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Kerk en woestijn
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Schriftlicht
Joop de Jong

Barbecue, Pesach en
avondmaal

Het maal moet worden gebruikt in het huis waarin het
is klaargemaakt, je mag niets van het vlees buitenshuis
brengen; de botten mag je niet breken. (Exodus 12:2-13, 46)
Honderd gram per persoon. Dat heb ik in mijn achterhoofd
als er op m’n boodschappenlijstje staat: vlees. Dus zo: we
eten straks met zijn drieën, dus drie keer honderd gram
vlees. Dat kunnen we samen goed opkrijgen. Wat eventueel
overblijft, kan in de koelkast.
Voor een barbecue wordt de aankoop
meer dan honderd gram per persoon.
Maar ook dan kijk ik éérst naar het
aantal eters en daarná hoeveel ik moet
hebben. Wat ik overheb, kan ik bewaren.
Als het nu eens andersom is: je hébt
een kilo of tien, vijftien (zo veel vlees zit
er aan een lammetje wel) en het moet
allemaal op. Wat overblijft mag niet in
een koelkast, maar moet je verbranden.
Wat doe je dan? Want zo werkte de
Heer bij Pesach. Israëlieten mochten
altijd zelf weten hoe ze vlees klaarmaakten, maar bij Pesach zegt Gód het.
Waarom? Hoe?
God had van dit feest gezegd: je moet
een lam of een geitje nemen. Dat haal
je uit de wei op de tiende van de eerste
maand en je houdt het vier dagen in
of bij huis. Iedereen loopt er wel eens
langs. Allicht ga je dat beestje een

beetje kennen, zelfs leuk vinden. Bij Pesach, vier dagen later, moet je juist dát
dier slachten, zei God. Kinderen gingen
daar misschien wel om huilen.

Bewust eten
En dan komt dat dier op tafel: iedereen
moet dat goed zien: het-is-een-dier!
Dat is iets heel anders dan een keurig
in plastic verpakt vierkant stukje eten,
waarvan je niet weet uit welke winkel
het komt. Nee, het is een dier dat jou
al een beetje herkende. Dát lammetje
is geslacht, en je weet wie het gedaan
heeft. Het is echt dát beestje: nog met
zijn kopje en zijn pootjes eraan vast,
geroosterd op tafel. Dát lammetje gaan
we eten!
Wat zou je doen als je erbij was geweest? Als een van de kinderen? Had je
dat wel willen opeten? Of eet je maar

niet? Je vader en je moeder zouden dat
goed begrijpen. Ja, wij vinden het ook
erg van dat beestje.
Maar je vader zou er ook iets bij zeggen. Dit: weet je wat er zou gebeuren
als we niet dát lammetje hadden geslacht? Dan gingen er twee dood in ons
huis. Ik en jij, want ik was bij opa en
oma de oudste jongen, en jij bent het
hier. Er is nu buiten een engel bezig
met het doodmaken van alle oudste
jongens, in dit hele land. Het is niet
vanzelfsprekend dat wíj blijven leven.
Maar nu we dat leuke lammetje geslacht hebben en nu zíjn bloed op de
buitendeur zit, nu doet die engel ons
niks. We moesten kiezen: ons lieve
lammetje dood door óns of wíj door de
engel. Het blijft moeilijk, maar beter zo.
We moeten er ook echt van eten!
Hoe eet je het? Je moet steeds zelf een
stukje voor jezelf van dat lammetje
op tafel eraf halen en opeten. En dan
nog een keer en nog een keer. Dat is
zo belangrijk, dat God als herhaling en
verduidelijking zegt: mensen, let op,
je mag geen enkel bot breken. Dus het
vlees niet hakken zoals de slager doet,
niet in één keer aan iedereen zijn eigen
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afgepaste stuk geven. Nee, je moet elke
keer dat je een stukje vlees pakt, weer
zien dat je van een eigen lammetje eet.

Het lam brengt mensen bij
elkaar
Al dat vlees moet op! Hoe krijg je dat
voor elkaar? Kun je als alleenstaande
kamerbewoner Pesach vieren? Kun je
als gezin van zes mensen tien kilo lamsvlees opkrijgen? Dan houd je nóg erg
veel over. Maar je mag niks bewaren,
niks aan de hond geven. Zonde van zo
veel vlees. Dan maar wat wegbrengen
naar opa en oma? Naar de buren? Maar
je mag geen botje breken. Wegbrengen
mag dus echt helemaal niet. Wat nu?
Er zit niets anders op dan opa, oma en
de buren uit te nodigen. Maak een lammetje klaar en nodig genoeg mensen
uit om het bij jou thuis helemaal op te
krijgen. Later zeiden ze in Israël dat je
daarvoor ongeveer tien mensen nodig
had. Geen vlees naar buiten, maar
mensen naar binnen!
Iedereen moet naar die maaltijd toe,
naar dat lammetje. Het dode lammetje
brengt de mensen bij elkaar. Het lam
brengt anderen bij ons in huis. Het lam
moeten we delen met anderen. Het lam
is niet voor losse mensen, maar voor
mensen die bij elkaar willen zijn. Dus
mensen die zichzelf misschien eerst wel
tegen anderen beschermden, halen nu
die ander in hun huis en laten hem toe
in hun leven. Normaal zelden bij elkaar,
maar in die nacht wel samen. Zo vierden ook later alle mensen van Israël Pesach. Het was die avond op straat stil,
maar in de huizen was niemand alleen.

Jezus opeten
In opdracht van Mozes viert ook Jezus
Pesach met zijn twaalf leerlingen. Ze
eten samen van één lam op tafel. Ze
denken aan: we zijn toen in die oude
tijd gered door een lammetje.
Er is bij elk Pesach nog meer te eten:
brood en wijn. Het brood was ongesneden, dus Jezus breekt er stukken van af.
Iedereen krijgt wat. Hij zegt: Bij je stuk
brood moet je nu en voortaan denken
aan Mij, sterker nog: denken dat je
eigenlijk Mij eet. Ze eten weer door,
praten allicht. Aan het eind van de

maaltijd, bij de laatste beker wijn, zegt
Jezus: Als je uit deze beker wijn drinkt,
moet je ook denken aan Mij. Je drinkt
Mij. De wijn is eigenlijk mijn bloed.
Wonderlijk, maar het zit zo: al meer
dan eens was toen over Jezus gezegd
dat Hij het Lam van God was! Je kon
het ook zien aan wat Jezus deed. De
apostel Johannes zag dat nog eens op
een extra punt bevestigd. Dat ging zo:
na de kruisiging kwamen er een paar
soldaten kijken of de drie gekruisigde
mannen al dood waren. Twee niet:
daarom beukten de militairen hun
benen kapot. Kort daarop stikten die
twee. Jezus was toen al wel overleden,
dus zijn botten lieten ze heel. Hé, denkt
Johannes: dit past precies bij een pesachlam, geen bot breken. Toevallig?
Nee, God wil dat dit klopt, dat Johannes
het ziet en opschrijft.
Voortaan is Jezus het Lam van Pesach.
De leerlingen hebben eruit begrepen:
een leuk lammetje slachten is voortaan
niet meer nodig. Daar kunnen we allemaal blij om zijn. Maar nu moeten we
in plaats daarvan Jezus opeten. Dat is:
Hem helemaal aannemen, Hem in ons
leven en in ons doen en laten opnemen.
Dat helpt nog beter tegen doodgaan
dan dat bloed op de deurposten. Aan
het opeten van Jezus hebben we meer
dan aan het allergezondste eten. Hem
opeten is weten wat Jezus doet en
waarom, en dat ook willen voor onszelf!

Het Lam brengt mensen bij
elkaar
Het lam bij Mozes bracht mensen bij
elkaar. Brengt Gods Lam, Jezus, ook
mensen bij elkaar? Ja, maar anders
dan we het zelf zouden doen. Wij kiezen mensen die bij óns passen. Mensen van dezelfde leeftijd of van hetzelfde vak, dezelfde voetbalclub, van
familie, mensen die ons liggen. Maar
liggen ze ons niet meer, dan trekken
we ons terug, we gaan weg, de vriendschap is over.
Het nieuwe Lam Jezus brengt mensen
van elke soort bij elkaar! Hij kiest niet
alleen leeftijdgenoten of mensen met
hetzelfde vak, niet alleen mannen
of alleen vrouwen, niet alleen maar
‘eigen volk’. Hij kiest allerlei mensen
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lijke maaltijd, waarbij iedereen eten
uit! Mensen die elkaar vaak níet ligmeebracht voor zichzelf en een paar
gen. Mensen die onenigheid kunnen
anderen. Schoonmakers en directeuren,
krijgen omdat de anderen zo anders
zijn! Je ontmoet ze aan het avondmaal kunstenaars en werkers in de zorg. Het
ging daarmee in Korinte wel een keer
en in de kerk. Kijk, we willen allemaal
fout, en pas dan horen we ervan, maar
wel bij Jezus horen, maar hebben we
het idee was goed. Dit idee: we komen
al gezien hoe anders Hij zelf is? Wil Hij
elkaar tegen aan het avondmaal, dus
delen met anderen? Ja, zijn erfenis en
we horen bij elkaar, we delen Jezus en
zijn positie (Rom. 8:15 en 29). Kiest Hij
ons bezit met vele anderen.
mensen die Hem liggen? Nee, Hij kiest
Als we dat niet onthouvijanden. Zo moeten wij
den, gaan we ons gauw
Jezus willen delen met
Hij kiest vijanden
ergeren aan de mensen
veel anderen! Mensen
die ons niet liggen. Dan
die wij niet uitgekozen
beschermen we onszelf
hebben, maar Hij! Dat
door ons niet aan een gemeenschap te
moet het voor ons makkelijker maken
binden. Wie meer naar mensen kijkt
dan voor Hem. Hij weet wie Hij in kerk
dan naar Jezus, loopt risico’s. We kunen samenleving op ons pad brengt!
nen veroordelend worden, cynisch, of
kerkelijk afstandelijk. Maar misschien
De Here Jezus wil nog steeds mensen
bij elkaar brengen door het avondmaal. ben ik pas geneesbaar als ik kwetsbaar
wil zijn.
Hij heeft daarvoor al veel gedaan. Ga
maar na: hadden we van Hem gehoord
zonder de kerken die Hij gesticht heeft? Iemand zegt: Als de kerk mijn product
maar levert, dan kan ik verder wel geloVelen van ons kennen ook elkaar alleen
ven zonder die mensen. Maar het ‘promaar dankzij de kerk. Jezus brengt nog
duct’ is de Heer Jezus plus de mensen.
steeds mensen bij elkaar, nu ook door
Als ik niet zijn mensen in mijn leven
mij en jou. Een straatbarbecue kan een
uitnodig, laat ik dan wel de Heer in mij
leuk begin zijn. De Heer bracht ons in
toe?
zíjn leven. Hij bracht ons ook in elkaars
Bidden we voor onszelf om geen losleven. Dat moeten we goed vinden en
zandchristen te blijven? Bidden we voor
erin meedoen!
de anderen die zo verschrikkelijk anders
zijn, soms zelfs nog niet eens gelovig?
Begrepen?
We kunnen elkaar uitnodigen en zo
meenemen op weg naar het nieuwe. De
Dat hadden ze goed begrepen in KoHeer is niet uit op een stelletje indivirinte, een stad in oud-Griekenland
dualisten, maar op een samenhangend
met al gauw na Pinksteren een kerk.
vólk, etend en drinkend rondom Hem
In de eerste jaren werd daar het heilig
(Mat. 8:11; 26:29; Op. 19:9).
avondmaal gevierd na een gezamen-

Als er ergens spanning ontstaat tussen leden van gemeentes waarbij we
horen, dan moeten we terug naar het
begin: we horen bij elkaar om de Heer.
Als er ergens onbedoeld grenzen ontstaan, groepjes die vooral elkaar zien,
leeftijdgenoten, mensen met kinderen,
alleenstaanden, dan moeten we terug
naar het Lam. Bij het avondmaal zien
we zíjn groep!
Laten we een eetgemeenschap vormen
waar er nog meer bij mogen. Je kunt
niet van het Lam van God eten in je
eentje!
Ds. J.M. de Jong te Tiel is emerituspredikant.

164

Wat moeten we in 2015 met 1944?

Kroniek
Pieter Niemeijer

Lutherse Kerk, Den Haag,
waar de Acte van Vrijmaking is voorgelezen

In april en mei stonden de media bol van 70 en 75 jaar geleden: de bezetting, het bombardement op Rotterdam, de
bevrijding. Ruim 70 jaar geleden vond ook de Vrijmaking
plaats. Op 11 augustus 1944 kwamen bezwaarden in Den
Haag bijeen en hoorden daar prof. K. Schilder de door hem
geconcipieerde Acte van Vrijmaking of Wederkeer voorlezen.
Het was de opmaat voor wat zich daarna overal plaatselijk
voltrok. Kunnen we daar nog wat mee?
Waarover ging het?
Voor de ouderen die het zelf hebben
meegemaakt of van wie de ouders het
hebben meegemaakt, is de Vrijmaking
een ingrijpend gebeuren geweest dat
hen gestempeld heeft. Maar voor de
jongere generaties is het iets dat net
zo hard tot het verleden behoort als de
Afscheiding van 1834 die we ook niet
meer vieren. Is dat erg?

Waar staat de Vrijmaking eigenlijk
voor? De grote Hervorming van de
zestiende eeuw staat voor de herontdekking van het evangelie van Christus
alleen: wij worden gered uit genade
alleen, door geloof alleen. Niet de
priester vergeeft ons de schuld als wij
genoeg boete gedaan hebben, maar
Christus vergeeft ons om zijn werk. We
hoeven niet in onzekerheid te zijn om
eigen falen en tekortschieten, we mo-

gen bouwen op het volkomen werk van
Christus.
In de Afscheiding en de Doleantie in
de negentiende eeuw ging het om de
terugkeer naar het Woord van God dat
in de kerken bruut werd losgelaten en
zelfs tegengesproken. Predikanten konden dwaalleer verkondigen en werden
in bescherming genomen door een
landelijk bestuur waaraan de kerken
zich moesten onderwerpen, of het nu
bijbelse besluiten nam of tegenbijbelse.
Machteloos was je als je bij het Woord
van God wilde blijven.
Maar de Vrijmaking: waar ging die
om? Om de heerszucht van synodes en
om de binding aan een verkeerde leer
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en zie, hoe goed en groot de HERE was,
in deze psalm. In onze vertaling zie je
over verbond en doop, zijn we geneigd
en geloof: deze God is onze God.
dat niet zo snel – ook in de vorige troute zeggen. Vervolgens moeten we diep
wens niet – maar in de verzen 4, 6 en
graven om precies aan te geven hoe
12 wordt telkens hetzelfde Hebreeuwse
het zat en waarom het ging. Wat toen
Het verschil
woord gebruikt dat ‘gedenken’ beteeen zaak van ziel en zaligheid was, lijkt
tegenwoordig amper meer te spelen. En kent. Vers 4: Ik denk aan God en moet
Waarin zit het verschil tussen het ene
als je achteraf de bijdragen uit verschil- zuchten. Vers 6: Ik zie terug op voorbije
en het andere gedenken in Psalm 77? Ik
tijden. En vers 12: Ik denk terug aan de
lende hoek leest over die tijd, leek het
wijs op twee dingen.
daden van de HERE.
van beide kanten allemaal zo bijbels.
Allereerst: in de verzen 2-11 horen we de
Er is met dat gedenken in deze psalm
Toch was het indertijd duidelijk
dichter over God spreken, over de Heer,
iets bijzonders aan de hand. In de
waarom het ging. Dat kwam doordat
over de Allerhoogste. Maar in de verzen
verzen 4 en 6 brengt het denken aan
het geschil van toen in het kader stond
12-21 spreekt hij tot God. Daar houdt hij
vroeger de dichter tot bange zuchten
van een grotere kwestie. Kort zou je
geen verhaal over God, maar bidt hij.
en wanhopige vragen. Hij zit midden
het zo kunnen zeggen: het ging om de
Hij stelt zich op voor de Here en spreekt
in de ellende. Dag en nacht piekert hij.
vraag of je de Bijbel voor zich liet spreHem aan. Zolang de HERE ver weg is
Hij denkt aan voorbije tijden, aan de
ken en of je je concreet liet aansprevoor je, wordt het gedenken iets wat
machtige arm van de HERE toen, aan
ken door wat God je in het evangelie
je alleen maar tot angst en wanhoop
Gods heerlijke beloften. Wat is het nu
belooft en beveelt, of dat je de Bijbel
brengt. Als je dan tot Hem roept, is het
allemaal anders! Zijn hart zoekt, zijn
schuil liet gaan achter een leersysteem
een verwijtend roepen, zoals in vers 5:
geest vraagt: zou de HERE
dat gestold en verstard
U zorgt ervoor dat ik wakker lig en geen
niet langer liefhebben,
was, en dat zijn wettigrust vind. Maar zoek je de HERE heel
Goede oude tijd
is zijn trouw verdwenen,
heid niet ontleende aan
persoonlijk, weet je Hem dichtbij, leef je
zelfs voorgoed? Vergeet
Bijbel en belijdenis maar
met Hem, dan kijk je anders tegen Hem
God genadig te zijn en
aan de theologie van een
aan. Dat is het eerste verschil tussen
paar grote voormannen. Theorieën over verbergt zijn ontferming zich achter
beide delen van de psalm.
zijn toorn? De dichter weet wat hem
verkiezing en wedergeboorte wierpen
Het tweede verschil is dat de dichter
kwelt: de hand van de HERE is niet meer in het eerste stuk om zo te zeggen al
een schaduw over het evangelie van
dezelfde als indertijd. Hij heeft heimgenade en verbond. Als je over de jaren
Gods daden en beloften zet in de schawee naar vroeger.
dertig en veertig leest, dan valt je op
duw van zijn eigen moeite en ellende.
Zo kun je aan vroeger denken. Als aan
dat mensen die in 1944 en latere jaren
Gods ontferming gaat schuil achter
de goede oude tijd, toen alles zo heervrijgemaakt werden, zich geweldig
zijn toorn, zegt vers 10. De situatie van
lijk was en Gods gunst en liefde zo tast- de dichter zet het evangelie in het donvoelden aangesproken en aangegrepen
baar waren. Toen we er in de kerk nog
door een prediking waarin de levende
ker. Maar in de verzen 12 en volgende
allemaal samen voor gingen. Als je dan
stem van het evangelie weer te bedraait de dichter het om: daar zet hij
1
kijkt wat daarvan over is, mis je veel en
luisteren viel. Weg verstarring, weg
zijn eigen duistere situatie in het licht
lig je nachten wakker. Het is niet meer
van het evangelie. Hij kijkt met andere
systeemdenken, het evangelie en de
als toen. Dan wordt gedenken pijnlijk.
ogen. Hij kijkt vanuit een andere inbelijdenis kwamen up-to-date weer tot
Je komt erdoor in de knel.
valshoek. Hij zet Gods beloften niet in
klinken. De mensen voelden zich direct
de schaduw van zijn omstandigheden,
aangesproken met de belofte en het
Dat is het ene gedenken in Psalm 77.
maar hij zet zijn omstandigheden in
bevel van God. Ze werden geroepen te
Maar dan komt het andere gedenken,
het licht van Gods evangelie. Aan die
gelóven. Niet het evangelie kwam in de
in vers 12. Ik denk terug aan de daden
omstandigheden is dan nog niets verschaduw van een theologisch systeem,
van de HERE, ja, ik denk aan uw wonde- anderd. Maar de blik en de stemming
maar het theologisch denken kwam
ren van vroeger, overweeg elk van uw
en de toon van de dichter zijn compleet
in het licht van het evangelie te staan.
werken en houd in gedachten uw grote anders!
Synodes zagen deze ontwikkeling in
daden. En dan wordt de toon ineens
de kerken met zorg aan: nieuwlichters
heel anders! Door te gedenken grijpt
Dit lijkt me van belang voor vandaag.
vonden ze het, onruststokers. K. Schilde dichter moed. En Hij gaat God eren
We kennen allemaal onze sombere
der, S. Greijdanus, B. Holwerda en A.
en prijzen. Gods weg is
buien. Niet alleen perJanse weken af van gangbare leringen.
een heilige weg. U bent de
soonlijk, maar ook maatSynodes probeerden hen te stoppen,
Geen gouden
God die wonderen doet,
schappelijk en kerkelijk.
maar men liet zich niet inpakken. Men
bergen
uw arm heeft uw volk
God heeft ons geen gouwilde niet weg bij maar terug naar het
bevrijd. Wateren, wolken,
den bergen en alleen
levende Woord.
onweersflitsen, trillende aarde: alles
maar voorspoed en triomf beloofd. Ook
werkte mee. Door de zee liep uw weg, U niet alleen positieve ontwikkelingen in
Tweeërlei gedenken
leidde uw volk als een kudde onder Mo- kerk en staat. We moeten door engten
zes en Aäron. Dit is een totaal ander ge- en over hoge bergen. Die perioden
Psalm 77 leert ons wat gedenken is.
denken. De dichter zingt ons toe: Kom
krijgen we van de HERE aangereikt als
Want ‘gedenken’ is een themawoord
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fasen waarin God ons loutert en ons
veel leert over Hem. Hij leert ons juist
in moeite wat geduld is, en vertrouwen.
Juist die moeilijke periodes leren ons
waar het echt op aankomt en wie God
echt voor ons wil zijn. Alle schijn brandt
dan weg. Maar kijk dan wel uit hoe je
je opstelt. Je kunt als er zo veel teleurstelt, in een bui van ontgoocheling en
relativisme alles weggooien. Ook de
Here en zijn dienst. Maar Asaf leert

