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In Christus’
voetspoor

Verder in dit nummer o.a.:
- Wraak is menselijk
- Discipelschap en genade
- Schilderij en oud papier
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Een deurmat voor Jezus?

Schriftlicht
Arnout Francke

Creatieve gerechtigheid
‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een
oog en een tand voor een tand.” En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang
slaat, ook de linkerwang toe te keren…’
(Matteüs 5:38-42)
In de jaren ’90 zond de BBC een praatprogramma uit over
Wraak. In de show waren gasten aanwezig die op verschillende manier wraak hadden genomen. Op een partner, een
collega of buurman. De presentator vroeg aan hen of het toegestaan is om wraak te nemen.
En een oude wijsheid luidt: ‘Degene
die geen wraak wil nemen, die neemt
eigenlijk de zaak niet zo serieus.’ Wraak
is in onze wereld een gebruikelijk antwoord op het kwaad dat jou is aangedaan.

Dit waren enkele antwoorden: ‘Absoluut, ik kan hem niet zomaar laten
gaan’; ‘Je voelt je beter als je dat gedaan hebt’; ‘Het geeft voldoening in je
hart, als je hen net zo erg kwetst als zij
het jou gedaan hebben’; ‘Wraak doet
goed’; ‘Als je geen wraak neemt, verlies
je je zelfrespect.’

Prikkelend onderwijs

Misschien herken je hier iets van. Diep
in ons hart huist een sterk gevoel voor
rechtvaardigheid. Als bijvoorbeeld een
collega halve waarheden over jou verspreidt, dan voelt dat als oneerlijk. Dan
wil je hoe dan ook dat het wordt rechtgezet. Bijvoorbeeld door het nemen van
wraak. Door wraak te nemen vereffen
je namelijk een rekening. Je staat weer
quitte. Nico Frijda, emeritushoogleraar
psychologie zegt*: ‘Wraak is een maatstaf van het feit hoe jouw rechtsgevoel
is geschaad door wat er is gebeurd.’

In de Bergrede schetst Jezus de houding
van een discipel in een wereld vol onrecht. Hoe ga je om met onrecht dat jou
is aangedaan? Zijn woorden zijn prikkelend en stimuleren ons denken. ‘Ik
zeg jullie je niet te verzetten tegen wie
kwaad doet, maar wie je op de rechter
wang slaat, ook de linkerwang toe te ke
ren.’ Pardon! Wat bedoelt Hij hiermee?
Moet ik onrecht passief toelaten? Moet
ik over me heen laten lopen? Moet ik
een deurmat voor Jezus zijn, waaraan
iedereen naar believen zijn voeten mag

afvegen? Bovendien, neemt Jezus het
kwaad eigenlijk wel serieus?
Om te begrijpen wat Jezus hier zegt,
moeten we naar de context kijken. Jezus
grijpt met de woorden ‘oog om oog,
tand om tand’ terug op een oude wet
in Israël. Deze wet was bedoeld om persoonlijke wraakacties te voorkomen. Als
iemand jou benadeelde, kon je naar de
rechter gaan. En de rechter hanteerde
de stelregel: oog om oog, tand om tand.
Heel rechtvaardig. Deze wet bepaalde
dat een straf niet zwaarder mocht zijn
dan de ernst van het vergrijp. In de
praktijk werd deze wet natuurlijk nooit
letterlijk genomen. Meestal werd de
straf vervangen door een geldboete of
schadevergoeding.

Ook de linker…
In die tijd kon je voor een klap naar de
rechter gaan en van de dader een kleine
schadevergoeding eisen. Wanneer Jezus
nu zegt dat zijn leerlingen zich niet
‘moeten verzetten’ tegen wie kwaad
doen, dan doelt hij op het gebruik van
dát recht. ‘Verzet je niet’ betekent hier
dus dat je niet naar de rechter moet
gaan om je gelijk te halen. Met andere
woorden: maak geen gebruik van deze
wet. Daartegenover plaatst Jezus een
andere reactie: keer hem je andere
wang toe.
Wat heeft Jezus hier op het oog? Moet
een leerling dan maar over zich heen
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laten lopen? Moet hij gewillig die klappen opvangen? Moet hij het kwaad z’n
gang laten gaan? Vraagt Jezus van zijn
leerlingen om zich te laten uitleveren
aan het onrecht?
Nee, dat zegt Jezus nu net niet! Jezus
nodigt niet uit tot gelatenheid, maar
Hij stimuleert juist tot het nemen van
een nieuw initiatief. Hij daagt je uit om
eens verrassend uit de hoek te komen.
Niet door wraak te nemen of door naar
de rechter te gaan, maar door iets geheel nieuws te doen.

maar waarbij allerminst sprake is van
herstelde verhoudingen. De vrede is nog
steeds ver te zoeken. Jezus zegt: ‘Ga eens
niet op je strepen staan, maar ga voor
die ander. Ga voor verzoening. En wees
daarin creatief!’

