdoding kan voorstellen
maar dat een mens toch op een natuurlijke dood moet wachten. We hadden
gekeken naar filosofische bronnen – de
filosoof Kant, de vader van het moderne
autonomiedenken, die zegt dat autonomie zelfdoding uitsluit; de filosoof John
Stuart Mill, die zelfdoding vergelijkt met
het jezelf verkopen als slaaf. Zoiets als je
democratische stemrecht gebruiken om
op een dictator te stemmen.
De oudere dame die naar me toe gekomen was, had me eerst om mijn
powerpoint-presentatie gevraagd. Ik
beschouwde dat als een compliment,
maar net toen ik haar mijn papieren
exemplaar had gegeven, zei ze: ‘Ik voel
me door u ernstig in de kou gezet. Het
gaat toevallig wel om mijn leven.’
Ik vroeg waaruit haar lijden bestond.
‘Dat is het hem nou juist. Ik lijd niet
echt. Op een paar kwalen na ben ik gezond. Maar ik vind het gewoon genoeg
geweest. Ik heb een mooi leven gehad
en het is tijd om nu te stoppen. Voor
de trein springen wil ik niet. Waarom
dwingt u mij om door te leven?’

Het was een lange dag geweest. ‘Hebt u
vanavond nog koffie gedronken?’ vroeg
ik verstoord. Ze keek me aan. ‘Jazeker.
Hoezo?’

‘Het is vandaag woensdag 8 januari. Als
u nu stopt met eten en drinken, bent
u (– ik rekende even –) op 16 januari
dood. Als u dan zo autonoom wilt zijn,
waarom gaat u dan jaren wachten op
een pil die toch niet komt?’
Een tijd eerder had een oud-politicus
op een soortgelijke opmerking al eens
boos opgemerkt dat een pil hem veel
comfortabeler lijkt en hij de koffie nog
veel te lekker vindt. Daarmee was op
slag duidelijk geworden dat het met die
doodswens van hem wel meeviel.
Maar tot mijn schrik reageerde de dame
van vanavond opgetogen. ‘Echt waar?
Dat hebben ze mij nooit verteld! Ik ga er
gelijk met mijn man over praten!’
Spuitje
Heb ik deze mevrouw een immoreel advies gegeven? Ik denk het niet. Hoewel
versterven, een andere term voor stoppen met eten en drinken, geen ellendige
dood is, wordt er niets mooier gemaakt
dan het is.
Een dokter die je een ‘spuitje’ of een
‘pilletje’ geeft om je zachtjes in slaap te

brengen – dat kan je zomaar een paar
keer in het leven gebeuren. Maar bij
versterven wordt de beslissing tenminste
wat hij is: een dramatische en onomkeerbare keuze om dood te gaan.
Omdat je hier echt zelf de regie hebt, zal
iemand zich wel drie keer bedenken
en tussentijds kan hij ook altijd
nog terug. Van zijn wilskracht
wordt veel meer verlangd dan
wanneer een dokter de kastanjes voor je uit het vuur
haalt.
Dat de arts niet wordt
belast met de uitvoering
van een actieve levensbeëindiging scheelt voor hem
of haar een hoop stress
en emotie. Geen wonder
dat veel artsen, ook binnen
de KNMG, een voorkeur uiten
voor patiënten die voor versterving kiezen. Dat heeft er zeker ook
mee te maken dat versterving dichter
aan ligt tegen een natuurlijke dood.
Er zijn zelfs ouderen die niet ‘sterven
omdat zij stoppen met eten en drinken’
maar omgekeerd: zij ‘stoppen met eten
en drinken omdat zij stervende zijn’.
Het accepteren van versterving kan
in die gevallen niet alleen toegestaan
maar ook geboden zijn. Het christelijk
geloof ziet actieve levensbeëindiging
als een intrinsiek problematische daad
maar tegelijkertijd mag men een aanstaande dood ook verwelkomen.
Recht
In dat stadium was de dame van die
avond nog lang niet. Ter plekke probeerde ik de schade te beperken: ‘Niet
gelijk stoppen met eten en drinken
hoor!’ en ‘Denk er alstublieft nog goed
over na!’ bond ik haar op het hart voordat ik me naar de laatste trein spoedde.
Daarin eenmaal gezeten had ik een
knoop in mijn maag. Hoe kan iemand
het eigen voortleven, in plaats van
dankbaar te zijn en de handen te vouwen, zo problematiseren?
Nog ligt, juridisch gesproken, het accent
op de regel: het leven beschermen. Leven is beschermwaardig, ook oud leven,
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Persrevue
Perry Storm