ons in Psalm 77 hoe je erdoor komt:
door de HERE niet weg te duwen, maar
Hem juist op te zoeken en Hem aan te
spreken in je gebed. Richt je op Hem
en tot Hem. En stel je blik dan goed in.
Laat niet je teleurstelling en frustratie
van het moment alles overschaduwen,
maar zet je persoonlijke moeite in het
licht van het evangelie. Vraag niet:
waarom overkomt mij dit en hoe kan
God me dit aandoen? Maar grijp je eraan vast dat God naast je staat en je
kostelijke beloften heeft gedaan. In elke
situatie sta je voor de keus: zet ik achter Christus’ nabijheid een vraagteken,
of zeg ik bewust weer ‘ja’ tegen Hem?
Vertróuw op Hem!

Uittocht en intocht
Asaf leert ons gedenken. Hij leert ons
terug te denken aan de grote daden
van de HERE, zijn wonderen van vroe-

ger. Hij grijpt dan terug naar Israëls
glorieuze verleden in de uittocht uit
Egypte en de tocht door de woestijn
naar het beloofde land. Hij herinnert
aan de koningen en volken die ze hebben overwonnen: van de machtige
farao van Egypte tot de lastposten van
Edom en Moab, en de volstrekt bedorven en zedeloze koningen in Kanaän.
Geen van allen konden ze op tegen Israëls God. Hij was en is een God apart.

Een God als geen ander. Heilig en verheven. Weergaloos. Asaf zegt: Kom en
zie hoe de HERE toen was. Voel je daar
ook staan voor de Rietzee en voor de
muren van Jericho.
Asaf herinnert aan de manier waarop
God machten naar zijn hand zette die
buiten het bereik van mensen zijn: de
machtige wateren en oceanen. Voor
de oosterling waren dat huiveringwekkende machten die strijd voerden
tegen hun goden en tegen de wereld.
Ze konden je alleen maar te gronde
richten en verzwelgen. Maar de HERE
trok erdoorheen. Het water (angstgegner voor de oosterling) zag de HERE en
het begon te beven. Het week opzij.
De wolken, nog zo’n macht buiten het
bereik van mensen, stortten water als
God ze nodig had. Hij regeert erover.
De bliksemflitsen, volgens de oosterling de onberekenbare pijlen van hun

goden, werden door de HERE gebruikt
en gezonden. De aarde die toch een
monument van vastheid is, beefde voor
God. Asaf opent het oog van Israël en
van ons voor de majesteit van God. Je
weet toch hoe Hij is, wat Hij kan, en hoe
Hij alles naar zijn hand kan zetten! Zo
is God. En deze God is onze God. Hij zal
eens de hemel en de aarde bewegen en
zijn nieuwe wereld brengen. Met zo’n
God geef je de moed toch nooit op?!
Kom en zie Gods grote daden. Laat je
erdoor aansteken!
Asaf leert Israël terugdenken aan de
verlossing uit Egypte en de intocht in
het beloofde land. Dat was een geweldig gebeuren geweest. En toch nog
niet het grootste! Israël was later om
zijn afgoderij uit het land gezet en
door God in ballingschap gestuurd. De
HERE zelf relativeerde op een gegeven
moment de uittocht uit Egypte toen Hij
tegen Israël zei: Denken jullie dat die
uittocht iets bijzonders was? Ik heb ook
de Filistijnen uit hun land geleid en een
nieuw gebied gegeven. Dat heb ik ook
met de Arameeërs gedaan (Amos 9).
Die uittocht op zichzelf is het wonder
nog niet. Zoals voor ons de Hervorming
en de Afscheiding en de Vrijmaking
niet het hoogste zijn. Die kun je verspelen door je eigen zonde en laksheid en
door op dingen buiten God te vertrouwen. Op je eigen gebruiken of je theologische systemen bijvoorbeeld. Er is
een veel groter wonder: als de HERE ons
uit de slavernij van de zonde bevrijdt
door zijn Zoon die op Golgota stierf
en met Pasen opstond en nu aan zijn
rechterhand in de hemel zit, die straks
terugkomt om een nieuwe wereld te
stichten op recht en op gerechtigheid.
Als je aan Hem denkt, kun je onder alle
omstandigheden moed vatten. De HERE
is de God die door niets tegengehouden
kan worden en die eens alles overwint.
Kijk naar het werk van zijn Zoon en kijk
van daaruit naar je eigen leven. Moet
er nog iets bij? Christus heeft zijn werk
volbracht en is aan zijn definitieve zegetocht begonnen!

Verzen 20 en 21
In de laatste verzen herinnert Asaf
Israël en ons aan Gods weg Egypte uit
en Kanaän in. Hij leert ons dan nog een
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maar hun Gód is groot.
paar dingen die van belang zijn als wij
Asaf zingt: U leidde uw volk als een
vandaag gedenken. Asaf zingt: Door de
zee liep uw weg, door de wijde wateren kudde door de hand van Mozes en Aäron. Dat zijn grote namen. Mozes en
uw pad, maar uw voetsporen bleven
onzichtbaar. Asaf schildert de majesteit Aäron. Maar geen van beiden heeft het
beloofde land mogen
van God. Zijn weg ging
binnengaan. Zij waren
nota bene dwars door
De HERE schrok
niet in staat het volk te
de zee. De HERE schrok
niet terug
brengen waar het weniet terug voor de wijde
zen moest. Ze stierven
wateren. Waar niemand
in de woestijn en vlak voor de grens
een weg wist of zou vermoeden, daar
van Kanaän. Ook zij bleven zondige
ging Hij zijn volk voor en baande er
mensen, die veel goeds hebben mogen
een pad. Onvoorstelbaar. Dingen die
doen, maar het uiteindelijk niet redden.
niemand zou verwachten, deed de
Het was de HERE zelf die zijn volk als
HERE. Elke bevrijding en reformatie die
een kudde moest leiden, eerst door MoGod gaf en geeft, kenmerken zich door
zes en Aäron, en later zonder hen. Kerkgrootse daden. Dingen die je menselijk
geschiedenis is nooit de geschiedenis
begrip en gereken te boven gaan.
van grote mensen, maar van een grote
Tegelijk zegt Asaf nog iets: Als je later
God. Mensen vallen weg, de HERE blijft.
bij de Rietzee of de Jordaan terugHij is de grote herder van de schapen.
kwam, waren Gods eigen voetstappen
daar niet meer te zien, overspoeld door
Asaf herinnert het volk van zijn dagen
het water. Je kon en mocht er geen afaan de tijd van Mozes en Aäron, de
goderij mee bedrijven. Achteraf is het
machtige uittocht uit Egypte, de tocht
vaak moeilijk om precies aan te geven
door de woestijn, de inname van Kawaar de voeten van de HERE precies
stonden. Zulk gedenken hoeven we dan naän. Maar als Asaf zingt, is dat toch al
ook niet. Het gaat erom dat we God zelf heel lang geleden? Honderden jaren? Is
er sindsdien niet heel veel gebeurd? Jazien en de wég die Hij ging, en daarop
zeker. Denk maar aan de triomfen van
verdergaan.
David en aan de gouden eeuw onder
Salomo. Maar de dichter voert ons heHet derde wat Asaf in de slotverzen
noemt is: U leidde uw
volk als een kudde.
Een kudde. Dat is een
groep dieren die door
een herder geleid en
gevoed en beschermd
en op het rechte pad
gehouden moeten
worden. Als de HERE
zijn volk een kudde
noemt, dan ziet dat
altijd op hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Het is een
kleine kudde en een
kudde van eigenzinGedenksteen
nige dieren waarmee
de HERE heel wat te
stellen heeft. Bevrijlemaal terug naar Mozes en Aäron, en
ding en reformatie van Gods volk zijn
stopt dan! Heel abrupt. Maar daarna is
nooit een successtory van mensen
er toch ook nog heel veel gebeurd? Ja,
of een verhaal over grote en vrome
inderdaad. Daarna is er ook weer heel
persoonlijkheden. Het bevrijde of geveel gebeurd, waarin dezelfde God ook
reformeerde volk is een kudde die het
op luisterrijke wijze bezig was. Daarom
helemaal van de herder moet hebben.
Over hén is allerlei negatiefs te melden, moet je bij die ene gebeurtenis uit het

verleden ook niet blijven staan, en die
verabsoluteren of daarin verstarren.
God is alweer verder. Blijf dat bedenken.
Gods tijd en geschiedenis gaan verder.
En daar heb je evengoed mee te maken.
Als je het maar doet op de manier van
Asaf. Kijk niet naar wat je uit het verleden mist, maar naar wat God deed en
nu concreet geeft.

De Vrijmaking vandaag
Hoe levend de gedachte aan de Vrijmaking bij u als lezer is, weet ik niet.
Er zijn inmiddels hele generaties opgegroeid die van de Vrijmaking niets
meer weten. Ze vinden het maar ‘dingen van vroeger’ waarmee je vandaag
niets meer kunt. Maar we hebben het
allen in onze genen zitten. Als kerken
zijn we gevormd door ons verleden,
door de weg die de HERE met ons is gegaan. Het hoort bij ons DNA.
Asaf leert ons gedenken. De Vrijmaking
gedenken doe je niet door in heimwee
en nostalgie terug te verlangen naar
vroeger. Je weet dat wat toen gebeurde
inmiddels al door veel is gevolgd. Je
weet ook dat over elke bevrijding en
terugkeer lelijke dingen te vertellen
zijn zo vaak het over menselijk optreden gaat. Het is en blijft een kudde,
klein en afhankelijk,
onder leiders die ook
in zonde vallen en je
niet kunnen brengen
waar je wezen moet.
Veel van vroeger is
ook niet meer precies
naar boven te halen.
Gods voetstappen zijn
niet meer te vinden,
hooguit vind je nog
door mensen opgerichte monumenten
van stenen die ergens
aan herinneren. Maar
daar gaat het ook niet
om. Het gaat erom
dat we de levende
God zien die tóen regeerde en die nú de weg wijst en houvast biedt en redding schenkt.
In de Bijbel worden we opgeroepen om
de grote daden van God te zien en die
te vertellen. Bij die grote daden horen
ook de reformaties die de Here gaf in
de geschiedenis van de kerk. Het zijn
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verschillende reformaties, met verschil- wil gedaan, tot het einde. En dat einde,
lend soortelijk gewicht en verschillende zijn dood, is ons leven, ons nieuwe begin. Dat is nog groter dan de uittocht
thema’s. Bij de een ging het om dit en
bij de ander om dat.
Als je het kerkleden
vraagt, hebben ze niet
... die raakt uit het lood
met alle reformaties
hetzelfde. Ook daarin
zijn we verschillend.
Dat is niet erg, dat
is juist mooi. Want
samen breng je dan
in wat van belang
is en je leert elkaar
om steeds meer te
ontdekken van Gods
grote daden. Want
als kerk dragen we al
die reformaties in ons
DNA mee, en is het
zaak dat we elkaar
met onze verschillende accenten en
uit Egypte, groter dan de Reformatie uit
invalshoeken dienen. De een spreekt
meer vanuit het werk van Christus, een de zestiende eeuw, de Afscheiding, de
Doleantie en de Vrijmaking.
ander gaat het om de onderwerping
aan Gods Woord, een derde om de
Als ik aan de Vrijmaking denk, dan
levende en concrete stem van God die
denk ik zoals ik al eerder zei, niet aan
ons aanspreekt met zijn toezeggingen
de stolling van een bepaald leerstuk,
en zijn bevelen. Het hoort allemaal bij
maar aan de levende roep van God die
de ene dienst van God, we hebben het
klonk en die in een gearriveerde kerk
allemaal nodig.
alle menselijke verstarring en theorieën
doorbrak. De mensen werden terugAl die reformaties, hoe dankbaar we
geroepen naar hun concrete leven met
er ook voor zijn, moet je trouwens niet
verabsoluteren. Als je ernaar kijkt, zie je God, in vertrouwen op Gods belofte
dingen waarvoor je zielsdankbaar bent. bij hun doop, en in gehoorzaamheid
aan Gods bevel bij diezelfde doop. Dat
Maar je ziet ook dat je in de hitte van
doorbrak de toenmalige verstarring
de strijd en in de afkeer van de dwaen stuitte op weerstand bij wie dachling dingen bent kwijtgeraakt, terwijl
ten dat ze er waren, met hun grootse
andere zijn uitvergroot. Vaak zie je
theologie en triomferende kerk. Deze
dat pas achteraf: wat je kwijt bent, en
beweging wilde niet losser van het
waar je doorsloeg. Dat geeft niet: dat
Woord van God komen, maar er juist
hoort bij het concrete leven. Er is maar
naar terug. K. Schilder bepaalde de kerk
één gebeuren waar alles volmaakt en
heel Gods wil volbracht is: het werk van vanuit de Schrift bij de vragen van zijn
tijd. Voor vandaag betekent het: laten
onze Heiland. Dat is het werk waaraan
geen gebrek te vinden is. Hij heeft Gods we hunkeren naar het levende water

van het evangelie. Het levende water.
Maar ook het levende water van het
evangelie. Het is de makke vandaag
dat die twee zo vaak
uit elkaar worden
gespeeld. De een
wil up-to-date zijn,
de ander wil juist
Gods Woord en de
belijdenis van de kerk
bewaren. Maar dat
hoort bij elkaar. Niet
om hedendaagse
vragen heen lopen,
maar erop ingaan.
Maar dan wel verankerd in Gods Woord.
Wie aan de ene kant
gaat hangen (vernieuwing), raakt uit
het lood. Wie aan de
andere kant gaat hangen, verstart. Houd
ze samen.2 En houd je vrij van welk
activisme en welke dwang dan ook. Sta
in de vrijheid van Christus. Dan ben je
echt vrijgemaakt.
Noten:
1

Vgl. J. Kamphuis, Een eeuwig verbond,
Haarlem, Vijlbrief, 1984, o.a. p. 35-42, 48v,
77-80. Vgl. ook de dissertatie van Geert
van Dijk over A. Janse met de sprekende
titel: Het concrete is het wezenlijke. Het
denken van A. Janse van Biggekerke (18901960) over Gods verbond met mensen,
Zoetermeer, Boekencentrum Academic,
2014.

2

Vgl. de ondertitel van het ‘blad van KS’
met de termen ‘ontwikkeling’ en ‘gereformeerde’: De Reformatie. Weekblad ter
ontwikkeling van het gereformeerde
leven; over die uitdrukking: C. Trimp,
Bevindingen. Verzamelde opstellen, Franeker, Van Wijnen, 1991, p. 129-153.