Nieuwe wegen

Ook de drie volgende voorbeelden
(onderkleed, tweede mijl en geld lenen)
maken datzelfde punt. In die tijd waren
de Romeinen de baas. En Romeinen
mochten bij de wet één mijl van een
Israëliet pressen. Een Romein kon op
straat een Israëliet de opdracht geven
Doe eens gek…
om zijn bagage te dragen. Maximaal
één mijl, méér was volgens de wet niet
Laten we ons eens even inleven in die
toegestaan. Hoe reageer je als Israësituatie. Iemand op de rechterwang
liet op zoiets vernederends? Kom je in
slaan duidt op de aantasting van
opstand? Gebruik je geweld? Jezus pleit
iemands eer. Wanneer iemand jou op
voor een verrassend initiatief: draag
je rechterwang slaat, moet hij dat wel
zijn bagage ook een tweede mijl. Wat
(aangenomen dat hij rechtshandig is)
voor uitwerking zou zoiets hebben op
met de buitenkant van zijn hand doen.
die Romein? Hij ontmoet een vijand
Zo’n gebaar is een daad van belediging.
die vrijwillig een tweede mijl gaat.
Die klap wil zeggen dat jij van minder
Misschien ontstaat er wel een gesprek
waarde bent. Het is een gebaar vanuit
onderweg. De Israëliet vraagt aan de
de hoogte. De ander vernedert jou en
soldaat hoe het is om als Italiaan zo ver
kijkt op je neer. Door nu ook je linkervan zijn vaderland en familie te moeten
wang toe te keren stem je niet in met
wonen. En de Romein vraagt op zijn
die vernedering. Maar je draait die
beurt waarom hij vrijwillig een tweede
ander je wang toe vanuit gelijkwaarmijl zijn bagage draagt. De Israëliet
digheid. Je zegt daarmee: ‘Geef me nog
maar een tik, maar dan als gelijken!’ Het kan vertellen dat hij dit van Jezus heeft
is een initiatief van waardigheid. Je doet geleerd. Hij kan getuigen van wie Jezus
is, dat Hij genezen kan, dat Hij leert
iets uit eigen kracht. Het kan natuurlijk
om te vergeven en het goede te zoeken
zijn dat je een tweede klap krijgt. Maar
het kan ook een verrassende uitwerking voor de ander. De soldaat vertelt later
aan zijn hoofdman wat hem is overkohebben op die ander. Die arrogante
men. Een maand later zoekt diezelfde
ander realiseert zich ineens dat jij wel
hoofdman Jezus op met het verzoek of
waardigheid hebt. Zo kan de ander tot
Hij zijn kind genezen wil. Jezus verbaast
een vernieuwd inzicht komen. En welzich over het grote geloof
licht komt hij tot inkeer.
van deze Romein.
Niet op je strepen
Jezus gaat verder dan de
gaan staan
Jezus opent hier nieuwe
rechtvaardige wet uit het
wegen van creatieve geOude Testament. Jezus
rechtigheid in een wereld vol onrecht. In
heeft een diepere gerechtigheid op het
geen enkel voorbeeld zegt Jezus dat je je
oog. Want ga maar na: de rechter erbij
bij het kwaad moet neerleggen of passlepen in conflictsituaties leidt bijna
sief moet lijden. Dat zou ook raar zijn;
nooit tot vrede en verzoening tussen
kwaad is gewoon kwaad. Jezus roept
beide partijen. De benadeelde heeft
juist op tot actief verzet tegen onrecht,
misschien wel zijn recht gehaald door
maar dan op een nieuwe manier. Niet
schadevergoeding te claimen, maar
door je te wreken, ook niet door op je
is daarmee de relatie hersteld? Dat is
strepen te gaan staan, maar door iets te
maar de vraag. Hoe vaak verlaten twee
doen waartoe de ander je niet verplicht.
partijen niet de rechtbank waarin het
Die linkerwang, dat bovenkleed, die
recht misschien heeft gezegevierd,
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tweede mijl en dat geld… niemand
dwingt je ertoe. Het is uit vrije wil, maar
juist in die vrije keuze ligt het verzet!

Behandel de ander met hoop
Je bent dus helemaal geen deurmat
voor Jezus, een watje die over zich heen
laat lopen. Het gaat hier niet om een
slavenmoraal, maar om een actief en
krachtig verzet. Jaren later geeft de
apostel Paulus woorden aan wat Jezus
hier zegt: ‘Overwin het kwade door het
goede.’

ander terugpakken. Op je strepen gaan
staan en je verhaal halen bij de rechter
idem dito. Ook dát levert alleen iets voor
jezelf op: jij gaat voor jouw recht. Maar
in beide gevallen is er geen winst voor
de ander. Hij zal daardoor niet veranderen. In al die voorbeeldjes laat Jezus zien
dat je hoopt dat die ander zijn onrecht
inziet en tot inkeer komt.
Door een verrassend initiatief wordt de
ander aan zichzelf ontdekt. En dat doorbreekt misschien de haat en het wantrouwen. Misschien leidt dat tot herstel

dat is de verantwoordelijkheid van de
ander. Maar iedere keer als leerlingen
van Jezus reageren met zo’n nieuw initiatief, is dat één extra mosterdzaadje
van de doorbraak van Gods regering in
ons dagelijkse leven.