In Christelijk Weekblad (van 4 april 2014)
vraagt de ethicus dr. Theo Boer aandacht voor hoe de publieke opinie in
onze samenleving steeds meer de kant
op groeit van het zich beroepen op een
zogenaamd recht op ‘een geregisseerde
dood’. Wie vindt dat hij klaar is met
leven, hoort niet belemmerd te
worden in het gevolg geven
aan deze overtuiging. Hij
schrijft erover in een artikel met als titel ‘Waarom
dwingt u mij door te
leven?’ Hij illustreert het
met een tamelijk onthutsend voorbeeld:
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gekwetst leven en leven dat iemand zelf
niet meer ziet zitten. Dat een willekeurige dame, kerkelijk meelevend, inmiddels de bewijslast heeft omgedraaid,
is een signaal dat niet serieus genoeg
genomen kan worden.

De publieke opinie is inmiddels hard op
weg naar een ‘recht op een geregisseerde
dood’; mensen die geen euthanasie of
hulp bij zelfdoding ontvangen, houden
artsen en politici verantwoordelijk voor
het feit dat zij ‘gedwongen worden om

door te leven’. Wat zegt dat over onze
samenleving? En wat zegt het van onze
visie op ouder worden? Wordt dus vervolgd.

Zou het nog zonder beamer
kunnen?

Het nummer van De Wekker van 14
maart 2014 is goeddeels gewijd aan het
onderwerp ‘liturgie’. Daarin vraagt
dr. A. Huijgen (in de rubriek Kwartet)
aandacht voor de opmars die de beamer heeft beleefd binnen de erediensten. Hij wil in overweging geven of
het niet eens aardig zou kunnen wezen
om eens te experimenteren met een
eredienst in retrostijl. Lijkt me een goed
idee. Retro is hip. Dus daar zou je mee
moeten kunnen scoren. In ieder geval
snijden zijn kanttekeningen bij het
beamergebruik hout:
Beamergebruik
Laat me direct toegeven: ik ben een
groot fan van goed beamergebruik.
Hoorcolleges met een goede presentatie:
prachtig! Nu is een echt goede presentatie wel wat anders dan eindeloze reeksen
bolletjes en opsommingen. Veel bullet, weinig point. Dan had je beter een

samenvatting van je verhaal op papier
kunnen geven.
Hét voorbeeld van goed beamergebruik
is voor mij een lezing die ik eens hoorde
van een echte onderwijsman. Hij gebruikte de beamer enkel voor visuele
ondersteuning: een foto, een afbeelding
van een boekomslag, een diagram. En
voor de rest: een zwart scherm, zodat de
onverdeelde aandacht van het publiek
naar de spreker en zijn woorden kon
gaan. Anders reduceer je jezelf ook maar
tot een illustratie bij het scherm. Dat
kan de bedoeling niet zijn. Tijdens de lezing van ruim twintig minuten waren er
misschien vier dia’s te zien, gedurende in
totaal nog geen twee minuten. Meesterlijke beperking.
Beamermisbruik?
Een preek is meer en anders dan een
lezing, meer persoonlijk dan zakelijk. Als
mijn kinderen en ik met elkaar praten,