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 € 17,- en hij/zij ontvangt het blad dan een jaar lang!
Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 p.min.).
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Thema
Aryjan Hendriks

Kampen over spiritualiteit

Spiritualiteit is ‘in’ vandaag. Er verschijnen heel wat boeken
over de omgang met God, die ons met het beleven daarvan

in de praktijk van alle dag willen helpen. Soms zie je door de

bomen het bos niet meer. Wat is nu nog bijbels-gereformeerd
en wat is toch eigenlijk navelstaarderij, overgoten met een
christelijk psychologisch sausje?
In die verwarrende hoeveelheid stemmen is het goed dat wij de stem van
onze TU Kampen horen die ons in dit
doolhof de weg wil wijzen.
Nu, die stem klinkt in een bundel opstellen die ons wordt aangereikt als een
‘traktatie uit Kampen’ ter gelegenheid
van het 160-jarig bestaan van de Kamper opleiding (1854-2014).*
Niet minder dan vijftien docenten
schrijven een bijdrage, die alle handelen over het centrale thema ‘spiritualiteit’. Het is een fraaie bundel geworden,
zeer inhoudsvol en leerzaam. Of deze
‘traktatie’ een ‘breed lezerspubliek’
(aldus rector Te Velde) bereikt, betwijfel
ik. Daarvoor zijn de meeste bijdragen
te pittig en is het niveau te hoog. Het
is meer een cadeau voor dominees en
echt geïnteresseerde gemeenteleden
dan voor een breed publiek.
Ik kan er niet aan denken aan elke bijdrage aandacht te geven. Helaas moet
ik een keus doen, wil dit relaas nog te
verteren blijven voor u, beste lezer. Ik
doe dus maar een greep in een bundel
die uit drie blokken bestaat: 1. bijbels-

theologisch; 2. in het spoor van de Reformatie; 3. eigentijds concreet.

Uit het eerste blok
In het bijbels-theologische blok vindt de
lezer twee mooie bijdragen over spiritualiteit in het Oude Testament.
Gert Kwakkel
Professor Gert Kwakkel schrijft eerst
over Abraham, David en Job. Mij trof
hoezeer de Here Abraham tijd gunde
om te groeien in gelovig vertrouwen.
Ook al had Abraham soms zijn twijfels
en verwoordde hij die vrijmoedig, de
Schrift zegt toch dat hij niet twijfelde
in ongeloof (vgl. Rom. 4:20). Ik dacht bij
het lezen: wat heerlijk dat de Here het
geheel van je leven overziet en je niet
vastpint op je zwakke momenten!
Jammer vind ik dat Kwakkel zo weinig
zegt over Abrahams offergang met Isaak
(Gen. 22), die hij wel ‘het toppunt’ noemt
van Abrahams omgang met de Here.
Hoezeer de Here het geheel van je leven
met Hem honoreert, zie je ook bij Da-

vid. David is en blijft ondanks zijn falen
toch ‘de man naar mijn hart’ (vgl. Hand.
13:22), terwijl Saul die nooit uitspookte
wat David deed met Uria, verworpen
wordt. Kwakkel laat aan de hand van
2 Samuel 6 zien dat David als koning
nooit op de manier van Saul ongehoorzaam is geweest aan de opdrachten
van God.
In de Psalmen ontdekken we hoezeer
David dicht bij de Here wilde leven, ook
al moest ook hij op zijn beurt een leerschool doorlopen.
Natuurlijk kon Job in Kwakkels betoog
niet ontbreken. Als iemand aangevochten werd, dan toch wel de vrome Job.
Maar zelfs deze uitzonderlijk vrome
man moest ook een leerproces doormaken, een leerproces waarbij Job zelfs
de Here bittere verwijten maakte en
tot verantwoording durfde te roepen.
Kwakkel laat zien wat uiteindelijk het
fijne punt is van Gods kritiek op Job:
‘Job had het recht zijn onschuld te
handhaven, maar hij had ongelijk toen
hij de conclusie trok dat als hijzelf onschuldig was, God wel onrechtvaardig
moest zijn.’ Job ging te ver toen hij God
beschuldigde van onrechtvaardigheid.
Job moest nederigheid leren en dat is
kenmerkend voor Gods kinderen, ook al
neemt Hij het hun niet kwalijk dat ze
nog veel moeten leren!
Ik miste mijn dierbare Jeremia, de profeet die het zo moeilijk had en wiens
worstelingen ons ook zo veel kunnen
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zoening gaat, plaatsvervanging laten
staan. Het is toch juist bij de verzoening: voor u, maar zonder u? Kajafas
profeteerde toch dat een mens sterft
Wolter Rose
voor het volk (Joh. 11:50)? En namen
Dr. Wolter Rose levert een prachtige
dieren in het Oude Testament niet de
bijdrage over ‘Bidden met de Psalmen’.
plaats in van mensen als het om verHij wijst op de bijzondere positie van
zoening ging (Lev. 17:11)?
Psalm 1 en Psalm 2 als inleiding op de
gebeden die volgen. Uit de eerste psalm Burgers afkeer van ‘plaatsvervanging’
valt moeilijk te rijmen met wat hij
leren we: ‘Gebeden waardoor je het
schrijft over Jezus’ plaatsbekleding.
meest groeit in je gebedsleven zijn die
Nota bene komt hier als eerste (gelukgebeden, waarin jouw spreken tot God
kig!) het woord substitutie (vervanging)
een antwoord is op Gods spreken tot
op het tapijt. Hij
jou.’ Zo is het ook.
erkent zelf dat bij
Om met C. Trimp
Eerst de Klank,
Paulus ‘door Christe zeggen: eerst de
daarna de Weerklank
tus’ de nadruk valt
Klank, daarna de
op substitutie! Ook
Weerklank!
bij Johannes ligt de nadruk op die subRose wijst op al de emoties die we
stitutie, op het unieke van Jezus als de
in de psalmen horen. Gods kinderen
door God gezonden Zoon.
blijken van hun hart geen moordkuil
Mijns inziens ontkom je er niet aan bij
te maken! Maar het bijzondere is dat
het werk van de Here Jezus met twee
de wending naar vertrouwen en zelfs
woorden te spreken: plaatsvervanging
lofprijzing de regel is. Met als uitzonen plaatsbekleding!
dering Psalm 88. Maar de psalmen als
geheel duwen ons in alle moeiten toch
in de richting van de lofprijzing. Zie de
Uit het tweede blok
laatste vijf liederen. Het boek Psalmen
eindigt in die lofprijzing. Wanneer we
In het tweede deel van de bundel
ons door dit boek laten meenemen,
troffen mij vooral de bijdragen over
kunnen we God loven, dwars door onze
Luther. Nu, als
tranen heen!
iemand wist van
de beleving van
Hans Burger
het geloof en
Wat kort ga ik in op de bijdrage van dr.
de aanvechting
Hans Burger: ‘In Christus zijn’. Hij bedaarvan, dan was
weert ‘dat de gemeenschap met Chrishet Luther.
tus in de gereformeerd-vrijgemaakte
traditie op de achtergrond is geraakt...’
Frank van der
Ik geloof er geen draad van. Na bijna
Pol …
veertig jaar pastoraat vind ik dit een
Twee scribenten
generalisatie uit de studeerkamer. De
nemen ons bij
vele kinderen van God die ik heb mode hand om bij
gen begeleiden naar het sterven toe,
Maarten Luther
gingen heen met de troost van zondag
in de leer te
1 (HC). Nee, ze konden vaak niet zo
gaan over het
gevoelig en emotioneel over hun band
leven van het
met de Here Jezus spreken als vandaag
geloof. Nou, wat
velen menen. Maar het was wel: Jezus
dat betreft, kun
alleen.
je inderdaad
Meer kritisch ben ik ten aanzien van
van Luther veel
wat Burger stelt over de plaatsvervanleren. Zijn theoging, die hij nogal rigoureus neerzet
logie is zo heerlijk existentieel, helemaal
tegenover de plaatsbekleding. Van de
verweven met wat de reformator zelf
eerste wil Burger niets weten: dan zou
ervoer. Luther vind ik altijd zo’n dokter
Christus ons laten verdwijnen, Hij is het voor aangevochten, twijfelende en
juist die ons onze plaats teruggeeft.
kleingelovige kinderen van God. Wat
Ik zou toch graag als het over onze verkan hij ze veel leren!
leren als het gaat om aangevochten geloof (vgl. Jer. 15).

Van der Pol geeft een goede schets
van Luther in zijn gevecht om vrede
met God. Tegelijk dacht ik bij dit opstel: waar zijn in onze kerken nog ‘de
bezwaarde en verslagen harten’ van
de gelovigen, waarover het klassieke
avondmaalsformulier spreekt? Je begrijpt Luther alleen wanneer je zelf
daarvan weet hebt.
Het onbevredigende van de bijdrage
van Van der Pol is, dat hij al het mooie
dat hij ons van Luther doorgeeft, weinig laat landen in de wereld van onze
drukke dertigers en veertigers die zullen denken (als ze al lezen): waar was
die Luther nu mee bezig?
… en Hans Schaeffer
Deze auteur probeert wel degelijk de
link te leggen naar onze tijd. Hij maakt
duidelijk hoe bij Luther de aanvechting
hoort bij het geloof. Zekerheid ziet
Luther niet als een eigenschap van het
geloof. Altijd wordt ons vertrouwen op
God aangevochten door de duivel, de
wereld en ons eigen vlees.
Terecht wijst Schaeffer erop dat wat
Luther aanvechting noemt, dieper gaat
dan postmoderne twijfel of onzekerheid. ‘Kern van de aanvechting bij
Luther is dat
zij de gelovige
ertoe brengt
ondanks diepe
twijfel aan
Gods betrokkenheid met
zijn of haar
leven, toch
naar God toe te
gaan.’
Helemaal juist,
maar ik miste
hier toch het
onderwijs van
professor Arie
de Reuver over
die angsten
die onze Luther
zo hebben gekweld!
Erik de Boer
Docent dr. Erik de Boer levert een opstel
over spiritualiteit van het avondmaal:
‘Christus lijfelijk ontmoeten’. Hij is
namelijk in de gestalte van gebroken
brood en bloedrode wijn ons lijfelijk
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nabij. De Boer noemt Heidelberg en
Genève het voedingsgebied voor de
vormgeving van de viering in de Nederlandse kerken. Helaas vergeet hij
Londen te noemen, waar de gewoonte
vandaan kwam om te zitten aan de tafel, terwijl Calvijn de gaande communie
kende. Door die invloed van Londen is
er in ons land lange tijd tweeërlei praktijk geweest!
Ik blijf moeite houden met dat ‘lijfelijk’
nabij zijn van de Heer en dat ‘lijfelijk’
ontmoeten. Zegt het klassieke formulier niet dat we niet aan de uiterlijke
tekenen moeten blijven hangen, maar
onze harten opwaarts in de hemel
verheffen, waar Jezus Christus is, onze
Voorspraak? Ontmoet je Hem lijfelijk in
brood en wijn? Als je zover gaat, ligt het
roomse dwaalpunt op de loer.
Ik weet dat Calvijn en artikel 35 NGB
hier gedurfd spreken. C. Trimp heeft er
flink aandacht aan besteed. Maar van
hem leerde ik ook dat het bij dat ‘eten’
en ‘drinken’ van Christus gaat om een
sacramentele manier van spreken en
om een ‘ver doorgevoerde beeldspraak’.
Er is over de presentie van Christus in
het avondmaal veel gestreden en geschreven. Maar het verlossende woord
levert ook De Boer niet!

Uit het derde blok
Egbert Brink
Met bijzondere interesse las ik de bijdrage van dr. Egbert Brink. Hij geeft
heldere informatie over het leerproces
dat de studenten aan onze TU moeten
doorlopen, waarbij steeds aandacht
is voor de persoonlijke verwerking
en het groeien in kennis van de Here.

Wie weten wil hoe het in ons Kampen
toegaat, kan hier terecht. Ik bewonder
de doordachte opzet van de route die
studenten moeten afleggen, waarbij
spiritualiteit evenzeer aan bod komt als
groeiende deskundigheid.
Al lezend dacht ik: wat was mijn opleiding, vergeleken bij wat onze studenten
nu allemaal mogen ontvangen! Wij
hoorden en lazen veel, maar de persoonlijke verwerking en groei in geloof
had weinig aandacht. Kampen heeft
nu twee leerlijnen: ‘Luisteren naar het
Woord’ (in de bachelor opleiding) en
‘Vertolken vanuit de Bron’ (in de predikantsmaster).

Kees de Ruijter
Als ‘Ambtelijke Vakken’-mannetje kan
ik natuurlijk niet voorbijgaan aan
wat professor Kees de Ruijter te berde
brengt over ‘Eredienst als offerende
omgang met God’. Hij stelt: ‘Als gereformeerden zijn we het offer in de eredienst kwijtgeraakt.’ Daar zit wel waars
in, ook al noemen we het geven in de
collecten vandaag ‘de dienst der offerande’. Maar dat we de hele kerkdienst
als een offer zien, dat is een ander
verhaal.
Mooi vind ik dat De Ruijter de eredienst
zo verbindt met ons dagelijks leven. De
lof die we in de kerkdienst leren en zingen, zet ons voorgesorteerd in het leven
van alle dag. Daar moet het lofoffer
doorgaan (vgl. Rom. 12:1-2). De eredienst
wordt een levensvorm. En dat moet
ook gestalte krijgen in een liturgische
praktijk.
Wanneer De Ruijter de verhouding
tussen de kerkdienst en onze geloofspraktijk omschrijft, vallen de woorden:
representatie, voorbeeld, participatie
van en in die geloofspraktijk.

Wanneer je beseft hoe het bij andere
universiteiten vandaag gesteld is
(uitzondering TU Apeldoorn), word je
dankbaar dat ons Kampen zo de Schrift
vooropstelt en zelfs eist dat men die
kan lezen en overdenken in de brontalen.
Dat vraagt veel als je later dominee
bent in een drukke gemeente. Ik weet
ervan. Onlangs belde mijn oude leermeester in het Hebreeuws, professor
J.P. Lettinga, mij om me te complimenDat is best te verdedigen, maar het
teren met een preek. Daarbij zei hij: Ik
merk dat u nog goed bij uw Latijn bent. is mijns inziens niet toereikend. We
noemen de kerkdienst wel eredienst,
Ik antwoordde: Jawel, professor, maar
maar eren we onze God niet het meest
niet bij mijn Hebreeuws! Gelukkig kon
door eerst naar Hem
de hoogleraar daar
te luisteren? Is het
hartelijk om lachen.
Mijn hoed af voor
primaire dat ik de
Brink laat goed zien
deze opzet van de studie
Here kom prijzen
hoe de opleiding in
of dat ik kom ‘om
Kampen leert luisGods Woord te horen’ (vgl. zd. 38 HC)?
teren en vertolken. Herbronnen is het
Hier mis ik toch te veel de Klank-enuiteindelijke doel van beide leerlijnen!
Weerklank van C. Trimp die ook onze
Ik neem mijn hoed af voor deze opzet
kerkdienst heeft te stempelen.
van de studie in Kampen.
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hun houdbaarheid. Het is geen plaats
Stefan Paas
van vaagheid, maar wel van mildheid
Een wel aparte plaats in deze theoloen geduld.’
gische volière neemt professor Stefan
Daarom kan er ruimte zijn voor ‘verhaPaas in met zijn verhaal over ‘De spilen en getuigenissen, ook wanneer die
ritualiteit van Via Nova’. Het gaat hier
om een jonge christelijke gemeente, die ongepolijst en onorthodox zijn’.
Het verhaal van Paas lezend, dacht ik:
in 2006 werd gesticht vanuit de CGK
waar blijft zo alles wat wij belijden
in Amsterdam. Het is een van de ‘kerkover de kerk (vgl. zd. 21 HC en art. 27-29
plantingen’ die de laatste jaren ook
NGB)? Het is toch geen verzameling van
vanuit onze kerken gebeuren. Paas is
ouderling in Via Nova en tevens hoogle- zoekers en twijfelaars? En dan praat ik
maar niet over alles wat onze kerkorde
raar missiologie aan onze TU Kampen.
zegt over het lidmaatIn plaats van lidmaten
schap van de kerk.
heten de mensen die bij
Theologische
Mijns inziens zie je hier
deze gemeente behoren,
volière
duidelijk het verkeerde
‘deelnemers’. Je bent
(ondanks alle goede
geen lid van een verbedoelingen) van dat ‘kerkplanten’.
eniging, maar je speelt een rol in Gods
Wat plant je en hoe durf je het een
missie. Je deelt je geloof met anderen
‘gemeente’ te noemen in de zin die de
en je leven staat in het kader van een
Schrift en de belijdenis daaraan geven?
groter verhaal. Liefde is daarbij het
Noem het een evangelisatiepost die wil
kernwoord.
heenleiden naar een gemeente zoals
Schrift en belijdenis daarvan getuigen,
Ik noteer dankbaar dat Via Nova de
maar houd op met die bonte groep een
Bijbel ziet als het Woord van God dat
gemeente te noemen en er aparte kerkons aanspreekt. Maar ik ben niet zo
diensten voor te beleggen!
dankbaar met wat Paas verder schrijft:
Mijn vraag aan Paas is dan ook: hoe
er is ruimte om te twijfelen. ‘Onvermijrijmt u de gemeente Via Nova met alles
delijk is Via Nova ook een plaats waar
wat wij als Gereformeerde Kerken over
het geloof verkend mag worden, waar
de kerk of gemeente van Christus al
mensen hun overtuigingen een tijdje
eeuwenlang belijden?
aan de kant zetten of beproeven op

Ten slotte
Ik moest keuzes maken. De scribenten moeten het me maar niet kwalijk
nemen. Maar tot de Gideonsbende in
onze kerken die nog leest, zeg ik graag:
lees dit inhoudrijke boek en ervaar hoe
men in ons Kampen betrokken is op de
‘vreze des HEREN’ in kerk en praktijk,
waarbij u zeker de bijdrage van dr.
Koert van Bekkum niet moet overslaan
die handelt over de hedendaagse vrijgemaakte spiritualiteit!

Noot:
*

Dit thema is geschreven naar aanleiding
van: Koert van Bekkum e.a., Pieter
Niemeijer en Hans de Wolf, red., Proeven
van Spiritualiteit (TU-Bezinningsreeks
nr. 15), De Vuurbaak, Barneveld, 2014,
ISBN 978 90 5560 499 9, 240 pag.,
prijs € 22,50.