Kwaad met goed…
Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan
gedaan. Iemand schreef eens: ‘Goed met
kwaad vergelden is duivels. Goed met
goed vergelden is menselijk. Kwaad met
goed vergelden is goddelijk.’ En dat is
precies wat er hier gebeurt. De Bergrede
wordt uitgesproken door Jezus die deze
goddelijke weg zelf gegaan is. Toen God
in zijn Zoon naar deze wereld kwam,
kwam Hij niet om wraak te nemen of
om zijn rechten op te eisen. Maar aan
het kruis deed God iets verrassend
nieuws: Hij vergold kwaad met goed. Jezus’ dood was geen passief lijden, maar
een actieve creatieve daad van liefde. En
zo opende Hij een nieuwe manier van
mens-zijn. Nieuwe mogelijkheden om
te antwoorden op onrecht. En Hij nodigt
je uit om die weg ook te ontdekken,
achter Hem aan.
Ds. J.A. Francke is predikant te Voorburg.

Noot:
*

In een VPRO uitzending over het thema
‘wraak’.

Eén extra mosterdzaadje
Wat beoogt Jezus met deze weg? Heel
eenvoudig: de ander! Het belang van de
ander staat voorop. Jezus moedigt ons
aan om de ander altijd met hoop te behandelen. Wraak is meestal op jezelf gericht; je wilt je niet verzoenen, maar de

van de relatie. Ik zeg bewust ‘misschien’.
Want wie deze kwetsbare weg wil gaan,
weet van tevoren nooit de uitkomst. Het
kan zijn dat de ander misbruik maakt
van jouw creatieve zet en je nog harder
onderuithaalt. Maar dat is niet aan jou,

Nader Bekeken – speciale abonnementen
Neem een proefabonnement op Nader Bekeken! U ontvangt het blad dan drie maanden voor maar € 5,-.
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk dan eens aan een geschenkabonnement op Nader Bekeken.
Het kost u slechts € 10,- en hij/zij ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 p.min.).
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De voorbeelden liggen voor het oprapen. ‘Jezus zocht geen
kerkmensen, Hij maakte discipelen.’ De kerk moet dus ook
vandaag discipelen maken en missionair zijn. Een ander

voorbeeld: ‘Vasten gaat vooraf aan wonderen in de kerk. Wij
moeten net als Jezus ons leven wijden aan God. Net als de
eerste discipelen krijgen wij de macht om te genezen.’
Het zijn veel gehoorde en vast herken
bare zinnen. Een tekst uit de Bijbel
wordt zonder omwegen op ons leven
hier en nu toegepast.

Tijdens m’n opleiding
Deze manier van omgaan met bijbelteksten noemen we exemplarisme. De
Bijbel wordt vooral gelezen als een boek
met talloze voorbeelden. Deze term
kwam ik voor het eerst van mijn leven
bewust tegen tijdens mijn opleiding.
Tijdens mijn tweede studiejaar viel het
onder de verplichte tentamenstof. Ik
heb het artikel van prof. B. Holwerda,
na de Tweede Wereldoorlog hoogleraar
Oude Testament in Kampen, nog maar
eens uit de kast gepakt en doorgelezen.
Indertijd heb ik het in één adem uitgelezen. Zo razend boeiend, en ook zo’n
eyeopener.
De vraag was hoe je teksten uit de Bijbel, en in het bijzonder uit de boeken
van het Oude Verbond, recht doet.

God komt immers onze geschiedenis
binnen, trekt daarin met mensen op
en gaat met hen om, en teksten zijn
dus per definitie door tijd en situatie
bepaald. Wil je de geschiedenis als werkelijk gebeurd honoreren, dan kan dat
niet anders. Maar exemplarisme gaat
daar op een andere manier mee om.
Exemplarisme omschrijft Holwerda in
een drietal kenmerken.
- De (heils)geschiedenis is illustratief.
Oftewel: zij dient vooral als voorbeeld van toen voor de mensen van
nu. Neem bijvoorbeeld David. Dan
krijg je de praktische toepassing:
wij moeten (of mogen niet) zijn en
doen als David.
- Bijbelse geschiedenissen worden
fragmentarisch benaderd. Gebeurtenissen en ontwikkelingen
staan vooral op zichzelf en worden
niet gelezen in het grotere geheel
van God, die door de geschiedenis met mensen een weg gaat. De
verbinding wordt dan gelegd met

-

behulp van een psychologische of
gevoelsmatige parallel. Het moment waarop bijvoorbeeld Abraham
leefde of waarop koning Hizkia
functioneerde in de geschiedenis,
speelt niet of nauwelijks mee.
Als derde kenmerk ziet Holwerda
dat teksten vaak wat hij noemt
atomistisch behandeld worden, los
van het grotere geheel. Zoals een
atoom ooit zo genoemd werd omdat het gezien werd als het kleinste
ongedeelde deeltje, zo neemt men
een tekst als onafhankelijk deeltje,
om daaraan een uitwerking en toepassing te geven. De twijfel van Johannes de Doper en die van Tomas
leveren stof op om te preken over
twijfel, ongeacht de setting waarin
die zich voordoet.

C. Trimp, van 1970 tot 1993 hoogleraar
ambtelijke vakken in Kampen, citeert
een kernachtige typering van Holwerda: ‘Deze methode zou ik willen
noemen de exemplarische, omdat zij de
bijbelse geschiedenis oplost in allerlei
zelfstandige geschiedenissen, die voorbeelden (exempelen) zijn voor ons.’