gebruiken we daar geen beamers bij – al
zouden ze dat best een keer stoer vinden.
Trekken we met het gebruik van de beamer bij preken de eredienst niet de zakelijke kant op, die van de jaarcijfers en de
plannen van aanpak? Voor echt contact
mogen de apparaten uit. Dan kun je elkaar in de ogen kijken.
Vandaar dat ik tijdens de kerkdienst niet
zo van de beamer houd. De argumenten vóór zijn bekend, en er zit wat in:
gemak, beter zingen, minder kopieerkosten. En toch. Laat mij maar geloven
dat God ergens door het gesproken,
gepreekte Woord heen werkt. Dan heb ik
het nog niet over het vele extra werk dat
een echt goede beamerpresentatie kost.
En als de beamer dan toch zijn intrede
heeft gedaan, dan ligt de norm wel
hoog. Een verkeerd opgezochte psalm
kan immers niet gecorrigeerd worden,
zoals met een boekje wel. Psalm 21 is
mooi, maar als Gezang 21 bedoeld was?
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En als de software hapert halverwege
de psalm, valt de gemeente stil. Helaas
wordt soms een zorgvuldig uitgedachte
orde van de dienst verrommeld door
slordig beamergebruik of haperende
techniek.
Misschien is in sommige gemeenten de
tijd rijp voor een experiment in retrostijl: de beamer uit en de boekjes weer
meenemen. Dan kun je niet meer in één

dienst alles zingen wat los en vast zit,
maar wie weet blijkt dit nadeel ook nog
een voordeel te zijn. Ritselend papier,
gespitste oren, het gepreekte Woord. Het
zou maar zo kunnen bevallen.

Helaas horen we het nog wel eens: een
pastoraal werker die tegen zijn collega
zegt over een gemeentelid: ‘Daar hoef
je niet naartoe, die is dement.’ Of een
predikant die een verzoek krijgt langs
te komen bij een gemeentelid dat op de
Intensive Care ligt: ‘Ligt hij aan de beademing? Dan kom ik niet.’
Langsgaan bij iemand met wie je niet op
de gebruikelijke manier kunt spreken is
niet eenvoudig. Het maakt je verlegen,
je voelt je er ongemakkelijk bij. Toch is
contact met deze gemeenteleden en parochianen van groot belang én nog heel
goed mogelijk, al gaat dat misschien
niet op de gebruikelijke manier.
Pastores en vrijwilligers in het pastoraat
zijn opgeleid met kennis over het pastorale gesprek. Je kunt luisteren, doorvragen, Rogeriaans ‘hummen’ en samen-
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Pastoraat aan mensen
die niet kunnen praten
Kun je als ambtsdrager wat betekenen
voor gemeenteleden in je wijk met wie
geen pastoraal gesprek meer mogelijk
is? Gemeenteleden aan de beademing
op een IC, zwaar dementerende broeders of zusters en vergelijkbare situaties? In Christelijk Weekblad (van 11 april
2014) spreken Joep Roding en Annemarie Roding (beiden predikant-geestelijk
verzorger) hun zorg uit, dat te vaak nog
wordt gedacht dat je dan niets kunt
betekenen en er ook niet meer heen
hoeft. Zulke gemeenteleden zouden er
toch niets aan hebben. Terecht keren
zij zich tegen deze gedachte (in hun artikel: ‘Nee hoor, daar hoef je niet meer
naartoe’). Ze schrijven:
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vatten. Je richt je op levensverhalen en
betekenisvolle woorden.
Wanneer het luisteren echter wegvalt
omdat de ander niet meer (goed) in
staat is te spreken, kun je het gevoel hebben met lege handen te staan. Soms zie
je het dan gebeuren dat de pastor uit
verlegenheid vervalt in een monoloog.
Zowel voor de pastor als voor de pastorant is dit beschamend. Er is dan geen
sprake van echt contact.
Niets
Maar wat blijft er dan nog over om te
doen? Enkele pastores antwoorden op
deze vraag met: ‘niets’ en blijven weg.
Voor het gemeentelid of de parochiaan
die terechtkomt in de verwarring van
dementie, lijdt aan (vergevorderde) MS,
afasie of op de Intensive Care aan de beademing ligt betekent dit...
Ja, wat betekent het eigenlijk? Het betekent dat je in een situatie terecht bent
gekomen waarin je voor anderen moeilijk te bereiken bent, en dat die anderen
ook nog eens wegblijven. Terwijl je die
anderen misschien juist nu nodig hebt,
ook als steun in je geloof.
‘Je gezicht laten zien.’ Carlo Leget schrijft
erover in het boekje Leven aan de grens.
Hij vertelt over artsen in opleiding, die
van hun hoogleraar de opdracht kregen om aan het bed te gaan zitten van
iemand die uitbehandeld was. Iemand
voor wie ze niets meer konden doen.
Dat was een moeilijke, maar leerzame
opdracht. De jonge artsen konden niet
meer terugvallen op hun expertise,
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maar ‘moesten het doen met wat ze
aan menselijkheden hadden verworven
tot dan toe’ (Leget). En zij ontdekten dat
er nog een register beschikbaar was, zij
lieten hun gezicht zien.
Ook voor professionals in de kerk, voor
vrijwilligers in de pastorale zorg, en
voor familieleden die worstelen met de
schijnbare onmogelijkheid van het contact met hun naaste, ligt hier de uitdaging: laat je gezicht zien.
Aandacht
Wat je ervoor nodigt hebt? Vrijmoedigheid. Gewoon maar gaan. Over de
drempel stappen. Je gezicht laten zien.
Het klinkt eenvoudig, maar iedereen
weet uit ervaring dat dit geen sinecure
is. Bedenk: wat zou ik fijn vinden? Wat
zou het zien van een vertrouwd gezicht
voor mij betekenen?