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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Column
Gijs Zomer

Bidstoel te koop

Ooit zag ik mijn vader en moeder
op hun knieën voor het bed. Het
was het beste voorbeeld dat ze
me hebben gegeven. Ik had het
juist zelf afgeschaft. Ik was tien,
elf jaar. En ik weigerde ineens de
korte broek en het avondgebed
op de blote knieën. Tot ik dus op
een nacht angstig wakker werd en
bij mijn vader en moeder zocht te
schuilen. Ik zag toen hén schuilen
bij de Heer en ik heb mijn lesje
geleerd.
Alzo niet de kinderen van mevrouw
B. Cleiren-Boogaert. Ooit hebben
zij hun moeder zien knielen op de
speciaal voor haar gereserveerde
bidstoel in de roomse kerk van
Melsele in België. Na haar dood
werd de stoel compleet met naamplaatje aan de kinderen te koop
aangeboden. Een dochter zette ’m
een tijd te pronk en uiteindelijk op
zolder en Marktplaats.
En zo vond ik ’m dus. Ik zocht een
illustratie bij mijn preek over onze
lichamelijke eredienst, naar het
apostolisch vermaan van Romeinen 12:1. Ik wilde mijn gemeente
tot knielen bewegen, nadat ik in
een open en eerlijk gesprek met
mijn catechisanten had begrepen
dat het knielen geen algemene
gewoonte was. Iemand als Abraham Kuyper zou blij zijn met mijn
preek. Op het knielen – vooral ook
in de kerk – heeft hij aangedrongen in zijn Onze Eeredienst uit
1911. Dat is een lijvig boek, waarin
Kuyper 130 artikelen over de liturgie wist te bundelen in – blijkens

het voorwoord – ‘… den rusttijd,
die een ernstige keelongesteldheid mij bracht.’ En hij betreurt
daarin zeer dat de gereformeerde
kerk geen knielbanken kent.
Zo was ik op een zaterdagmiddag,
in het kader van mijn zondagse
preekvoorbereiding, onderweg
naar België. Ik had zestig euro op
zak, dat was de uiteindelijke prijs
die ik in een stevige onderhandeling had bedongen. Mijn onderhandelingspositie was sterk geweest,
want tweedehands bidstoelen vind
je tegenwoordig te kust en te keur,
vooral bij ons in Brabant en in het
nabijgelegen België.
Melsele ligt net achter Antwerpen.
En ik had gedacht op een afgelegen plek een handelaar in antiek
en curiosa te treffen, maar mijn
tomtom bracht me bij een statige
villa in een ordentelijke woonwijk.
Ik hoefde niet aan te bellen, er
werd kennelijk op mij gewacht.
Een vriendelijk ogende vrouw
– zestiger als ik – liet me binnen
en toonde me onmiddellijk de
stoel, die glimmend in de hal voor
mij klaarstond. Ik vroeg haar nog
wel naar het verhaal van de stoel.
En zo vertelde ze me dus van haar
moeder. Als kind, zei ze, ging ik
wel met haar mee naar de kerk, en
dan zag ik haar op deze stoel knielen. U wilt nu de stoel kwijt, zei ik
haar. Ach ja, zei ze, ik heb zo veel
spullen van mijn moeder. Maar als
ik ú mag vragen; wat gaat u met
deze stoel doen? Ik vertelde haar
van mijn preekplan: Deze stoel,

mevrouw, staat morgen in een
protestantse kerk! Ach, zei ze, dan
heeft ie toch een mooie bestemming gekregen.
Thuisgekomen toonde ik mijn
vrouw trots mijn aankoop. Toen
ik haar mijn verhaal vertelde, zei
ze: Je had toch nog wel wat mogen doorvragen bij die Belgische
madam, want voor wie en voor
wat knielde haar moeder daar in
die kerk? Enne, laat knielen dan
een goed christelijk gebruik zijn,
maar zo’n bidstoel vind ik toch wel
wat verdacht. En dan dat naamplaatje… En met dat ze het zei,
zat ze op haar knieën op die stoel.
En dan moet u weten: mijn vrouw
knielt al een tijdje niet meer, ze
heeft last van artrose, maar op dit
stoeltje zit een fijngevoelig kussentje. Dit is mijn bidstoel, zei ze.
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Kerk in de woestijn?

Woordwaarde
Hans de Wolf

Een woestijn is meestal geen landschap dat prettige gevoe-

op de loer, vooral vanwege honger en
dorst, maar ook van de kant van vijandige woestijnbewoners, en verder omdat je er gemakkelijk kon verdwalen.
Maar de woestijn wordt ook wel in
meer positieve zin genoemd. Het kan
een plaats zijn waar God zich laat zoeken en vereren. Het is soms ook een
plek waar je je kunt verschuilen, zoals
bijvoorbeeld de geschiedenis van David
aantoont. Verder zijn er ook voor de
woestijn beloften, laten de profeten
ons zien. De woestijn zal blij zijn en de
wildernis zal bloeien als een lelie, zegt
het begin van Jesaja 35. De scheiding
tussen cultuurland en woestijnland
heeft dus niet het eeuwige leven.

Egypte en Palestina, de zogenaamde
Sinai-woestijn. Dat was het gebied
waar Gods volk onderweg naar Kanaän
doorheen trok, zoals de boeken van Mozes (Exodus tot Deuteronomium) dat
beschrijven. Dat was de weg die God
toen koos voor zijn volk. Hij wilde hen
niet door het gebied van de Filistijnen
laten gaan, want dat kon wel eens op
een militair treffen uitlopen. ‘Daarom
liet Hij het volk een omweg maken en
door de woestijn naar de Rietzee trekken…’ (Ex. 13:18). Die ‘woestijnweg’ (zoals de NV van 1951 vertaalt) was geen
oordeel of straf voor het volk, maar het
was wel een beproeving. God wilde zijn
volk testen of het wel alles alleen van
Hem verwachtte. Wat God betrof, kon
Hij en wilde Hij ook in die woestijn helemaal in hun behoeften voorzien. Dat
gebeurde vaak op een wonderlijke manier, zoals met het manna, het brood
dat dagelijks uit de hemel regende.
Voor God werken de omstandigheden
nooit tegen. Hij zet ze gewoon naar zijn
hand.

Waar verwijst het woord ‘woestijn’
naar? In veel gevallen kunnen we bij dit
woord denken aan de woestijn tussen

Maar de mentaliteit van het volk
werkte ten slotte wel tegen. Men was
telkens al ongelovig en hardleers, en

lens oproept. We denken dan aan een droog en dor gebied
dat troosteloos en onherbergzaam is en dat niet uitnodigt

om er lange tijd te vertoeven. Toch is daar niet alles mee ge-

zegd. Als je rust en stilte zoekt, kun je natuurlijk goed in een
woestijn terecht.

Ik las zelfs dat er vandaag ook wel
woestijnvakanties worden georganiseerd, bijvoorbeeld met een kameel
door de Sahara en slapen onder de sterren. Een woestijn hoeven we dus niet
uitsluitend negatief te benaderen. En
dat was in de Bijbel ook niet zo. Maar
leeft de christelijke kerk anno 2015 ook
in een woestijn (zie de titel)? In dit artikel wil ik daar wat meer van zeggen.

Twee kanten
In het algemeen heeft de term ‘woestijn’ een negatieve klank in het Oude
Testament. Voor de Israëliet was het
een gebied dat vanwege zijn droogheid
en gevaren gevreesd werd. De woestijn
was de tegenpool van het cultuurland,
in het bijzonder van het beloofde land
Kanaän. Dood en verderf lagen daar
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haar, zijn bruid, om een nieuw begin te
dat kwam tot een dieptepunt in de
maken en daarvoor terug te gaan naar
geschiedenis van de verkenners oftede woestijn die ze destijds doorgetrokwel de verspieders. Toen kon God niet
ken waren. Dus second love, maar dan
langer met het volk verder en stuurde
wel met dezelfde vrouw.
hen terug, de woestijn
in. Vanaf dat moment
Wittebroodsjaren
Waarom juist naar de
kreeg die woestijn voor
met manna
woestijn? Hier komt een
hen een ander gezicht.
ander aspect van een
Dat merken we als we in
woestijn naar voren. Een woestijn is stil
Deuteronomium 8 de terugblik lezen
en afgezonderd, je kunt daar als geliefvan Mozes. Dan heeft hij het in vers 15
over ‘die grote, verschrikkelijke woestijn den elkaar blij maken zonder dat je gestoord wordt. In dit geval wordt het hu(...) dat dorre land waar geen water te
welijk tussen Jahwe en zijn volk om zo
vinden is en waar giftige slangen en
te zeggen opnieuw gesloten. Want de
schorpioenen huizen...’ God nam de
woestijntijd was zo veel als de bruidszorg voor Israël wel weer op zich, maar
tijd van God en zijn volk. Wittebroodsde woestijn was als het ware van kleur
jaren met manna. Jeremia spreekt ook
veranderd. Het was nu een strafgebied
in die trant over God en zijn volk. Kijk
geworden, want iedereen boven de 20
jaar zou hier vroeg of laat overlijden.
Daardoor was de herinnering aan die
woestijntocht later niet onverdeeld
gunstig, integendeel.

Hosea aan. Want Gods liefde is door
afval van zijn volk niet uit te blussen.
Hij kan niet toelaten dat zijn bruid Hem
ontrouw blijft. Daarom zal Hij door zijn
eigen liefde ook de liefde van zijn volk
weer opwekken en verlevendigen. Dat
betekent niet dat God letterlijk weer
naar de Sinai-woestijn teruggaat. De
woestijn wordt nu een beeld van dat
mooie begin, dat straks herhaald gaat
worden. We kunnen dan denken aan
die nieuwe inzetten in de geschiedenis
van God met zijn volk die later gevolgd
zijn, bijvoorbeeld de terugkeer uit de
ballingschap. Maar we kunnen ook denken aan perioden en momenten uit de
kerkgeschiedenis, aan elke reformatie
die weer een terugkeer was naar het
begin.

De weg terug
Later, toen Gods volk allang in Kanaän
woonde, ging het weer de verkeerde
kant op. Denk vooral aan de koningentijd, toen eerst het tienstammenrijk
maar later ook Juda van God afviel
en voor Hem in de plaats de Baäls of
andere afgoden ging dienen. Dat liet
God natuurlijk niet over zijn kant gaan.
In het huwelijk van de profeet Hosea
met een overspelige vrouw liet Hij het
volk zinnebeeldig zien hoe het er met
hen voorstond. En komt er dan een
strafaankondiging? Ja zeker, die is te lezen in Hosea 2 vanaf vers 4. Toch is dat
niet het laatste woord van God. Want
na die aankondiging in vers 15 volgt
ineens een genadige ommezwaai van
bijzondere inhoud. Iemand heeft dat
vers 16 eens de heerlijkste perikoop van
heel het Oude Testament genoemd.
Het Godswoord luidt daar namelijk als
volgt: ‘Daarom zal Ik haar meelokken
naar de woestijn en dan tot haar hart
spreken.’ En even verder in vers 17: ‘En
zij zal mijn liefde beantwoorden als in
de tijd van haar jeugd, als op de dag
dat ze wegtrok uit Egypte.’
Dat is toch wel een uitzonderlijke profetie. God gaat met zijn volk de weg terug. En zijn volk gaat ook werkelijk mee.
Want God weet haar met zijn liefde
over te halen. Als de bruidegom lokt Hij

naar hoofdstuk 31:2: ‘Dit zegt de HEER:
In de woestijn kreeg ik Israël lief...’ En
let ook op hoofdstuk 2:2: ‘Dit zegt de
HEER: Ik weet nog hoe je mij liefhad in
je jeugd, van me hield als mijn bruid,
hoe je mij volgde door de woestijn, dat
land waar niet wordt gezaaid.’
Die tijd komt dus weer terug, kondigt

Toevluchtsoord
De woestijn is in de Bijbel ook de plek
waar je een veilig heenkomen kunt
zoeken, waar je kunt schuilen bij God
en in zijn goede zorg mag delen. Als de
duivel het Kind van God niet meer te
pakken kan krijgen en zijn woede zich
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richt op de vrouw, dan blijkt de woestijn een goede schuilplaats. We lezen
daarover in Openbaring 12:6: ‘De vrouw
zelf vluchtte naar de woestijn. God had
daar een plaats voor haar gereed gemaakt...’ De woestijn is hier niet zozeer
een geografisch aan te duiden plek,
maar meer een beeld voor een situatie
waarin je door God wordt verzorgd en
beschermd, dus een plek waar je asiel
mag vinden bij God.
In de kerkgeschiedenis zien we merkwaardig genoeg dat het beeld ook weer
tot werkelijkheid wordt. Om God te zoeken en dicht bij God te zijn, gaan later
sommige christenen de woestijn van
Noord-Afrika in om daar hun vroomheid te beleven en op den duur ook

kloostergemeenschappen te stichten.
Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de
bekende Antonius of aan Pachomius.
We doelen nu op de woestijnvaders in
Egypte en het huidige Libië. Het zijn
geen kerkvaders, maar wel mensen die
aan de wieg stonden van het latere
kloosterwezen.

is hier (nog) geen kerkvervolging, dus
Voor hen was die gang naar de eenschuilkerken bouwen of hagenpreken
zaamheid van de woestijn meestal een
houden is niet aan de orde. Toch heeft
vlucht uit een wereld vol van afleiding
het bijbelse beeld van de woestijn ons
en verleiding, een protest tegen de
best iets te zeggen. Ik denk aan twee
verwereldlijking van de kerk. Ze zochdingen. Allereerst aan de gevaren van
ten een plek waar hun ziel tot rust kon
de huidige moderne cultuur. Het is
komen. Toch denk ik niet dat ze daarnodig om van veel hedendaags amumee in de lijn gingen van Openbaring
sement en entertainment afstand te
12. Hun vlucht was meer een vorm van
nemen. In die zin hadden de woestijnwereldmijding en ascese. Maar Jezus
vaders gelijk dat ze beducht waren voor
vraagt ons niet om uit de wereld weg
de afgodische cultuur van hun dagen.
te gaan en op die manier aan de duivel
Wat dat betreft zijn wij
te ontsnappen. Hij vraagt
als gereformeerde chriszelf aan zijn Vader in het
We hoeven niet
tenen vaak veel te naïef
hogepriesterlijk gebed:
weg te lopen
geworden.
‘Ik vraag niet of u hen (de
In de tweede plaats mag
discipelen) uit de wereld
het ons wel wat meer aanspreken dat
weg wilt nemen, maar of u hen (in die
God in zijn liefde voor ons ook met ons
wereld) wilt beschermen tegen de duivel.’ We hoeven niet weg te lopen, want gemeenschap wil onderhouden. Het
is nodig om daar tijd en ruimte voor
midden in deze wereld kunnen wij
te maken, om stilte te scheppen voor
schuilen bij God.
meditatie en bezinning en gebed. Als
kerk zijn wij vandaag de bruid van onze
Frankrijk en Nederland
God en Heiland. De woestijnvaders
zonderden zich ten onrechte af van de
Van een veel latere tijd kennen wij de
maatschappij, maar ze hadden wel oog
hugenoten, de Franse calvinisten. Zij
voor het geestelijk contact met God en
zijn door de Rooms-Katholieke Kerk
namen daar de tijd voor. Het roomse
in de achttiende eeuw tot bloedens
kloosterleven is niet wat de Bijbel betoe vervolgd, vooral na de opheffing
doelt, maar aan hun intensieve leven
van het edict van Nantes (1685) toen
met de Heer kunnen we zeker nog een
ze weer vogelvrij werden verklaard.
voorbeeld nemen. Laat de woestijn dus
Ik noem als voorbeeld Jean Calas uit
Toulouse, die om zijn geloof een gruwe- een levende werkelijkheid blijven!
lijke dood moest ondergaan. Om kerk
te kunnen blijven en kerkdiensten te
kunnen houden, gebruikten deze christenen schuilplaatsen in onherbergzame
gebieden in het zuiden van Frankrijk,
in de Cevennen. Daarom noemden
ze zichzelf ‘kerk van de woestijn’ en
hielden ze ‘assemblées du désert’.
Waarschijnlijk was dat woordgebruik
een herinnering aan de tekst uit Openbaring 12 die hierboven al besproken is.
Deze hugenoten hadden dat bijbelse
spraakgebruik trouwens meer achter
zich dan de woestijnvaders. Want die
laatsten hoefden niet echt te vluchten,
maar zochten uit eigen beweging een
verblijf ver weg van de bewoonde wereld. De hugenoten ging het werkelijk
om lijfsbehoud. Het was voor hen vaak
erop of eronder.
Wat moeten wij nu in Nederland met
die woestijngedachte uit de Bijbel?
Leven christenen in een woestijn? Er
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In mijn droom zag ik Jezus
Rondblik
Lucius de Graaff

De eerste keer dat een bekeerde moslim mij vertelde in een

droom Jezus te hebben gezien, moet ik nogal ongelovig hebben gekeken. Het leek mij een heel bijzonder verhaal. Klopte

het wel? Had de persoon in kwestie zich niet vergist? Je kunt
wel dromen dat je Jezus hebt gezien, maar dat wil nog niet
zeggen dat Hij het echt was.

Bij die ene keer is het niet gebleven. En
dat is te begrijpen wanneer je weet dat
bij meer dan 90% van de ‘christenen
van moslimhuize’ dromen een rol hebben gespeeld bij hun komen tot Jezus
Christus.* Dit betekent dat vrijwel elke
christen met een moslimachtergrond
wel over een droom kan vertellen. Niet
dat elke bekeerling zegt Jezus te hebben gezien. De dromen verschillen
onderling sterk. Dat blijkt wel uit de
verschillende voorbeelden.
Intussen ben ik van lieverlee vertrouwd
geraakt met die bijzondere dromen. En
ik luister er inmiddels ook anders naar.
Minder kritisch, minder afstandelijk.
Tegelijk blijft de vraag hangen hoe je
dergelijke dromen moet waarderen. Mij
is gevraagd op deze vraag in te gaan.