Voortgezet onderwijs
Decennialang is in de vrijgemaakte
kerken de prediking gestempeld door
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Kroniek
Jan Wesseling

Nieuw exemplarisme
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- Een derde, wellicht wat uitdagend
conteren, zónder de afstand in tijd te
de heilshistorische methode. Vragen
voorbeeld. Paulus geeft concrete
honoreren en zonder de vaak specifieke
als ‘welke plek heeft deze tekst in het
aanwijzingen voor de plaats van de
plek in Gods plan te waarderen. Ik geef
grotere geheel van Gods gang met
vrouw in Christus’ gemeente. Niet
een paar voorbeelden:
mensen?’ en ‘hoe loopt de lijn naar
alleen over hoedjes, ook over haar al
- De laatste tijd staat discipelschap
Christus?’ werden bij de uitleg van een
dan niet spreken. In de belangwekvolop in de schijnwerpers. Maar
tekst aan de orde gesteld. Die invloed
kende discussies daarover de laatste
al te vaak wordt dat
was zelfs zo sterk, dat
jaren heb ik meermalen de tekst
opgehangen
aan
de
sommigen wat ironisch
Hoe loopt de lijn
voorbij zien komen: ‘Laat de vrouw
woorden van Jezus zelf:
spraken over de heilsnaar Christus?
in de gemeente zwijgen.’ Niet dat
Ga dan heen, maak alle
hysterische methode.
die niet van belang zou zijn, maar
volken tot mijn disciHet kreeg af en toe
een een-op-eenvertaalslag naar de
pelen… In één adem door wordt dan
ook wel iets dwangmatigs en voorkerk van nu lijkt me te kort door de
gezegd dat wíj discipelen van Jezus
spelbaars. De bedoeling was helder:
bocht. In zijn artikel over man en
zijn en dat de kerk geroepen is om
de geschiedenis mocht niet oplossen
vrouw in de gemeente (zie Nader
discipelen te maken. Daarbij wordt
in afzonderlijke, van elkaar losstaande
Bekeken, jan. 2015) schreef P. Niehet woord discipel zomaar vooral
‘exempelen’. Nadeel in de praktijk kon
meijer daarover: je moet kennis
toegepast op je praktisch christenwel worden, dat de concrete mens in
hebben van de situatie toen, van je
zijn. Hoewel het gebruikte woord
de concrete situatie als het ware kon
eigen situatie en ook beseffen dat
ook heel goed leerling kan beteke‘oplossen’ in het grotere geheel van de
teksten in een verband staan. De
nen, wellicht tegen de achtergrond
heilsgeschiedenis.
Bijbel is geen verzameling eeuwige
van een rabbi met zijn school (Jezus
Dat neemt niet weg dat ook toen bewaarheden.
heeft het ook over ‘onderwijzen’),
kering, aanvechting en volharding wel
richt de focus zich vooral op dóen.
degelijk in de preken een plek konden
Geen woorden, maar daden. Niet de - Een laatste voorbeeld. In het ND van
krijgen. Holwerda zelf bijvoorbeeld gaf
19 februari jl. stond een column van
leer, maar aan de slag voor de Heer.
royaal aandacht aan de omgang met de
Herman Boon, geschreven vanwege
Die discussie vraagt om een afzonHere en kon heel ‘bevindelijk’ preken.
de veertigdagentijd. Jezus’ wondederlijk artikel. Het gaat me hier om
Niet alleen de heilsgeschiedenis, ook de
ren kwamen pas ná de woestijnpehet tekstgebruik, dat mijns inziens
heilsorde kreeg zo bij hem een plek.
riode, schrijft hij. Maar aan het eind
te kort door de bocht is. Wij stonden
van het evangelie van Marcus is de
niet rond Jezus op dat moment, de
Trimp pakte de draad weer op in zijn
opdracht luid en duidelijk: trek de
situatie is totaal anders dan toen
boekje Heilsgeschiedenis en prediking,
wereld in en vertel iederen het vraagt een bemet als ondertitel ‘Hervatting van een
een het evangelie, verjaag
hoorlijke vertaalslag
onvoltooid gesprek’. Ook dit heb ik
Geen woorden
boze geesten, genees zieom zo’n tekst toe te
met rode oren gelezen, nu tijdens een
maar daden
ken en spreek in nieuwe
passen in deze tijd.
tentamen voor mijn bijvak homiletiek
talen. Boven de column
(preekkunde). Trimp plaatste bij alle
staat het kopje: ‘Zie je wonderen
- Een heel ander voorbeeld. Ik ben
waardering ook een aantal kritische
in de kerk?’ Daarmee is het helaas
geabonneerd op een soort digitaal
kanttekeningen. Hij vroeg aandacht
verdrietig gesteld. Moraal van het
dagboek. Elke dag krijg je een tekst
voor de ómgang van God met concrete
verhaal is: net als Jezus moet je
uit de Bijbel in je mailbox. Op een
mensen van vlees en bloed, ook waneerst vasten, jezelf verootmoedigen,
dag is Johannes 10:18 aan de beurt:
neer er sprake is van de vóórtgang van
zodat Hij groot wordt in jou. Dan
Niemand neemt mijn leven, ik geef
de heilsgeschiedenis. Bij Trimp sloot
komen de wonderen vanzelf.
het zelf. Ik ben vrij om het te geven
dat ook aan bij zijn antenne voor de
en om het weer terug te nemen –
geloofsbevinding, voor het feit dat
dat is de opdracht die ik van mijn Va Waar gaat het mis? Om het laatste
de klank van het Woord ook een heel
der heb gekregen. De vrijheid van de voorbeeld even als illustratie te gebruidiverse weerklank kan opleveren in de
ken: de volgorde uit het leven van Jezus
Zoon, wordt dan gezegd, is om de
diverse mensenlevens van Gods kindewil van de Vader te volbrengen. Toe- ‘eerst vasten, dan volgen de wonderen’
ren op aarde. Niet toevallig schreef hij,
gepast op ons: gaan we in het spoor wordt tot een model gemaakt voor hoe
evenals A.N. Hendriks, ook over de toedat altijd kan/moet gaan. Wanneer ook
van Jezus, dan betekent dat dat we
eigening van het heil.
wij eerst de afzondering zoeken en ons
de vrijheid leren kennen die groeit
aan God wijden, volgen de wonderen
in de verbondenheid met de Vader
Een-op-een
in de kerk. De tekst wordt volledig uit
en dat we de wil van de Vader in
zijn verband gerukt, de speciale positie
gehoorzaamheid volgen. Het aanWat ik naar mijn indruk in toenemende
van Jezus als laatste Adam komt niet in
gereikte gebed voor die dag wordt:
mate tegenkom, is toch juist die exembeeld evenmin als zijn unieke missie als
Vader, leer me om net als uw Zoon,
plarische benadering. Teksten worden
Middelaar tussen God en mensen. Hij
mijn leven helemaal toe te wijden
een-op-een gelezen en toegepast.
blijft immers staande in de immense
aan u, in de kracht van uw Geest.
Zonder de historische setting te verdis-
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verzoeking, ook omdat ik daar zo gemakkelijk voor bezwijk.
Wanneer je er eenmaal op gaat letten,
kom je het onophoudelijk tegen. In
dagboekstukjes, in argumentaties, in
preken. De typering van Holwerda ooit,
opgediept door Trimp, blijkt nog volop
actueel: ‘De bijbelse geschiedenis lost
op in allerlei zelfstandige geschiedenissen, die voorbeelden zijn voor ons.’