Als je eenmaal de
drempel over bent gestapt, is er aan pastoraat, aan relatie,
al veel goeds geschied. Je bent gekomen.
Daarmee maak je al duidelijk: ‘u bent
niet vergeten!’ en geef je blijk van waar
je voor staat: Gods liefdevolle aandacht
voor ieder mens.
Ook al word je overvallen door verlegenheid en onmacht, en zou je het verdere
bezoek zwijgend doorbrengen, door
gewoon aanwezig te zijn heb je toch een

eerste, zeer waardevolle stap gezet.
Terwijl je aanwezig bent bij de ander
probeer je je in te leven in zijn of haar
gevoelens. Door goed naar iemand te
kijken, door aan te voelen wat iemand
bedoelt, kun je al ver komen in het begrijpen van de ander. Voelt iemand zich
ongemakkelijk, bespeur je verdriet, of zie
je juist dat iemand blij is dat je er bent?
Het zijn allemaal ingangen om contact
te kunnen maken. Je kunt eenvoudige
vragen stellen die aansluiten bij wat je
waarneemt.
Aanraking
Een ‘gesprek’ hoeft niet altijd gevoerd te
worden met woorden. Waar de ander
niet kan spreken, word je zelf ook uitgedaagd anders dan met woorden contact
te leggen. Je blik, een aanraking,
de klank van je stem,

gebruikmaken van een
beeld, of muziek die je
meeneemt.
Iets weten van de levensgeschiedenis
van iemand kan je zeker helpen als je op
bezoek gaat. Ook kennis van het ziektebeeld kan van belang zijn om iemand
(beter) te begrijpen.
Soms is wat meer uitgebreide kennis
nodig, zoals wanneer iemand lijdt
aan dementie. Op een website als
www.alzheimer-nederland.nl vind je al

heel veel informatie en tips. Als je je erin
verdiept, zul je merken dat tot in een ver
stadium (goed) contact mogelijk is.
Het is goed je te realiseren dat je de
ander helpt als je gesloten vragen stelt.
Iemand kan dan eenvoudig met een
hoofdknik of een klein gebaar antwoorden. Dit hoeven niet altijd informatievragen te zijn, maar het kan ook
gaan over wat je waarneemt (‘ik heb de
indruk dat u zich verdrietig voelt, klopt
dat?’).
We hopen dat deze handvatten het bezoek aan mensen die niet kunnen spreken of lijden aan dementie stimuleren.
Eenvoudig is het misschien niet, maar
het is wel van wezenlijk belang.
Hoe vaak en hoe lang blijft het ook
niet mogelijk om met
behulp van heel

bekende
bijbelwoorden of bekende en
geliefde psalmverzen of liederen
toch een snaar te raken en een moment van herkenning en contact te
beleven! Beslissend moet zijn: hoe kun
je wegblijven als werker in herderlijke
zorg terwijl Degene die jou zendt, juist
een Herder is die zich zo sterk bekommert om de zwakke en weerloze schapen van zijn kudde?

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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