Een paar voorbeelden
Om een idee te geven om wat voor dromen het gaat, volgen hier een paar voorbeelden. De eerste twee zijn ontleend
aan het in de noot genoemde boekje.
Toen ik kort daarna ’s nachts wakker
werd, zag ik Jezus. Het was geen droom.
Ik zag Hem naast mijn voeten staan,
tussen mijn spullen. Het was alsof Hij
zei: ‘Dit is de weg, ga door.’ Als persoon

werd Hij heel concreet in mijn leven. Zijn
aanwezigheid begon ik te ervaren… (uit
een interview met Abdel, een Marokkaanse ex-moslim)
Eens kreeg ik ’s nachts een visioen
waarin ik Jezus zag. Hij hing aan het
kruis en had op zijn hoofd een doornenkroon. Daarna voer Hij ten hemel met
de littekens van de kruisiging in zijn
handen. Sinds die nacht bleven de nachten voor mij verlicht ook al deed ik het
licht uit. Later kreeg ik weer een droom.
Ik bevond mij in een kerk met kaarsen
en bad het Onze Vader. God Zelf had het
mij geleerd want ik kende het Onze Vader tot die tijd niet. (Maria, ex-moslimse
uit Egypte)
Niet in alle dromen komt Jezus zo
duidelijk naar voren. Enige tijd geleden hoorde ik een paar dromen uit de
mond van een ex-moslimse uit Tunesië.
Die dromen waren voor haar van grote
betekenis geworden. Eén daarvan vatte
zij als volgt samen:
Ik stond tegenover iemand die mij zei
dat ik het boek van Elia moest lezen.
Ik kon het gezicht van die persoon niet
zien maar zag wel enig licht, en ik voelde
liefde en bescherming. Ik kan niet zeggen
of deze persoon Jezus Christus was.

Bij navraag bleek mij dat deze vrouw
niet goed begreep wat er werd bedoeld
met ‘het boek van Elia’. Ze is toen in de
Bijbel op zoek gegaan naar de verhalen
rond de profeet Elia.

Visioenen en droomgezichten
Hoe moeten we zulke dromen beoordelen? Zijn dit de dromen en visioenen
waarover de apostel Petrus spreekt op
de pinksterdag in Jeruzalem?
Wanneer de Heilige Geest is neergedaald op de discipelen van de Heer
Jezus, beginnen ze in andere talen te
spreken. Voor wie die talen niet kent,
klinkt dat gepraat in vreemde talen
raar in de oren. En al snel zijn er omstanders die suggereren dat die mensen wel dronken zullen zijn (Hand. 2:13).
Petrus reageert direct op deze suggestie. En hij wijst de mogelijkheid van
dronkenschap af. Er is iets heel anders
aan de hand. ‘Wat er nu gebeurt’, zo
zegt hij, ‘is aangekondigd door de profeet Joël’. En dan citeert hij Joël:
‘Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest
uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters
profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude
mensen droomgezichten.’
Kunnen we de dromen die bekeerde
moslims ontvangen, niet gewoon verklaren met een verwijzing naar de vervulling van de profetie van Joël?
Dat lijkt mij ‘te kort door de bocht’. Joël
voorzegt dat er een tijd komt dat alle
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gelovigen de Geest zullen ontvangen,
waardoor zij kunnen optreden als profeten en profetessen. Het profetische
spreken is niet langer weggelegd voor
een enkele profeet, maar voor elke gelovige.
En om dat duidelijk te maken, gebruikt
Joël beelden uit zijn eigen tijd. Onder
de oude bedeling sprak God tot de
profeten door middel van dromen en
visioenen. Het was typerend voor een
profeet dat God op die manier tot hen
sprak. En om duidelijk te maken dat
eens alle gelovigen zullen profeteren,
voorzegt hij dus dat allen visioenen en
droomgezichten zullen zien. Dit betekent nog niet dat de nieuwtestamentische gelovigen ook ‘standaard’ dromen
ontvangen en visioenen zien.
Kijken we naar het Nieuwe Testament,
dan lezen we nergens dat de gelovigen
worden opgeroepen attent te zijn op
dromen en visioenen. Hun wordt vooral
op het hart gebonden dicht bij de
heilige Schriften te blijven. Dat is voor
de nieuwtestamentische profeten en
profetessen de primaire bron voor het
kennen van de Heer Jezus. En het gaat
in de nieuwtestamentische profetie
om Jezus Christus. In Openbaring 19:10
staat het met zo veel woorden opgetekend: ‘Want getuigen van Jezus is
profeteren.’
De apostel Paulus roept zijn jonge
vriend Timoteüs op bij de heilige
Schriften te blijven: ‘Maar jij, blijf bij
alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie
je leraren waren en bent van kindsbeen
af vertrouwd met de heilige schriften
die je wijsheid kunnen geven, zodat je
wordt gered door het geloof in Christus
Jezus’ (2 Tim. 3:14-15).
Dit ligt helemaal in de lijn van wat de
Heiland zelf heeft gezegd: ‘U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor
eeuwig leven te hebben. Welnu, de
Schriften getuigen over mij’ (Joh. 5:39).
Kortom: om van Jezus Christus te kunnen getuigen zijn dromen en visioenen
niet meer nodig. De nieuwtestamentische profeten en profetessen kennen
het getuigenis dat apostelen hebben
gegeven aangaande Jezus Christus.
Niet voor niets schrijft de apostel Paulus in Efeziërs 2:20 over ‘apostelen en

profeten’. In die volgorde: de nieuwtestamentische profeten komen na de
apostelen.

Zijn alle dromen bedrog?
Ik sluit de mogelijkheid niet uit dat
Jezus, ook nu de Bijbel compleet is, zich
nog wel in een droom aan mensen bekendmaakt. Dat heeft het missionaire
werk onder moslims mij wel geleerd.
Maar dat is dan niet om alsnog iets
toe te voegen aan wat al is geopenbaard. Wat God nu in een droom bekendmaakt, is niet bestemd voor alle
mensen maar alleen voor de persoon in
kwestie. In dit verband is het belangrijk
te constateren dat zo’n richting wijzende droom de persoon in kwestie is
‘overkomen’. Tot geloof gekomen moslims spreken vaak over een droom die
hen heeft verrast.
Op dit punt aangekomen vraag ik aandacht voor het slot van het evangelie
zoals Marcus dat heeft opgeschreven.
Daarin wordt beschreven welke tekenen en wonderen kunnen plaatsvinden
daar waar het evangelie wordt verkondigd in de wereld buiten Israël.
De Nieuwe Bijbelvertaling leest vers
17 als volgt: ‘Degenen die tot geloof
zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn
aan de volgende tekenen.’ Dit geeft de
indruk dat die bijzondere tekenen bij
de gelovigen horen en dat ze daardoor
herkenbaar zijn als echte gelovigen die
de Geest hebben ontvangen.
Uit het vervolg blijkt wel dat dit niet
het geval is. Het laatste vers van het
evangelie luidt: ‘En zij gingen op weg
om overal het nieuws bekend te maken.
De Heer hielp hen daarbij en zette hun
verkondiging kracht bij met de tekenen
die ermee gepaard gingen.’ De bijzondere tekenen en wonderen horen dus
bij de verkondiging.
En zo zijn er bijzondere dingen gebeurd
op de reizen van de apostel Paulus door
de wereld rond de Middellandse Zee. En
ook in later tijd heeft de Heer wonderen gedaan ter ondersteuning van de
evangelieverkondiging. En nog steeds
horen we bijzondere gebeurtenissen in
landen en gebieden waar de weerstand
tegen het evangelie van Jezus Christus
groot is.

In die lijn mogen we ook de verschijningen van de Heer Jezus in dromen
en visioenen zien. We horen ze uit de
mond van ex-moslims en ex-moslima’s
die zich met pijn en moeite hebben
ontworsteld aan de islam en door de
dromen sterk zijn bemoedigd. Het kan
bekend zijn dat de islam geen genade
kent voor wie breekt met de door Mohammed geleerde belijdenis. In veel
gevallen is men letterlijk een ‘kind des
doods’. Hoe zwaar is het dan om toch
de stap te nemen.
Betekent dit dat we dus elke droom
waarvan wordt verteld dat Jezus daarin
is verschenen, voor waar moeten houden? Met deze vraag heb ik eens een
collega in de USA opgezocht. Hij was
en is als evangelist werkzaam binnen
een gemeenschap van Somalische
vluchtelingen. Zijn antwoord getuigde
van ervaring en wijsheid: ‘De toekomst
zal het leren.’ Wanneer een bekeerde
moslim beweert dat Jezus aan hem is
verschenen in een droom, dan zal het
in de toekomst wel duidelijk worden of
dit zo is geweest. Het kan hier op aarde
al duidelijk worden door een godvrezende levenswandel en anders wel in
de hemel.
Dit antwoord deed en doet mij denken
aan wat geschreven staat in Deuteronomium 18:21-22 over ware en valse
profetie: ‘Misschien vraagt u zich af:
Is er een manier om te bepalen of een
profetie al dan niet van de HEER komt?
Die is er inderdaad: als een profeet zegt
te spreken in de naam van de HEER,
maar zijn woorden komen niet uit en er
gebeurt niets, dan is dat geen profetie
van de HEER geweest. Heb geen ontzag
voor een profeet die zich dat aanmatigt.’
Noot:
*

Dit percentage ontleen ik aan het
boekje: H.J. Takken en N.M. Tramper (red.),
Vreemde gasten, dromen en wonderen in
het contact van christenen met moslims,
Boekencentrum, Zoetermeer, 2002, p. 68.

Ds. L.W. de Graaff te Heerde is studenten
predikant.
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Rondblik
Maarten Kater

Jezuologie – wel Jezus,
maar geen Christus
In allerlei variaties is er sprake van een zekere jezuologie. Jezus
staat wel centraal of wordt in ieder geval gezien als iemand
die van belang geweest is. Het varieert ongeveer van een vrijzinnig Jezusbeeld tot een aanbidding van Jezus als idool (jezulatrie).
Laten we eerst vaststellen dat er niets
mis hoeft te zijn met een jezuologie.
Letterlijk gaat het om niet meer of minder dan ‘de leer (= logos) aangaande
Jezus’, zoals de christologie de ‘leer aangaande Christus’ is. Je zou het nog sterker kunnen zeggen: zonder jezuologie
lopen we het gevaar dat we de historie
vergeten, en denken en spreken over
de Zoon van God als de Christus alsof
Hij nooit werkelijk onder ons gewoond
heeft. Dan hebben we niet meer dan
een ‘idee’ Christus. Een jezuologie is het
tegenwicht voor een zogenaamd docetisme. Daarmee wordt bedoeld dat de
Zoon van God nooit werkelijk ons vlees
en bloed heeft aangenomen. Op z’n
best had Hij een schijnlichaam. De consequenties zijn groot: wat Hij niet heeft
aangenomen, heeft Hij ook niet verlost!
Geen wonder dat bijvoorbeeld in 1 Johannes zo veel nadruk gelegd wordt op
Jezus die ‘in het vlees’ gekomen is.
Toch er is ook alle reden om kritisch te
zijn over een jezuologie, namelijk wanneer deze losgemaakt is van de christologie. De rest van dit artikel is niet meer
dan de uitwerking van deze zin. We
nemen eerst de variant onder de loep
die we het dichtst bij huis tegenkomen
en vervolgens de vrijzinnige en joodse
jezuologie, die ons toch nog wel eens
meer parten zou kunnen spelen dan we
denken.

Gelukkig dat Jezus er is
Het lijkt bijna op vloeken in de kerk om
te stellen dat Jezus een te grote plaats
kan innemen in onze godsdienst. Toch
is dat wel zo wanneer Hij niet beleden,

bezongen, aanbeden en aangeprezen
wordt in de relaties en verbanden
waarin de Bijbel ons Hem
tekent. Dan is er sprake
van een jezulatrie,
letterlijk: een aanbidden van Jezus. Twee
varianten:
1. Jezus los van de Vader
Globaal laat zich de volgende lijn
zien waarin Jezus los van de Vader
komt te staan, zelfs tegenover Hem.
God is vertoornd vanwege onze
zonden. En dat is waar, we zijn van
nature ‘kinderen des toorns’ (Ef. 2:3,
NBG-1951). Maar wanneer vervolgens een evangelie klinkt dat gelukkig de Here Jezus er is, want die
heeft het voor ons opgenomen, dan
gaat er iets grondig mis. De indruk
wordt gewekt van een ‘vriendelijke
Jezus’ die aan onze kant kwam
staan en staat, en aan de andere
kant een toornende God. Jezus
komt dan dus tegenover de Vader
te staan. Daarmee staat Hij ook los
van de Vader en is Hij niet meer de
Middelaar die ons door de Vader
zelf geschonken is (1 Kor. 1:30). Een
dergelijke gedachte van ‘Jezus als
zoenoffer’ miskent het ‘alzo lief
heeft God (de Vader) de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gezonden heeft…’ (Joh. 3:16).
In deze Zoon heeft de
Vader zijn welbehagen.
Dat klinkt zowel bij zijn
‘ingang’ in Israël (Jezus’
doop, Mat. 3: 17) als bij
de ‘uitgang’ van zijn
lijden (Jezus’ verheerlijking

op de berg, Mat.
17:5). Hij is Jezus,
de Christus, dat is
onze door de Vader met de Geest
gezalfde koning,
die een knecht
wilde zijn.
2. Jezus los van zijn
‘voorgeschiedenis’
Met eerbied gesproken, Jezus
komt niet ‘uit de
lucht vallen’. Als
we willen weten
wie onze Verlosser
is, dan moeten we
niet beginnen bij
de eerste bladzijde van het
Nieuwe
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Testament. Een Bijbel met een witte
bladzijde tussen Oude en Nieuwe
Testament is eigenlijk een misleidende Bijbel. We krijgen alleen een
juist beeld van Jezus van Nazaret
als we Hem zien als Jezus, de Christus. Met andere woorden: juist zijn
ambtsnaam doet ons Hem kennen
als onze Jozua: ‘Hij zal zijn volk
zalig maken van

hun zonden’(Mat. 1:21).
Jezus is de roepnaam die
de Vader Hem gegeven
heeft. Zijn drievoudig
ambt verbindt Hem met
het Oude Testament als
profeet, priester en koning.
Bovendien wordt Hij direct
na zijn ‘ingang’ als de Gezalfde, de Messias van Israël, ons getoond als de gehoorzame Zoon, de ware
Israëliet (de verzoeking in
de woestijn, Mat. 4:1-11).
Jezus neemt de plaats in
van het ongehoorzame Israël. Jezus is werkelijk een
Jood geweest (Luther).
Bij alles en allen waarin
Hij getekend wordt in
de ‘voorafschaduwingen’ van het Oude
Testament – te
denken is aan
de brief aan de
Hebreeën –
kun je niet de
naam Jezus
invullen.
Dat doet
tekort
aan de
unieke

openbaring bij zijn komst als ons
vlees en bloed in deze wereld. Maar
je mag Hem ook niet los zien van
deze voorgeschiedenis.
Maar meer nog: de Zoon van God,
Jezus, die we belijden als Here
Jezus Christus, is er reeds ‘voor
alle eeuwen’. Dat
wordt ons op een
bijzondere manier
getoond in ‘drie keer
één’: Johannes 1, Kolossenzen 1 en Hebreeën 1.
Ondertussen zal naar ik hoop,
duidelijk zijn dat het van wezenlijk belang is zijn roepnaam Jezus
steeds verbonden te denken met
zijn ambtsnaam Christus. Zo blijft de
jezuologie in het spoor van de christologie. Dat is het enige heilige en veilige
spoor.

Hij was er wel, maar is er niet
meer
Er is ook een andere vorm van jezuologie. Dat is al een oude vorm en die is
eigenlijk overal het geval waar Jezus
niet meer is dan Jezus van Nazaret,
met als moeder Maria en als vader
Jozef. Zo zijn er vele ‘Leven van Jezus’boeken verschenen, met name in de
negentiende eeuw. Men ging op grond
daarvan later nog weer een onderscheid maken tussen de Jezus van
de evangeliën en de Christus van de
verkondiging. De ‘echte’ Jezus moest
daarvoor ontdaan worden van allerlei
eigenschappen en uitspraken die Hem
later in de mond gelegd zouden zijn.
Hij zou immers later ‘opgehemeld’ zijn,
maar dat is wat de kerk – of volgens
sommigen – de keizer gedaan heeft.
De schrijver Dan Brown gaat in zijn
bestseller De Da Vinci Code volgens
deze methode te werk. Weet u waarom
men in de kerk gelooft dat Jezus er
vandaag nog is? ‘Bij meerderheid van
stemmen – en dan nog wel een nipte
meerderheid ook – werd Jezus tot God
verklaard.’ Aldus een visie die door zeer
velen gelezen en gedeeld wordt.
Wanneer Jezus echter niet meer geweest is dan een joodse rabbi – al
zou het de beste zijn – dan is Hij er
vandaag niet meer. Dat is geen pro-

bleem wanneer je Hem vandaag niet
nodig hebt als Verlosser, als Middelaar,
als Koning en Hogepriester in actieve
dienst. Het lijkt misschien wat ver van
ons af te staan: een ‘vrijzinnige Jezus’.
Die kun je dan inderdaad wel wat romantische kleding aantrekken en dan
komt Hij misschien wat dichterbij: ‘Ik
wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo
zacht.’ Toch is Hij daarmee nooit meer
dan een voorbeeld ter navolging. En dat
past bij deze vorm van jezuologie.
Hij is er niet meer. Dat is het lege van
een leer aangaande Jezus van Nazaret
waarin Jezus ons slechts een nalatenschap gegeven heeft. De vraag is of we
in onze gereformeerde kerken toch niet
te veel leven bij een Jezus ‘uit het verleden’ en te weinig bij het ‘wij zien Jezus
met eer en heerlijkheid gekroond’ (Heb.
2:9). Dat staat immers in de tegenwoordige tijd! In de tijd tussen hemelvaart en wederkomst geldt het woord:
‘Deze Jezus, die van u opgenomen is in
de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als u Hem naar de hemel hebt
zien gaan’ (Hand. 1:11). Zo zouden er
vele aanwijzingen te volgen zijn vanuit
het Woord dat Jezus Christus gisteren
en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid! (Heb. 13:8).
Het ‘Ik ben’ in het midden van hen waar
er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn
(Mat. 18:20) en het ‘Ik ben’ met u tot
aan de voleinding van de eeuwen (Mat.
28:20) is geen bij wijze van spreken. Het
is deze realiteit die in iedere jezuologie
– zonder Christus en dus ook zonder de
Vader – ontbreekt.
In de christologie mag Hij beleden, gekend en geprezen worden als de ‘Jezus
in ons heden’, Christus aan de rechterhand van God. Onze kerkdiensten zouden opgetild worden boven het niveau
van het alledaagse (of zelfs minder!)
wanneer we zo onze harten verheffen
in de hemel waar Jezus Christus is en
we weer leren dat Hij als de Levende
tot ons spreekt in de prediking van het
Woord.
Dr. M.J. Kater is kerkelijk hoofddocent (gereformeerde) praktische theologie aan de TU
Apeldoorn.
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Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