God maakt geschiedenis
Teksten, gebeurtenissen, geschiedenissen worden een-op-een toegepast op

ons bestaan hier en nu. Door zo’n snelle Jezus gaat, kan ook zomaar zijn unieke
persoonlijkheid miskend worden. Een
en directe toepassing negeer je het
juiste hantering van Gods Woord dient
(vaak enorme) verschil in tijd, situatie
te rekenen met de
en cultuur. Feitelijk
werkelijkheid van de
maak je zo’n eenmaOns concrete
geschiedenis. Met
lige situatie tot een
mens-zijn genegeerd
het feit dat het om
format voor alle tijconcréte mensen
den en plaatsen, dat
altijd moet passen en al dan niet navol- gaat, aan wie God zich op dat moment
en in die situatie openbaart.
genswaardig is. Het probleem daarbij
is dat je doet alsof Gods verbinding
met onze geschiedenis te allen tijde dezelfde uitwerking en concrete vormgeving moet krijgen. Ons concrete menszijn kan zomaar genegeerd worden.
En wanneer het om de persoon van

Nieuw activisme
Wanneer je het eenmalige,
unieke karakter van wat in
de loop van de tijd op aarde
geschiedt, niet onderkent,
laten de gevolgen zich raden.
Als elk moment in de bijbelse
geschiedenis een voorbeeldfunctie heeft en elke tekst
algemeen toepasbaar is, ongeacht tijd, plaats, situatie
en persoon, dan is de parallel
snel getrokken.
Het is altijd: zo toen, zo nu. Of, als negatieve keerzijde: zo toen, zo nu niet
meer.
Wat in de Bijbel in eerste instantie be
schrijvend bedoeld is, wordt vóórschrijvend: van descriptief naar prescriptief.
Voorbeelden te over. Zoals Jezus, zo wij.
Of zoals de eerste discipelen, zo wij.
Zoals David, zo wij (niet). Je kunt natuurlijk eindeloos doorgaan. Elk verhaal
heeft wel een voor ons na te volgen
moraal.
Als voorbeeld geef ik wat uitspraken
die ik als gevolg daarvan de laatste tijd
nogal eens tegenkom. Wij moeten als
christenen in deze wereld het verschil
maken. De kerk moet koste wat het kost
de wereld bereiken. De kerk(diensten)

moeten veranderen, willen we niet passief of gesloten overkomen. Ik zeg niet
dat ik het verlangen achter zulke uitspraken niet aanvoel of kan plaatsen.
Zeker in reactie op een lauw, passief,
weinig bezield christen-zijn of op weinig geestdriftige kerkdiensten waar de
consumentenhouding van afstraalt, ligt
er wel een punt. Maar tegelijk kan het
in de reactie ook doorschieten. Maar
doe je in je argumentatie en motivatie

wel recht aan wat God ons wil openbaren? Wordt het isgelijkteken tussen
toen en nu niet te snel gezet?