Levensmiddel
Even een vraagje. Herinnert u zich nog wat u vorige week
dinsdag hebt gegeten? Ik vermoed dat u over het antwoord
even moet nadenken, moet teruggaan in uw herinnering en
proberen op te diepen wat dat ook alweer was.
Toch verleidt dat ons er niet toe om maar niet te gaan eten.
Voedsel heb je nodig, en de ene keer smaakt het beter dan de
andere. Meestal eet je gewoon en alledaags, soms ga je uit
eten en gebruik je een diner in een restaurant. Maar dagelijks eten is gewoon.
Waarom eigenlijk? Tja, iedereen beseft ergens wel dat je niet
zonder kunt. Niet eten betekent vroeg of laat een hongerdood. Het is de manier om in leven te blijven. Zo heeft God
dat bedacht, de wereld is erop ingericht, ons leven hangt
ervan af. Gods energie voor ons levensonderhoud ontvangen
we door middel van… levensmiddelen. Gewoon brood, melk,
aardappelen.
Zo werkt dat op meer terreinen. Hoe kan God je van een
ziekte genezen? Met behulp van geneesmiddelen. Medicijnen zijn voorhanden en werken dankzij God. Het is een vorm
van gebedsgenezing wanneer je om een zegenrijke uitwerking hebt gebeden.
Hoe draagt God zorg voor je geloofsleven? Wanneer Hij mij
benadert, toespreekt, aanraakt en mijn leven verandert –
waar merk ik dat aan? Is dat een bijzondere ervaring? Geeft
dat een goed gevoel? Ontvang ik een ingefluisterde boodschap van de Geest?
Op dit punt trekken de Dordtse Leerregels een mooie vergelijking met levensmiddelen en geneesmiddelen (DL III/IV, 17).
Zoals God ons natuurlijke bestaan onderhoudt, zo doet Hij
dat ook met ons geestelijke leven. Zijn genade transporteert
Hij op een heel gewone manier naar je toe: door middel van
genademiddelen. Via woorden allereerst. Niks bijzonders aan,
lijkt het. Maar vergis je niet! Woorden doen wat. Woorden
roepen iets op. Ze scheppen sfeer. Ze leggen contact. Ze komen op je af, raken je, doen wat met je.
Zeker woorden die geademd zijn door God (2 Tim. 3:16). Bezield met zijn Geest, en daardoor levend en krachtig (Heb.
12). Als ze in je hart vallen en ontkiemen, zijn ze het zaad
waaruit nieuw leven opgroeit. Een bovennatuurlijke uitwerking, gewoon via woorden.
Het zegt veel over hoe God met ons omgaat. Wij zijn geen
robotjes, of voorgeprogrammeerde mobieltjes. Die zijn niet
meer weg te denken. Mobieltjes lijken vastgeplakt te zitten
in de handen van mensen, op straat, in de wachtkamer van
de dokter, tijdens de treinreis. Maar zonder de programma’s
op het chipkaartje werken ze niet. Tot geloof komen betekent
niet dat God een ander chipkaartje in je plaatst en dat we
als robotjes zonder ons toedoen opnieuw geprogrammeerd
worden.

God heeft ons als mensen ontworpen
en gemaakt. Met een eigen wil, een
eigen verstand, persoonlijk gevoel
en een unieke persoonlijkheid. Zo
blijft de Here ook met ons omgaan, met
diep respect. Hij behandelt ons niet als
willoze wezens of gevoelloze apparaten.
Wanneer mensen tot geloof komen, voltrekt zich een wonder. Dat geheim houdt God voor zichzelf. Tegelijk voert Hij
dat wonder uit door ons aan te spreken. Hij dwingt ons niet
tegen wil en dank, maar slaagt erin ons verzet te overwinnen, onze afkeer te laten wegsmelten en ons hart open te
breken. Je mag daarom ook rustig zeggen dat een mens zelf
gelooft en zich tot God bekeert (DL III/IV, 12).
Dat geldt bij – wat je zou kunnen noemen – de geboorte van
ons geloof. De bovennatuurlijke inwerking van God op ons
leven verloopt door middel van het evangelie. En dat blijft zo.
Ook het in leven blijven van ons geloof vereist het gebruik
van genademiddelen. Voedsel voor onze ziel, noemen de
Leerregels het.
Mijn inschatting is dat we er goed aan doen dat te blijven
beseffen. En dan denk ik niet alleen aan preken. Maar ook
vooral aan onze persoonlijke bijbellezing, de gezamenlijke
studie, en zeker ook de overdenking ervan. Hebben we voldoende de rust en de tijd om te mediteren? ‘God wil zijn
werk in ons in stand houden, voortzetten en voltooien door
het laten horen, lezen en overdenken van het evangelie, door
beloften, aansporingen en dreigementen, en ook door het
gebruik van de heilige sacramenten.’(DL V, 14).
God wil zo in zijn hemelse wijsheid en oneindige goedheid
zijn kracht uitoefenen. Alledaags gewoon, hoorbaar dichtbij, aansprekend aanwezig. Alweer: zie het wonder van het
gewone. Word niet hoogmoedig, maar heb diep respect
voor deze werkwijze van God. ‘Daardoor wordt de genade
geschonken; en hoe meer wij ons inzetten bij het volbrengen
van onze roeping, des te heerlijker openbaart zich het heilzaam werk in ons en zo gaat zijn werk des te voorspoediger
voort’ (DL III/IV, 17).
Grote kans dat je over een week niet meteen precies weet wat
je hebt gelezen of overdacht. Dat is geen ramp. De Geest belooft zijn werk te doen. De bovennatuurlijke voedingskracht
komt van God. Uit de hemel. Wie Hem gelooft op zijn woord,
weet Hem elke dag hoorbaar dichtbij. Wie oren heeft, doet er
goed aan ze te gebruiken: om op te vangen wat de Geest je
te zeggen heeft.
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‘Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest
van de mens?’
(1 Korintiërs 2:11)
Misschien hoort u dat zinnetje ook wel
eens: ‘O, het zal wel gewoon psychisch
zijn...’ Het gaat met iemand even niet
lekker. Hij loopt vast. Hij kan een tijdje
zelfs niet werken. Wat gek: hij was altijd zo actief! En nu laat hij het koppie
hangen.
‘Kom op man, we gaan er weer tegenaan, niet zeuren. Werken is goed voor
je.’ Misschien herkent u het. Mag ik
vragen: wie is in staat de mens echt te
kennen?
‘O, het zal wel gewoon psychisch zijn.’
Dan bedoelen we eigenlijk te zeggen:
wat een ouwe zeur. Laat hij maar gauw
weer aan de slag gaan.
Maar, mag ik vragen: zeg je dat ook
tegen iemand met een gebroken been?
‘Kom op, jongen, we gaan zaterdag een
potje voetballen met jou?’ ‘Ja maar,

ik heb een gebroken been!’ ‘Man, niet
zeuren, je doet zaterdag gewoon mee.’
Ieder zal zeggen: Nee, dat zeg je niet tegen zo iemand. Het is zelfs te bizar voor
woorden om het te zeggen! Waarom
zeggen we het dan wel tegen iemand
die tijdelijk (psychisch) even niet vooruit komt?
Het valt me in het pastoraat op bij
hoeveel mensen (ook jongeren!) er
psychisch iets aan de hand is. Nu ben ik
daar extra alert op en gevoelig voor. Ik
maakte het zelf immers ook mee. Zelfs
bij herhaling. Het zit bij ons ook een
beetje in de familie.
‘O, het zal wel gewoon psychisch zijn.’
Tot je ineens hoorde dat iemand aan
een touw hing. Kennelijk was er wel
wat aan de hand! Want je hangt niet
zomaar aan een touw. Er is ook veel
‘moed’ voor nodig om aan een touw te

gaan hangen. De radeloosheid moet
dan wel groot zijn! Er is soms veel moed
voor nodig om te blijven leven, namelijk
als er gevoelsmatig niks meer is om
voor te leven.
Of je hoort dat de trein daar-of-daar
weer anderhalf uur vertraging had,
want... Of je las in een advertentie in
de krant dat iemand slapend thuisgekomen was bij God. Hij was nog maar
35 jaar. Wat zou er gebeurd zijn in die
slaap? En wat is dat: slapend thuiskomen bij God? Hoeveel tabletten zou hij
opgespaard hebben?

Wie kent de mens?
Wie is in staat de mens te kennen,
behalve de geest van de mens? Dat
betekent: zelf weet je wel zo ongeveer
wat er aan de hand is. Je (geest) weet
wel zo ongeveer wat eraan schort. Maar
je situatie is (even?) niet te overzien. Je
hebt jezelf niet in de hand. En dan zijn
er ook nog al die mensen die jou maar
een ouwe zeur vinden. Ze snappen er
niks van.
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Gemeentebreed
Jan Blok

Het zal wel
gewoon psychisch zijn…
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reuken? Is het wel
eeft het wel een
jks of niet over
over alledaagse
ken te maken te
sstenen die je niet
een luiaard die
ie vrouwen die je
gen vrouw waarin
er wijn en sterke
verdient. Zo kunlijkse leven komt

kring waarin ik voorging. En alweer
voelde ik me geweldig vereerd: ik had
een ‘rustend zenuwarts’ (zo noemde hij
zich) onder mijn gehoor. Toen ik hem
heel voorzichtig eens zei dat hij toch
eigenlijk in zijn thuiskerk
Amersfoort-Oost hoorde
Ingewikkeld
te kerken (ja, dat deed
Ik wil een herinnering
allemaal…
je toen nog!) had hij het
doorgeven. Het zal zo’n
gehad en kwam hij niet
twaalf jaar geleden zijn
meer terug... Ook dat was Piet Los: wars
dat ik in een winkelcentrum in Amersvan allerlei regeltjes.
foort de gereformeerde psychiater
Piet Los (1924-2008) tegenkwam. Hij
was een bijzonder mens. Hij zei me:
Een draadje los…
‘Wat prins Claus deed naar het Nederlandse volk dat heb jij gedaan naar de
Ik hoop u duidelijk gemaakt te hebben
vrijgemaakte kerken.’ Nou, ik voelde
dat je die zin ‘o, het zal wel gewoon
me natuurlijk geweldig vereerd! Een
psychisch zijn’ beter niet meer kunt
vergelijking met prins Claus... Wat begebruiken. Want zo gewoon is het niet!
doelde hij? Wel, prins Claus maakte zijn Hoewel? Aan heel veel mensen zit een
depressies zichtbaar naar het Nederdraadje los sinds de zondeval. Ik denk
landse volk. Je ziet nog voor je hoe veraan Miep die op de PAAZ zit, maar ook
traagd hij zwaaide naar de omstanders. aan die narcistische directeur die nooit
Ik had in een interview in het ND me
ziek is en bergen werk verzet. Ik denk
nogal kwetsbaar opgesteld en verteld
aan Joke die vanwege fobieën de straat
van mijn depressie. Nog nooit kreeg ik
niet meer over durft en niet meer naar
op een pennenvrucht zo veel reacties.
de kerk durft te gaan – bang voor de
Voor menigeen in de GKv was die open- mensen – maar ik denk ook aan Kees
heid een verademing. Enkele maanden
die met zijn grote huis inclusief tuin en
lang bezocht Piet Los (samen met zijn
bolide anderen de ogen uitsteekt. Wat
vrouw Maps) de diensten in de Lichtwil hij met zijn grootse levensstijl comEn (eerlijk gezegd): het is ook niet te
snappen als je het zelf niet hebt meegemaakt. Ingewikkeld allemaal…
Gelukkig is er Een die het wel begrijpt.
Hij zette Psalm 139 in de Bijbel. En gelukkig ook Psalm 39.

DRS. HANS DE WOLF Wees wij zer

en

Jaargang 22 no 6 juni 2015

Ik geef ten slotte drie uitspraken door
van dr. P.L. (Piet) Los:
‘Om te luisteren moet je echte belangstelling hebben voor de ander en we reserveren onze echte belangstelling vaak
voor onszelf…’
En ook deze: ‘Bij een diepe depressie
helpt het geloof bijna even weinig als
het ongeloof…’
En over homofilie ten slotte: ‘Alleen die
andere mens kan ons duidelijk maken
wie hij is en meestal zal hij of zij dat nu
juist niet doen, omdat wij ons oordeel
allang klaar hebben...’
Ter overweging.
Ds. M.J.C. Blok te Spakenburg is
emerituspredikant.

Is het boek Spreuken wel bedoeld voor christenen van
vandaag? Heeft het wel een christelijke boodschap?
Het gaat nauwelijks of niet over genade en verlossing,
maar over alledaagse zaken die niet direct met het
evangelie lijken te maken te hebben. Bijna alles uit het
dagelijkse leven komt aan de beurt.

Wees wijzer

In het boek Spreuken worden de tien geboden van God
in allerlei omstandigheden toegepast. Daar is, zeg maar,
het grote geld van Gods wet in het kleingeld van spreuken
omgewisseld.
In het licht van het Nieuwe Testament gaan die spreuken
nog des te meer spreken. Want zoals Paulus schreef aan
de Kolossenzen, liggen in Christus ‘alle schatten van
wijsheid en kennis verborgen’ (Kol. 2:3).

Schriftstudies
over Spreuken

t wijs als we uiten volgens Gods
ien geboden zijn
gebracht. In het
erlei omstanet grote geld van
mgewisseld. In
die spreuken nog
schreef aan de
atten van wijsheid
meer je uit en voor
t begrijpen en toe-

Vanuit die overtuiging worden in dit boek twintig spreuken
voor het voetlicht gehaald. Met de bedoeling om te groeien in geloof en in wijsheid.
Prijs bij abonnement € 9,-.
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 11,-

twintig spreuken
ing om te groeien

spredikant.

penseren? Ook aan hem zit een draadje
los. Ik denk aan Herman die een zelfmoordpoging deed, maar ook aan ouderling Hor die veel te veel drinkt. Wat
moet hij ‘verwerken’? Ook aan u zal
ongetwijfeld een steekje los zitten. En
ook aan mij, maar dat hebt u inmiddels
al wel gemerkt.
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Als geen ander,
de God van de profeten
Een eervolle benoeming op zo jonge
leeftijd: hij was toen 28 jaar. (In 1993
werd hij benoemd in zijn huidige
functie, terwijl hij de laatste jaren ook
als hoogleraar Oude Testament
verbonden is aan de Faculté Libre
de Théologie Reformée in Aix-enProvence).
Om die benoeming van 25 jaar geleden niet onopgemerkt te laten
voorbijgaan zette het College van
Bestuur van de Theologische
Universiteit in Kampen twee
redacteuren aan het werk,
P. Niemeijer en Joh. de Wolf.
Samen met Kwakkel selecteerden zij veertien opstellen van
zijn hand uit het afgelopen
decennium. Deze werden als
lezing gehouden voor studenten, verschenen als artikel in de
kerkelijke pers of als bijdrage
in een boek voor vakgenoten.
Ze werden zo nodig opnieuw
door Kwakkel bewerkt en
zijn als nummer 12 in de ‘TUBezinningsreeks’ onder bovengenoemde titel uitgegeven. Zo
is deze bundel van de kant van
de Theologische Universiteit
uiting van respect en dankbaarheid voor het werk dat Kwakkel in
de afgelopen tweeëneenhalve decennia
deed in dienst van universiteit en kerkleden. Aan de andere kant is het tegelijk een geschenk van Kwakkel aan ons.
De artikelen zijn ondergebracht in
drie hoofddelen: het Godsbeeld (1), de
verhouding tussen Oude en Nieuwe
Testament (2) en het karakter van profetie en de boodschap van een aantal

oudtestamentische profeten (3). Deze
onderwerpen hebben volop te maken
met de actualiteit. De drie delen grijpen op allerlei niveaus op elkaar in. Het

tweede staat als een scharnier tussen
de beide andere, terwijl de titel trefzeker de rode draad aangeeft die door de
bundel heenloopt.