Verschuiving
Daarbij zie ik ook langzaam maar zeker
een verschuiving optreden. Het accent
verschuift van vertrouwd zijn met het
Woord naar christen zijn met de daad,
van verzoening door Jezus Christus
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veranderen in onrust. Dat Jezus alle
naar actief christen-zijn in deze wegehoorzaamheid van de wet voor ons
reld, van de rechtvaardiging naar de
heiliging, van zuiver in de leer naar toe- heeft volbracht, dat God mij die toerekent en schenkt alsof ik nooit zonde
gewijd in het leven. Het lijkt allemaal
had gehad of gedaan, ja, alsof ik zelf
haalbaar en maakbaar.
alle gehoorzaamheid volbracht had die
Voor alle duidelijkheid: in principe is er
Jezus in mijn plaats volbracht heeft, die
niets mis met werfkracht, uitstraling,
diepe rust kwijnt weg. Het karakter van
de wereld willen bereiken en toegewijd
wat genade ten diepste is, verandert.
christen-zijn. Jezus roept zeker ook op
Langzaam maar zeker.
tot een christen-zijn met de daad en in
de praktijk (zie bijv. Mat. 25). Maar wanneer dat zo’n sterk accent krijgt dat het
Vreemdeling
ten koste gaat van verzoening en rechtvaardiging, raakt de balans zoek. GaanGeschiedenis is datgene wat op een
deweg zie je minder aandacht komen
bepaald moment in de tijd gebeurt en
voor Jezus als onze Middelaar. Jezus
daarna verleden tijd wordt. Het is per
komt vooral als koning en voorbeeld
definitie ergens uniek en eenmalig.
in de schijnwerper te
De aandacht in onze
staan. Onze zonde is
kerken ooit voor de
Een gepasseerd
grotendeels verleden
geschiedenis van het
station
tijd, verzoening met
heil bracht ook met zich
God wordt zomaar een
mee dat daar ontwikkegepasseerd station, de gehoorzaamheid ling in zat, iets procesmatigs, een voortvan Jezus in onze plaats een on(der)
gang. Dat juist dat ook weer z’n eigen,
belicht aspect en zijn noodzakelijke vol- wat dwangmatige schematiek met
maaktheid vanwege onze voortdurende zich meebracht, moge duidelijk zijn.
zonde raakt buiten beeld.
Tegelijk werd afstand genomen van het
Daar zit voor mij het belangrijkste behistorisch isgelijkteken tussen toen en
zwaar. Het verlangen naar toewijding
nu. De Bijbel biedt ons het doorgaande
en uitstraling kan ik begrijpen. Het
verhaal van God, die vanaf het paradijs
kan ook zomaar een reactie zijn op een
bezig is tot zijn volk te komen en sinds
lauw, in zichzelf gekeerd, passief chrisde hemelvaart door de verhoogde Zoon
tendom. Maar de rust in Christus kan
regeert over kerk en wereld (C. Trimp).

Daarnaast proef ik zomaar een nieuw
idealisme, dat soms bijna dwingende,
wat normatieve trekken kan krijgen.
Wij moeten immers het verschil gaan
maken. Wij moeten de kerk(dienst)
laten aansluiten bij de wereld. Wij moeten Jezus op aarde vertegenwoordigen.
Voor je het weet, raken ineens twee uitersten elkaar. Het gedreven idealisme
uit de jaren zestig, alsof wij met behulp
van een hecht doortimmerde kerk- en
organisatiestructuur het koninkrijk van
God op aarde al enigszins realiseren,
wordt vervangen door een ander idealisme, met andere vormen en manieren, maar met dezelfde doelstelling. Wij
moeten…
Buiten beeld blijft dat wij op aarde
vreemdelingen zijn, die niet thuis zijn
in deze wereld en vaak ook met een blik
van vervreemding worden gadegeslagen. Het is nog maar de vraag of wij
het verschil kunnen maken. Het is ook
zeer de vraag of wij met kerkdiensten,
gericht op de aanbidding van Jezus
Christus als hogepriester in de hemel,
de aansluiting bij de snel veranderende
en seculariserende wereld om ons heen
altijd kunnen blijven houden.

Nieuw wetticisme
Het is nuttig nog een spa dieper te steken. Dat nieuwe heilige
moeten kan gepaard gaan met een positieve kijk op de mens.
De verzoening is op Golgota al ‘geregeld’, voor de zonden is
betaald, je mag er zijn zoals je bent. Wij moeten het verschil
maken.
Opnieuw: er zitten waarheidselementen in. En toch… wanneer al die elementen bij elkaar komen en de ‘drive’
worden in een beweging, dan dreigt er
een ontsporing.