Godsbeeld
Het eerste opstel gaat over het al dan
niet bestaan van andere goden volgens
het Oude Testament. Het Oude Testament is volstrekt duidelijk: er is maar

één God die het waard is vereerd te
worden. Andere goden zijn niets meer
dan de beelden die van hen gemaakt
zijn en zonder enige macht. Maar er
zijn ook teksten die het bestaan van
andere goden lijken te accepteren en
niet lijken te ontkennen dat zij goddelijke wezens zijn. Soms tref je deze
verscheidenheid aan binnen één en
dezelfde tekst (bijv. Ps. 86; 97). Zelfs het
eerste gebod lijkt het geloof
in het bestaan van andere
goden niet te verbieden, maar
wel het dienen ervan. Hoe zit
dat? Bestaan er nu wel of niet
andere goden naast God? Een
actuele vraag in onze multireligieuze samenleving. Het antwoord van Kwakkel gaat verder
dan: andere goden bestaan alleen in het denken en handelen
van hun dienaars en hebben zo
invloed. Kwakkel wijst een weg
om álle teksten hierover een
meer bevredigende verklaring te
geven. Op een praktische manier
en telkens afhankelijk van de historische situatie, wil het Oude
Testament Israëlieten overtuigen
dat God naar zijn aard de enige
is die zijn naam HEER (JHWH)
waarmaakt.
Iedereen vormt zich een beeld van
God. Veel factoren beïnvloeden
je daarbij (bijv. opvoeding, onderwijs, de wereld om je heen, de
invloed van eenzijdige bijbeluitleg etc.).
Daarover gaat de tweede bijdrage. God
past zich in zijn spreken over zichzelf
aan bij onze manier van spreken en
de beperktheid van ons bevattingsvermogen. In de Bijbel geeft God wel
betrouwbare kennis over zichzelf, maar
geen uitputtende kennis. God is veel te
groot voor ons verstand en onze taal.
Ook laat Gods openbaring in de Bijbel
een ontwikkeling en groei zien: van
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Gelezen
Henk Room

Onder deze titel kwam een bundel opstellen uit, geschreven
door prof.dr. Gert Kwakkel, hoogleraar Oude Testament in
Kampen. In 2012 was het 25 jaar geleden dat hij werd benoemd
tot universitair docent Semitische talen.
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Gedegen en verhelderend is in dit kader
Kwakkels bespreking van Romeinen
10:5-10 en heel fraai die van het moeilijke Galaten 3:15-25. Ook dit woordpaar
houdt als tegenstelling geen stand.
Net zo is het met het onderscheid
tussen Oude Testament als ‘belofte’
en Nieuwe Testament als ‘vervulling’
die geen absolute geldigheid heeft.
Daarnaast houdt het verschil tussen
Oude en Nieuwe Testament als minder tegenover meer duidelijkheid wél
stand, zij het met enige nuancering. Dit
woordpaar vraagt wel om aanvulling,
om te voorkomen dat het Oude Testament wordt gedevalueerd. Dat wil natuurlijk geen enkele oudtestamenticus,
maar is zeker ook niet naar de bedoeling van de Schrift. Ook de formule voor
en na de komst van Jezus Christus wordt
kort besproken. De auteur komt dan tot
de conclusie: het belangrijkste verschil
tussen Oude en Nieuwe Testament is
dat God op een beslissende manier in
Verhouding Oude en Nieuwe
Jezus Christus verder gekomen is met
Testament
de uitvoering van zijn heilsplan.
Deze conclusie wordt concreet in een
Een heel fundamenteel hoofdstuk
bespreking van Psalm 91. Is het wel
in deze bundel, dat ook verreweg de
waar wat hier staat: ‘Al
meeste ruimte inneemt,
vallen er duizend aan je
Komen de dood van de inwoners van
is het zesde: ‘Het verschil
Op de schouders
linkerzijde en tienduizend
Bet-Semes en van Uzza je onbegrijpelijk tussen Oude en Nieuwe
van Calvijn
aan je rechterhand, jou
en verwarrend voor, je kunt de kluts
Testament’, uitwerking
zal niets overkomen’? Een
helemaal kwijtraken als je Deuteronovan een collegedictaat.
mooie, pastorale bespreking van Psalm
mium 7 leest. Daar staat hoe God aan
De inhoud laat zien hoe Kwakkel op
91 volgt.
Israël opdracht geeft sommige volken
de schouders van Calvijn staat en de
totaal uit te roeien! Hierover gaat het
inbreng van diverse gereformeerde
Het volgende hoofdstuk stelt de verderde hoofdstuk. Onbeschrijfelijk welke exegeten verwerkt (M.B. van ’t Veer, J.R.
hartverscheurende taferelen deze opWiskerke, H. de Jong2, J. van Bruggen en houding tussen profetie in het oude
verbond en de gave van de profetie
dracht van God tot gevolg moet hebben H.G.L. Peels). Allerlei vermeende tegennu aan de orde. Net als het vorige
gehad! Kwakkel houdt in de bespreking
stellingen tussen Oude en Nieuwe Tesonderwerp, heel actueel tegen de acheen goede balans. Aan de ene kant laat
tament worden helder en evenwichtig
tergrond van de opkomst van de chahij zien dat we God niet met onze rede- besproken en ontkracht. Zoals: bij het
naties moeten willen rechtvaardigen.
Oude Testament lijkt het in Gods belof- rismatische beweging en pinkstergemeenten. Twee vragen staan centraal:
Aan de andere kant maakt hij helder
ten vooral te gaan om materiële zaken
1) Als het gaat over de inhoud, is dan
hoe God er geen ‘fascistoïde ideologie’
(Kanaän, voorspoed in vruchtbaarheid
kenmerkend voor profetie dat die toeop nahoudt. Zowel
van het land, veiligheid, een
komstige gebeurtenissen openbaart?
hier als bij de bijDe kluts helemaal groot gezin). In het Nieuwe Tes2) Als het gaat over de manier van ontbelgedeelten in het
tament zou het meer om geestekwijtraken
vangst, is dan kenmerkend dat profetie
vorige hoofdstuk
lijke zaken gaan. Een andere teniet langs ‘natuurlijke’ maar langs een
worden we gecongenstelling: Gods heil zou in het
bijzondere weg ontvangen wordt, via
fronteerd met de diepte van ons eigen
Oude Testament particularistisch zijn
directe openbaring? Zowel gegevens
kwaad en wordt het ultieme antwoord
(God richt zich met zijn reddingswerk
alleen gegeven in de ban die God over
op één volk, Israël), maar in het Nieuwe uit het Oude als uit het Nieuwe Testament worden langs de route van deze
zijn Zoon voltrok op Golgota.1 Net als
Testament universeel (Gods reddingsvragen besproken. Beide testamenten
werk gericht op héél de wereld). En
het volgende hoofdstuk over ‘Job tuslaten zien dat profetie niet per se over
nog zo’n kanjer die veel invloed heeft:
sen God en het kwaad’ (een mooie
toekomstige gebeurtenissen hoeft te
wet staat tegenover evangelie. Anders
vondst, deze titel!) zijn dit bijdragen
gaan. Wel gaat het om inzichten en
gezegd: werken staan tegenover geloof.
die volop relevant zijn in onze tijd. Ze
‘minder duidelijk’ in het Oude Testament naar ‘duidelijker’ in het Nieuwe
Testament. Dit alles brengt verscheidenheid mee in de manier waarop
God zich in de Bijbel openbaart. Deze
verscheidenheid is nogal eens tot een
onoverbrugbaar verschil gemaakt. Al
vroeg in de kerkgeschiedenis (Marcion),
maar vandaag nog steeds. De God van
het Nieuwe Testament is dan de God
van de liefde, terwijl de God van het
Oude Testament als een wreed heerser
over lijken gaat. Aan de hand van een
verhelderende exegese naar aanleiding
van de dood van de inwoners van BetSemes (1 Sam. 6:19), de dood van Uzza
(2 Sam. 6:7) die ‘alleen maar’ zijn hand
naar de ark uitstak en huiveringwekkende uitspraken over God in het boek
Hosea, en via bespreking van gegevens
uit het Nieuwe Testament komt Kwakkel tot een andere conclusie. Het beeld
van God in het Oude Testament stemt
meer overeen met het Nieuwe Testament dan wel wordt gedacht. Tegelijk
maakt hij duidelijk dat wij God nooit
helemaal kunnen begrijpen. We krijgen
Hem nooit op ons zakformaat.

geven bij de worsteling naar aanleiding
van het verschrikkelijke en diepgewortelde kwaad, zoals zich dat ook in de
laatste maanden op verschillende plekken in deze wereld laat zien, stof tot
verdere bezinning en maken tegelijk
weerbaar.
Dit eerste hoofddeel sluit af met een
hoofdstuk over ‘De Geest van God in
het Oude Testament’. Dit, oorspronkelijk een schooldagtoespraak (2008),
bevat een bespreking van Ezechiël 37,
het visioen waarin verdorde botten in
een massagraf herleven. Het vraagt
aandacht voor het veelzijdige werk van
de Heilige Geest ook al in het Oude Testament, en zijn rol bij de overgang van
het oude verbond – het verbond van de
Sinaï – naar het nieuwe, dat ‘begint te
gloren in de opening van het graf van
de ballingschap’. Prachtige verbanden
in de Schrift worden hier getoond.
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boodschappen die uitgaan boven wat
een mens van nature weet. Wat betreft
de manier van ontvangst: God kan gebruikmaken van bijzondere middelen,
maar ook van gewone manieren.
Het één is niet meer kenmerkend
dan het ander. Duidelijk is dat
profeten gegrepen zijn door Gods
Geest. Een belangrijk verschil tussen Oude en Nieuwe Testament is
wel de plaats van profeten vroeger
en nu. In de nieuwtestamentische
gemeente nemen ze een minder
prominente plaats in dan vroeger
in Israël. Kwakkel maakt duidelijk
hoe dat samenhangt met de komst
van de Here Jezus Christus: Hij is
Gods spreken in eigen persoon. Op
Hem volgen niet eerst de nieuwtestamentische profeten maar de
apostelen, als oog- en oorgetuigen
van wat God in Christus zei en
deed. Kwakkel sluit af met het
antwoord op de vraag of profetie
als gave van de Geest nog steeds
voorkomt in de christelijke kerk en
wat het doel is van deze profetie.

Profeten en profetieën

onze liefdevolle Vader wil zijn, geen ‘lievige’ God is. Zijn enorm diepe genade
komt ondanks alles – en dat is nogal
wat! – toch naar ons toe, maar wel door

Prof.dr. Gert Kwakkel
het oordeel heen. We zijn als boomtakken die dankzij Christus uit het vuur
worden gerukt. Een unieke weg – een
andere is er niet. Wat een God! Werkelijk, zo is er geen tweede!

Met de vorige bijdrage is al een
overgang naar dit derde hoofddeel
gemaakt. Hierin staan vragen naar
Evaluatie
aanleiding van de zogenaamde grote
profeten (Jesaja en Ezechiël) en kleine
Deze bundel is inderdaad een cadeau,
profeten centraal. Gaat het in Jesaja 53,
een prachtig cadeau! Een verademing
de lijdende knecht van de Heer, werin een tijd waarin men de neiging
kelijk over het werk van de Heer Jezus
heeft al gauw genoegen te nemen
Christus? Wat moeten we vandaag
met een versimpeling van de bijbelse
nog met de onheilsprofetieën bij Ezeboodschap. Met als gevolg dat ook de
chiël? Kan Hosea wel terecht als profeet liefde wegkwijnt voor Gods Woord als
van Gods liefde worden
eenheid. Dat drijft je in
aangeduid? Een mooi
de armen van een geEen verademing
overzicht van de opbouw
makkelijk biblicisme met
en inhoud van het boek
snelle conclusies, zoals
Joël geeft hoofdstuk 12.
dat naar voren komt in
Daarbij staat de vraag centraal over
allerlei gedachten over profetie, het
wat voor bijzondere dag Joël spreekt.
verschil tussen Oude Testament en
Daarna een hoofdstuk over Haggai.
Nieuwe Testament en over het werk
Waarom reageert God zo heftig wanvan de Heilige Geest. Óf het verleidt
neer de Israëlieten de tempel niet herje tot het wegschuiven van de bijbelse
bouwen? En wat betekent dit concreet
boodschap omdat het niet opgewassen
voor ons vandaag? Het laatste hoofdlijkt tegen de grote vragen van deze
stuk plaatst Maleachi in zijn historische tijd en de enorme worsteling die dat
context en geeft een overzicht van de
met zich meebrengt. Je ziet het voor je
stijl en de structuur van dit bijbelboek.
in de te gemakkelijke verwijten vanuit
Telkens weer komt in deze hoofdstukeen modern levensgevoel en vanuit een
ken naar voren dat God, die in Christus
comfortabel beeld van God dat niet

strookt met de bijbelse verkondiging.
De bijdragen in deze bundel wijzen je
de weg tussen beide valkuilen door.
Typerend is telkens de zorgvuldige exegese: een voorbeeld voor wie beroepsmatig bezig is met de uitleg
van Gods Woord. Dat gaat niet ten
koste van de helderheid van het
betoog, zodat de bijdragen heel
goed te volgen zijn voor geïnteresseerde bijbellezers. Kwakkel laat
in de praktijk zien hoe belangrijk
het is oog te hebben voor de context van een schriftgedeelte: de
persoon van de bijbelschrijver en
de omstandigheden waarin hij
schreef, worden zo helder mogelijk
naar voren gehaald. Daarbij wordt
ook de oud-oosterse context in rekening gebracht, net als de situatie
van de eerste lezers. Prachtig is
hoe hij de voortgang van de heilsgeschiedenis én de openbaringsgeschiedenis bij de uitleg verwerkt.
Deze bundel laat zien hoe rijk en
vitaal de gereformeerde exegese
van het Oude Testament is, juist in zijn
diepe eenheid met het Nieuwe Testament. Én hoe actueel! Het is in deze
samenhang dat Kwakkel allerlei pareltjes uit de Schrift weet op te diepen.
Deze bundel is een echte aanrader! Een
prachtig cadeau bij de herinnering aan
een heuglijk feit.
N.a.v.: G. Kwakkel,
Als geen ander. De God van de profeten
(TU-Bezinningsreeks, nr. 12), De Vuurbaak, Barneveld, 2013, ISBN 978 90 5560
477 7, 214 pag., prijs € 19,90
Noten:
1

Zie voor Deuteronomium 7 iets uitvoeriger ook de bijdrage van A. Versluis,
‘Volkenmoord in naam van God?’, in:
K. van Bekkum e.a. (red), Nieuwe en oude
dingen. Schatgraven in de Schrift,
Barneveld, 2013, p. 161-176.

2

De Jong publiceerde onlangs uitvoeriger
zijn gedachten over ditzelfde thema
onder de titel: Eén Bijbel – twee Testamenten. Of het ongelijk van Marcion,
Franeker, 2013.

Ds. H.J. Room is predikant te Soest-Baarn.
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Brief
Als je aan me vraagt wat ik zoal doe de hele dag
weet dat ik dan hard bezig ben met van je te houden.

Gedicht
Gert Slings

Ik kan niets nuttigers bedenken
en niets dat minder schade toebrengt aan de mensheid.
Wat anders is nodig om in de hemel te komen,
wel heb ik het er maar druk mee
alleen te doen wat in overeenstemming is
met wat ik voor jou voel.
Waarin dat tot uitdrukking komt, vraag je,
en of iemand daar iets van merkt.
Ik denk het niet (dat laatste)
want intussen vallen mensen zonder reden van het dak
weigert geen seizoen zijn dienstplicht
gebeurde er veel belangwekkends op het gebied van de wereldpolitiek
en was alles zoals het altijd al aan het veranderen was.
Dat deed hier niets aan af.
Ik kan niet anders dan je innig liefhebben terwijl
het dagelijks leven rondom mij moeizaam wordt verricht.
Ik overlaad je met denkbeeldige kussen en een denkbeeldig
scheetje ontsnapt me daartussen, zo nu en dan, vergeef me dat.
Hagar Peeters
Uit: Koffers zeelucht
De Bezig Bij, 2003

De ‘ik’ uit het vers is de hele dag bezig met liefhebben.
Daar is zijn/haar hoofd en hart vol van.
De geliefde wordt overladen met denkbeeldige kussen.
Het is niet allemaal even verheven,
maar gelukkig, het scheetje is ook denkbeeldig.
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Evolutie en Genesis 1 - 3 :
weerwoord G. van den Brink

Bijbel
Maar moet een christen in zijn nadenken hierover niet bij de Bijbel beginnen?
Hier is artikel 2 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis richtinggevend. Het
eerste middel waardoor God Zich laat
kennen is het boek der natuur. Voor natuurwetenschappelijk onderzoek hoeven
we dus niet bang te zijn. We treffen in
de natuur immers Gods handschrift
aan. Maar dat gebeurt wel op een onduidelijke en onvolledige manier.
Daarom mogen we ook zo dankbaar zijn
dat de Heere God Zich door een tweede
middel, namelijk de Bijbel, veel ‘duidelijker en volkomener’ openbaart. Hij doet
dat ‘tot zijn eer en de zaligheid van de
zijnen’. Met het oog dáárop moeten we
de Bijbel dus lezen. Ze wijst ons de weg
der zaligheid, en is niet bedoeld om onze
kennis van de natuur te verbeteren.