Sleutelpositie
Merkwaardig genoeg kon ik het woord
wetticisme niet vinden in mijn ‘dikke

Van Dale’. Even intoetsen op Google leverde wel meteen een mooie omschrijving op. Nota bene van de hand van
J. Douma en afkomstig uit de laatste
versie van de Christelijke Encyclopedie
(2005), onder redactie van G. Harinck.
Ik citeer even: wetticisme is de over
tuiging die een sleutelpositie toekent
aan de wet en aan het gehoorzaam
onderhouden van de wet. Daardoor

maakt men gemakkelijk het behoud
van de mens afhankelijk van zijn eigen
prestaties en niet van het geloof in Je
zus Christus die mensen rechtvaardig
verklaart, zonder de werken van de wet
(Rom. 3:21vv). Vormen van wetticisme
bedreigen gemakkelijk kerken die een
uniform patroon van handelen voor alle
leden eisen.
Volgens Douma gaat wetticisme vaak
gepaard met conservatisme en formalisme. Mij gaat het nu vooral om iets
anders, om een moeten voldoen aan
een bepaalde standaard, die van het
voorbeeld uit de Bijbel. De voortdurende overgave aan Jezus als blijvende
Middelaar en verzoener van onze

72

zonden, die ook nu nog dag in dag uit
voor ons pleit, maakt plaats voor Jezus
als koning en als navolgenswaardig
voorbeeld. Ten diepste gaat het daarbij
om de vraag in hoeverre de zonde nog
huishoudt in ons leven en wat de impact ervan is in het leven van alledag.

Beginsel
De catechismus denkt daar niet
optimistisch over. Ook niet
pessimistisch, maar wel
realistisch. ‘Zelfs de allerheiligsten hebben
niet meer dan een
klein beginsel van
gehoorzaamheid’
(zd. 44 HC). Een
mooi woord,
dat woordje
‘beginsel’. Het
doet denken aan een
plant, die microscopisch
klein begint
te groeien
en waarvan
het zaad gevormd wordt
in een vruchtbeginsel. Zo’n
beginsel is hoopgevend en veelbelovend,
maar tegelijk nog klein
en kwetsbaar.
Een klein beginsel… Dat
is niet om alle verlangen in
de kiem te smoren. Er is meer,
want de Geest van Jezus doet meer in
ons. Er groeien ook een heilig verlangen
en voornemen om naar alle geboden
van God, zonder uitzondering, te leven.
Maar de onmacht en teleurstellingen
die dat kleine beginsel veroorzaakt,
houden ons dicht bij Christus. Het besef dat zonde nog steeds een actieve,
kwade macht in ons is en de realiteit
dat deze wereld ook nog steeds te
lijden heeft onder de tirannie van de
duivel als de ‘overste van deze wereld’,
dringen ons terug naar de rust bij
Jezus. Wij kunnen de wereld maar al
te vaak niet veroveren en mij lukt het
maar al te snel niet om op Jezus te lijken, hoezeer ik er ook naar verlang en
hoe goed ik het ook probeer.

Arminianisme?
Het gevaar van arminianisme ligt hier
op de loer. Ik citeer ter verduidelijking
opnieuw even de Christelijke Encyclopedie.
Arminius, hoogleraar in Leiden, overle
den in 1609, schreef de zaligheid wel toe

Eén zin licht ik er even uit. Arminianisme doet geen recht aan (de doorwerking van) de kracht van de zonde en
de kwaadaardigheid in het hart van de
mens. Een exemplarisch gebruik van de
geschiedenissen uit de Bijbel, een fragmentarisch tekstgebruik, een nieuw
heilig moeten, alles bij elkaar genomen
kan daar een kijk op de mens aan ten
grondslag liggen waarbij het mensbeeld positief kleurt en de impact van
zonde en genade gerelativeerd
wordt. Een onderschatting
van de doorwerking van
de zonde in ons hart en
leven, een overschatting van de menselijke
mogelijkheden en een
geringschatting
van wat genade
ten diepste inhoudt. Uiteindelijk maakt
het vooral
onrustig. Bij
alle tientallen, soms
honderden
voorbeelden
schiet je
ergens altijd
tekort. Als christen. En als gemeente van Jezus
Christus.

Voorbeelden

Zaad en vrucht
aan Gods genade, maar ten diepste was
het de mens die een goed gebruik moest
maken van de aangeboden genade. Het
arminianisme erkent het bederf van het
menselijk hart, maar acht de zondaar in
staat om een goede geestelijke keuze te
maken. Dit leidde in het arminianisme
tot de gedachte dat ook Gods eeuwige
verkiezing gebaseerd is op het geloof
van de zondaar.
De diepste motivatie om het arminia
nisme af te wijzen was dat het geen
recht doet aan de boosheid van het hart
van de mens. In het arminianisme wordt
tekortgedaan aan het Sola gratia.

Voorbeelden en aansporingen
zijn er in de Bijbel. Maar laat ze
wel op hun plaats staan. In het kader
van de heilsgeschiedenis. En met al
de voorbeeldige kanten én zonden en
gebreken van mensen die met God
verbonden leefden. De genade van
God in hun Middelaar werd hun in
het oude verbond al bij voorbaat en in
het nieuwe uit de voorraad van Jezus
Christus en zijn verdiensten toegekend.
Het voorbeeld van die mensen dient
altijd te blijven functioneren in dát
licht. Dan lichten in hun geloof, bekering, aanvechting en volharding niet
de menselijke daadkracht op, maar de
genade en de Geestkracht van God. In
de voortgaande geschiedenis gaat God
om met concrete mensen. In hun leven
leren wij zo vooral Hem kennen.