Vandaar dat de Bijbel ook geschreven is
met gebruikmaking van destijds gangbare wereldbeelden. Zolang zo’n wereldbeeld min of meer parallel loopt met het
onze, valt dat niet zo op. Maar het wordt
lastig wanneer die twee uiteen gaan

lopen. De gangbare uitleg van Jozua
10:12 werd een probleem toen bleek dat
de zon niet om de aarde beweegt. Dat
vergde immers een andere bijbeluitleg.
Iemand als Voetius waarschuwde
daarom krachtig tegen het zogeheten
heliocentrisch (= zonmiddelpuntig)
wereldbeeld. Hij achtte die weg, om
woorden van ds. Mensink te lenen, ‘onbegaanbaar maar ook ontoegankelijk’,
want hij meende dat dan het hele geloof
om zou vallen. Immers, als je vanwege
de wetenschap aan één bijbeltekst gaat
morrelen, waar blijf je dan?
Maar de nazaten van Voetius lieten natuurlijk wel degelijk de gedachte los dat
de zon om de aarde draait. Toch bleven
ze er volgens Van den Brink even orthodox bij. ‘Zoiets lijkt mij ook met de evolutietheorie aan de orde.’ Het geloof en
de grondstructuur van de bijbelse leer
worden daar ook niet door aangetast:
schepping-val-verlossing-voltooiing.
Wat betreft de uitlegkundige vragen
van ds. Mensink het volgende. Over het

beeld Gods sprak ik met Kontekstueel te
kort door de bocht, dat stipt hij terecht
aan (in de Christelijke dogmatiek gaat
het er uitvoeriger over). Dat de mens
uit het dierenrijk opkwam en door God
dus middellijkerwijs geschapen is, sluit
niet uit dat de mens volstrekt uniek is als
beelddrager van God. Wanneer God in
Genesis 1:31 al wat Hij gemaakt had zeer
goed noemt, is dat een enorme troost
voor het aangevochten geloof: hoeveel
ellende er ook plaatsvindt, de schepping
deugt! Ze is ‘helemaal goed’ voor wat
God ermee voorheeft. Dat heeft Hij Zelf
gezegd. Zo preken we er toch ook over?
Genesis 2 en 3 is historisch, maar bevat
(net als bijvoorbeeld delen van Openbaring) wel tal van literair-symbolische
stijlmiddelen. Dat leerde in de jaren ’70
de christelijk-gereformeerde oudtestamenticus B.J. Oosterhoff al, en de meeste
oudtestamentici zien het niet anders.
Het is in dit verband tendentieus wanneer ds. Mensink suggereert dat ik Adam
slechts als ‘leermodel’ zou zien, dat losstaat van de historische werkelijkheid.
Dat is niet mijn visie, en volgt er ook niet
uit. Net als ds. Mensink meen ik dat het
in Genesis 2 en 3 gaat over het begin van
de mensheidgeschiedenis. Alleen wordt
die beeldend weergegeven en niet als
feitenrapportage.
Geestelijke dood
Als Paulus schrijft dat door de zonde de
dood in de wereld is gekomen (Rom. 5),
bedoelt hij dan ‘alleen een geestelijke
dood’? Laat ds. Mensink niet doen alsof
dat weinig zou voorstellen. Want deze
geestelijke dood, onze afschuwelijke
Godsvervreemding door de zonde, is duizendmaal erger dan de lichamelijke. De
lichamelijke dood is er echter wel een afspiegeling van. De mens was vergankelijk
geschapen (vgl. 1 Kor. 15:47), en haalde
met de zondeval de dood definitief over
zich heen, als een oordeel Gods – precies
zoals Paulus schrijft. Daarbij heeft Paulus het niet over de dood van dieren. Dat
dieren reeds voor de zondeval stierven,
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Persrevue
Perry Storm

Zoals in het vorige nummer beloofd,
doe ik dit keer verslag van het vervolg
van de belangwekkende discussie die
door ds. A.J. Mensink (voorzitter Gereformeerde Bond) aangezwengeld
werd. Hij heeft ernstige bedenkingen
geuit tegen de manier waarop prof.dr.
G. van den Brink de evolutietheorie en
de uitleg van Genesis 1 - 3 bij elkaar wil
brengen en acht het een onbegaanbare
en ontoegankelijke weg. In De Waarheidsvriend van 17 april 2015 geeft Van
den Brink weerwoord onder de titel:
‘Overweeg geleide evolutie’. Van den
Brink vertelt eerst hoe bij hemzelf de
omslag tot zijn standpunt kwam na
studie die gestimuleerd werd door een
gesprek in 2007 met christenwetenschappers te Baambrugge. Hem werd
duidelijk dat het in de evolutietheorie
onderhand gaat om ‘gevestigde kennis’.
Hij schrijft: ‘Wanneer men de evolutietheorie als denkkader gebruikt, vallen
veel stukjes van veel puzzels in elkaar.
Zeker zitten er “gaten” in, maar een trui
met gaten is wel een trui.’ De kern ervan zal volgens hem niet meer worden
teruggedraaid. Hij vervolgt:
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erkende Gereformeerde Bondshoogleraar Hugo Visscher al (ons geheugen
is wel eens wat kort als het over deze
dingen gaat). En de enorme betekenis
van het verlossingswerk van Christus,
dat heel de schepping zal omvatten (Kol.
1:20), komt gegeven de huidige struggle
for life alleen maar rijker uit.
Theologie
Is het niet eerlijker wanneer de evolutietheorie in het gesprek met de theologie
ook iets inlevert, vraagt Mensink nog.
Maar zo werkt het niet. Destijds kon
men ook niet zeggen: ‘Vooruit, dan
draaien alle planeten om de zon behalve
de aarde.’ Die discussie behoort immers
niet aan de theologie maar aan de wetenschap. Juist halve oplossingen leiden
hier tot een hellend vlak. De theologie
heeft omgekeerd tot taak nauwgezet

de wacht te houden bij grensoverschrijdingen die vanuit de wetenschap helaas
vaak plaatsvinden. Want op dat front
woedt de eigenlijke strijd der geesten.
Langs deze lijnen denk ik sinds 2009,
en aan Kontekstueel vertelde ik niets
nieuws – daarom verbaast de reactie
van ds. Mensink mij enigszins. Het is de
lijn van ‘geleide evolutie’ van C.S. Lewis,
John Stott, J.I. Packer, Tim Keller en in
ons land Cees Dekker, René Fransen, P.J.
Slootweg en anderen. Ds. Mensink stelt
dat we elkaar ‘hard nodig hebben’ in
de bezinning op deze dingen. Dat deel
ik. Wat mij betreft mogen onze vragen
aan elkaar daarbij op het scherp van de
snede zijn. Maar stellige afwijzing van
geleide evolutie is niet verstandig. De
Gereformeerde Bondsbrochure uit 2010
stelde er wel kritische vragen bij, maar
verwierp deze weg niet zonder meer.

Doet ds. Mensink dat wel? En zo ja, betekent dit dat het Gereformeerde Bondsbeleid op dit punt wordt aangescherpt? En:
als ds. Mensink deze weg ontoegankelijk
vindt, welke concrete weg acht hij dan
wel begaanbaar? Wat zou hij zeggen
tegen de christen wetenschappers in
Baambrugge?
De mens vergankelijk geschapen? Dat
is toch wel een heel opmerkelijke verschuiving in wat de kerk altijd beleden
heeft. Niet alleen de geestelijke maar
ook de lichamelijke dood is volgens de
kerk straf die de mens verdiend heeft,
omdat hij door de zondeval zijn hele
natuur verdorven heeft (art. 14 NGB).
Het maakt nieuwsgierig naar het weerwoord van Mensink.

Evolutie en Genesis 1 - 3 :
weerwoord A.J. Mensink
Dat weerwoord volgde in De Waarheidsvriend van 1 mei 2015. Mensink
bestrijdt daar dat het in de evolutietheorie om ‘gevestigde’ kennis zou
gaan. Hij schrijft erover onder de titel:
‘Ruimte voor tegenstemmen’. Hij is niet
overtuigd door Van den Brink dat diens
‘harmoniemodel’ houdbaar is. Het rijtje
dat Van den Brink maakt van theologen
die dit model aanhangen, maakt niet
veel indruk op hem:
Opmerkelijk is dat geen van deze theologen het vakgebied ‘exegese en bijbelse
theologie’ beoefent. Je hebt de bijbels
theologen en exegeten tegen als je bijbelse grondwoorden van betekenis laat
veranderen ten gunste van een harmoniemodel. Zuiver exegetisch kunnen we
van woorden als dag, dood, voltooid,
goed echt niet wat anders maken. Uitlegkundig maak je ook een vreemde stap
als je de ‘stoffelijke mens’ in 1 Korinthe
15:47 uitlegt als ‘sterfelijk geschapen
mens’.
Mijn vragen over de staat der rechtheid staan dus nog steeds open. In het
harmoniemodel verandert de zondeval

namelijk van karakter. Was er een staat
der rechtheid, dan was de zondeval een
keuze om zich in het kwaad te storten en
van God los te maken. Was er van den
beginne echter al menselijke agressie,
dan wordt de zondeval een keuze om in
het kwaad te volharden en te verergeren en zich niet tot God te keren. Maar
deze laatste gedachte is vreemd aan de
Schrift. Zoals in de bijbelse antropologie
(leer van de mens) ook geen enkel spoor
te vinden is van afstamming van de dieren – integendeel.
Literair geheel
Is daarmee het geding beslecht? Nee,
want via de hermeneutiek (tekstuitleg)
kun je alsnog een brug proberen te slaan
tussen Bijbel en wetenschap. Bijvoorbeeld door te zeggen dat Genesis 1 - 3
een literair-symbolische weergave van
historische feiten is. Wat die feiten zelf
zijn, blijft daarmee onduidelijk, maar
er zit in ieder geval een geloofwaardige
boodschap in, namelijk dat de werkelijkheid waarin wij leven door God gewild
en geordend is. Hóe dat allemaal gegaan is, wordt langzaam maar zeker

door de natuurwetenschappen ontdekt.
De structuur van het hele boek Genesis
is echter één literair geheel. De schepping
van hemel en aarde en Gods weg met
de aartsvaders zijn op eenzelfde literaire
wijze, in eenzelfde kader, geschreven. De
seinen gaan op rood als we met hermeneutische constructies de Bijbel kunnen
laten zeggen wat hij niet zegt. Dat is nog
steeds mijn kernbezwaar tegen het harmoniemodel: de evolutietheorie is een
hermeneutische sleutel geworden.
Wat vindt Mensink van de vergelijking
met het loslaten van de voorstelling dat
de aarde het middelpunt van heelal zou
zijn? Terwijl de Bijbel het in Jozua 10
toch heeft over het stilstaan van de zon?
Deze vergelijking houdt geen stand.
De ontdekking dat de aarde om de zon
draait, is de ontdekking van een natuurwet. Deze is, naar de eis van de wetenschap, door meten, wegen en zintuiglijke
waarneming vastgesteld. Toch zeggen
wij in 2015 nog steeds dat de zon opkomt
en ondergaat – zo vreemd is Jozua’s uitroep dus niet.
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De evolutietheorie is echter een ander
soort kennis (als je deze al echt kennis
in de strikte zin mag noemen). Zij is
een theorie, een verklaringsmodel over
een periode en gebeurtenissen waar
niemand bij is geweest, en daarmee
eerder een historische dan een natuurwetenschappelijke theorie. Een theorie
die dus ook veel afhankelijker is van interpretatie, en dus van de onderliggende
vooronderstellingen (axioma’s). Met verklaringsmodellen zijn we in de theologie
dus uiterst voorzichtig.
Vervolgens gaat Mensink in op het gebruik van artikel 2 NGB. Het is de vraag
of Van den Brink recht doet aan wat
Guido de Brès daarmee heeft bedoeld.
Enerzijds sluit artikel 2 aan op artikel 1
door te vragen naar de middelen waardoor wij God als zodanig kennen. Artikel 2 gaat dus om godskennis. Uit het
boek van de natuur leren wij ‘Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid kennen’,
waardoor de mens alle verontschuldiging ontnomen is. Anderzijds staat in
artikel 2 het boek der natuur niet los van
het tweede boek, de Heilige Schrift. Deze
boeken kunnen niet los van elkaar gelezen worden, en ze kunnen elkaar zeker
niet tegenspreken.
De Brès gaf geen carte blanche aan
de natuurwetenschappen, zodat een
evolutietheorie ons kennis over God zou
verschaffen die ons in de Schrift niet
gegeven wordt. Het lijkt me ook aanvechtbaar dat De Brès gesuggereerd zou
hebben dat we de Bijbel voor de zaligheid ontvangen en de andere kennis uit
de wetenschappen opdoen.
Artikel 2 leert ons dat we het boek der
natuur en de Bijbel samen moeten lezen. De seculiere wetenschap heeft het
eerste boek helemaal losgemaakt van
het tweede. De vraag is of dit in Baambrugge gebeurde. Met als gevolg dat er
voor theologen niets anders op schijnt te
zitten dan in hun uitleg van het tweede
boek de uitleggers van het eerste boek te
volgen. Terwijl De Brès het omgekeerde
bedoeld zal hebben. Ik pleit er daarom
ook voor om uit artikel 2 meer apologetische en missionaire uitdaging te putten dan natuurwetenschappelijke.
Wetenschap
In Baambrugge gebeurde het. Prof.
Van den Brink wilde niet eigenwijs zijn

tegenover zoveel bètageweld. Hoezeer
ik dit meevoel, het verbaast me juist bij
iemand als hij: gewend om zijn nek uit
te steken, prikkelende dingen te zeggen,
sterk gemotiveerd tot apologetiek. Allereerst zou ik tegen hem willen zeggen:
u bent óók wetenschapper! De theologie
blaast haar eigen partij mee in het gesprek van de wetenschappen. Theologen
zijn geen Calimero’s. Wetenschappers die
zo tegen theologen aankijken, hebben
hun wetenschappelijke houding bij voorbaat verloren.
Niet dat ík alles weet. De Heilige Geest
zal ons niet alle verborgenheden openbaren. Terecht stelt Van den Brink mij de
vraag wat ik dan tegen de Baambruggers had gezegd. Allereerst is het voor
mij als theoloog niet of slechts ten dele
mogelijk om (natuur)wetenschappelijke
theorieën te toetsen. Laten biologen de
evolutiebiologie toetsen, en geologen
de evolutiegeologie enzovoort. Dat is
wetenschappelijk, zeker als men zich
bewust is van de rol van eigen vooronderstellingen en interpretaties. Daarom
verbaast het mij dat in Baambrugge
geen tegenstemmen te horen waren. De
evolutietheorie wordt wereldwijd lang
niet door alle bètawetenschappers aanvaard en kent nog heel wat onopgeloste
vragen.
Bevragen
Mijn eigen inbreng zou vooral bestaan
in het bevragen van de status van de
zogenaamde gevestigde kennis. De
evolutietheorie kan wetenschappelijk
gezien nooit onder gevestigde kennis
vallen – tenzij je de definities van wetenschappelijke, gevestigde kennis, sterk
oprekt. Een theorie is altijd voor discussie
en alternatieven vatbaar. Zo heeft de
evolutietheorie zelf een enorme omslag
gemaakt toen in de jaren ’60 de theorie
van de oerknal werd gelanceerd. Tot die
tijd ging men uit van eeuwige materie. Wanneer kun je dan echt spreken
over gevestigde kennis? Kun je het wel
echt kennis noemen als je theorie voor
een groot deel bestaat uit aannames?
Aannemelijkheid en waarheid zijn niet
identiek. Een trui met gaten zou ik dus
ook niet aan willen trekken, tenzij voor
een sponsorloop. Gaten in truien hebben
nooit de neiging vanzelf te dichten, wel
om almaar groter te worden, totdat de
trui uiteenvalt.
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Ik ben het daarom helemaal met Van
den Brink eens dat de eigenlijke strijd
der geesten zich daar afspeelt waar de
wetenschap haar grenzen overschrijdt of
ons in verzoeking brengt om onze eigen
grenzen te verleggen. In de evolutietheorie zit dan ook meer geloof en levensbeschouwing verpakt dan men wil toegeven. Daarom heb ik in mijn vorige artikel
welgemeend gepleit voor voortgaande
bezinning en gesprek, waarin (zoals het
echte wetenschappers betaamt) ook

ruimte is voor tegenstemmen.
Ten slotte: als ik in Baambrugge had
gezegd dat God in zes dagen hemel en
aarde geschapen heeft, had niemand
kunnen antwoorden dat ik onzin had
uitgesproken. Zelfs geen wetenschappelijke onzin. Maar dan had ik ook graag
met anderen het troostlied van Jesaja
40:12-31 gezongen.
Met dit weerwoord heeft De Waarheidsvriend de discussie afgesloten. Dat

kan hooguit zijn bedoeld voor dit moment. Dichter bij elkaar zijn de beide
gesprekspartners nog niet gekomen.
Ik betwijfel ook of dat nog zal gaan
gebeuren. Het gaat om een discussie
die in heel de ‘gereformeerde gezindte’
speelt en heel die gezindte ook steeds
verder verdeelt. Ik vond het de moeite
waard er in het vorige en huidige nummer breed over te informeren.

Naamchristendom
Het Reformatorisch Dagblad wijdde een
hoofdredactioneel commentaar aan
recente berichtgeving over het percentage godsdienstigheid in Nederland en
in de VS. Onder de titel ‘Naamchristendom belangrijke oorzaak voor ontkerstening’ verscheen het in het nummer
van 15 mei. Dat was dus een dag na Hemelvaartsdag. Eerst wordt ingegaan op
het feit dat veel landgenoten er geen
flauwe notie van hebben waarover die
dag ging. Het artikel gaat zo verder:
Kerkelijk betrokken mensen hebben er
vaak geen idee van hoe ver de kennis
van het christelijk geloof bij de meeste
Nederlanders is weggezakt; of beter:
totaal afwezig is. Want grote groepen in
ons land zijn opgegroeid zonder enige
bagage mee te krijgen over Bijbel, kerk
en geloof.
Hoe sterk ons land ontkerstend is en
hoezeer die tendens zich ieder jaar doorzet, werd deze week weer eens bevestigd
door de cijfers die het Centraal Bureau
voor de Statistiek publiceerde over de
kerkelijkheid van de Nederlandse bevolking. Een minieme meerderheid (50,8
procent) noemt zich nog godsdienstig.
Waarbij dan gelijk moet worden bedacht
dat dit percentage nog dit niveau heeft
doordat met name ouderen religieus
zijn. Onder jongeren is de groep godsdienstigen een minderheid geworden.

Wie denkt dat gelovigen ‘gelukkig dan
toch nog maar’ de meerderheid vormen,
moet zich wel realiseren dat slechts een
beperkt deel van de bevolking er daadwerkelijk ‘iets aan doet’. Slechts één op
de tien Nederlanders bezoekt elke week

een religieuze samenkomst, variërend
van een kerk tot moskee. Met andere
woorden: de groep die zich nog godsdienstig noemt, is dat veelal in naam.
Christenen zullen zich steeds meer bewust moeten worden dat ze veruit in
de minderheid zijn. Dat is ernstig. Maar
nog zorgelijker is dat veel christenen dit
vooral in naam zijn.
Maar dat naamchristendom treft men
ook aan bij mensen die nog wel elke
week één of twee keer in de kerk zitten.
Zij bezoeken een dienst, maar dat doet
hen niks. Is dat niet een belangrijke
factor die de ontkerstening verder aan-

jaagt? Hoe zullen onkerkelijken interesse
krijgen in het geloof als ze merken dat
kerkgangers vooral voor de vorm naar
de kerk gaan maar dat verder nergens
uit blijkt dat het geloof wezenlijk iets
voor hen betekent?
Deze week verscheen ook in de Verenigde
Staten een groot onderzoek naar de religiositeit van de Amerikanen. De cijfers
daar liggen nog wel gunstiger dan in
ons land. Maar ook in de VS is sprake
van een snelle groei van de onkerkelijkheid. Ed Stetzer, kenner van de evangelicale wereld, schreef naar aanleiding
daarvan: ‘Het oppervlakkig christendom
kalft snel af. Wat straks overblijft, is de
kern die van harte leeft uit een vaste
overtuiging. De naam “christen” wint zo
aan betekenis. Dat zal de werfkracht van
het christendom op den duur ten goede
komen.’
Men kan dit afdoen als wensdenken. Dat
is het misschien ook wel enigszins. De
werfkracht van de kerk zit niet primair
in de mensen, maar in de boodschap.
Maar zijn stelling bevat ook iets waars.
Wanneer christenen, al vormen ze een
minderheid, laten zien dat het geloof
echt iets voor hen betekent kan dat niet
zonder gevolgen blijven. Naamchristenen zijn er altijd te veel, overtuigde
christenen altijd te weinig.

U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten op rekening NL42 RABO 0324 6259 01 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.

@NaderBekeken

www.facebook.com/naderbekeken