73

Jaargang 22 no 3 maart 2015

Voortdurende verzoening

En wanneer dan mijn onvermogen, of
mijn diep bederf mij smart, toont mij
het goddelijk Vaderhart zijn verlossend
mededogen.

Gelukkig is verzoening met God niet
alleen een voorfase of een opstapje bij
de ingang van de fase van heiliging in
ons leven, maar een voortdurende en
Rust
blijvende noodzaak. Dat schrijf ik niet
om ons tot sombere, passieve, krachteWetticisme maakt altijd onrustig. In
loze en in zichzelf gekeerde christenen
het ergste geval kan de zweep erover
te maken. Integendeel. Het geeft zo
gaan. Het maakt ook onzeker. Onze
veel rust en ruimte. Elk moment van
voorvaders hebben dat in de Dordtse
ons leven mogen we ons in Christus
Leerregels uitvoerig doordacht en (misverzoend weten met God. Niet omdat
schien soms wat omslachtig) verwoord.
wij zo goed voldoen aan alle mogelijke
Die basale onrust is eigen aan het areisen en de ons voor
minianisme en het
ogen gehouden voorsemipelagianisme.
Wetticisme maakt
beelden uit de Bijbel,
Waar de mens zelf
altijd onrustig
maar omdat Jezus
een wezenlijke bijvolmaakt voldeed.
drage moet leveren
Hij is onze gerechtigheid voor God. En
aan zijn heil of aan de doorbraak van
dat is maar goed ook.
het koninkrijk van God op aarde, is het
Daarom worden de Schriften ook in
niet gauw goed genoeg.
Hem vervuld. Hij was uniek. Hij deed
Jezus bevrijdt. Hij geeft allereerst rust.
niet als David in zijn zonde (exempel).
Niet om ons met de armen over elkaar
Hij was als Gideon in zijn moed (exemin de comfortabele leunstoel van een
pel). En ga zo maar door… Hij was bogearriveerd en gesloten christenvenal uniek in zijn leven en sterven. Zijn dom achterover te laten leunen. Maar
actieve gehoorzaamheid met de daad
om vanuit de diepe, onuitsprekelijke
in het leven van elke dag én zijn pasblijdschap en innerlijke rust met God
sieve gehoorzaamheid in zijn lijden en
verbonden te zijn en zijn rijk op aarde
sterven dienden om mij te vervangen.
te dienen. Dat ziet er niet altijd even

sprankelend uit. De kerk is geen oogverblindende, succesvolle onderneming.
Zomaar is ze kerk ‘onder het kruis’ in
plaats van de wereld veroverend en
verbeterend.
Het is de plek waar je altijd maar weer
leert wat genade is. En echte, onvoorwaardelijke liefde. Daar leer je in Christus te zijn, wie je bent.
Ds. J. Wesseling is predikant te Putten en lid
van het bestuur van Woord en Wereld.

Vanuit zijn liefde voor het door de Geest geademde Woord
van God ontwikkelde Aryjan Hendriks zich in zijn bewogen
levensgang tot een theoloog van de Geest. In zijn aandacht
voor diens werk klopt een warm hart voor de gemeente
van Christus.
In deze maar liefst 240 pagina’s tellende en geheel in full
colour uitgevoerde bundel verzamelde artikelen vertelt
de auteur indringend over het betrouwbare Woord en de
wijze waarop de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich in
het Oude en Nieuwe Testament bekendmaken.
En waar dat Woord bewaard wordt, daar is de Geest.
Indringend spreekt Hendriks over de gemeente als tehuis
van prediking, pastoraat, liturgie en gebed, als leerschool
van de Geest.
Daarom krijgt ook de gelovige met zijn dringende vragen
en onzekerheden pastorale aandacht van de auteur. Maar
tegelijk laat hij zien dat God zo royaal spreekt over het
goede dat Hij bij zijn kinderen vindt.
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Kerk met
een grote K

Zelfs als we de ‘knutselkerk’ en de
‘legokerk’ als al te laagdrempelige
alternatieven buiten beschouwing
laten, blijven er nog genoeg voorstellen over die je met het gevoel
laten zitten dat de Heer en Bedenker van de Kerk zichzelf bij zijn
creatie helaas niet een overmaat
aan fantasie heeft toebedeeld.
Want hoe kan Hij nu ooit een oerkerk hebben uitgevonden waarmee
het onmogelijk lijkt een beetje fatsoenlijk de eindstreep te behalen?
We mogen dus eigenlijk best van
geluk spreken dat er nog mensen
zijn die zich om het tragische lot
van de traditionele kerk bekommeren en vol ijver de meest verrassende amendementen bedenken
voor het bijna uitgeputte concept
van de oerkerk. Het was inderdaad
allemaal mooi bedacht in den beginne: de Kerk als plek waar de
Heer van de Kerk zelf spreekt en
waar degenen die zich aangesproken weten, stamelend en gezamenlijk antwoord mogen geven.
Maar de getallen bewijzen dat de

oerkerk als plek waar God zijn volk
ontmoet, niet meer werkt. Er zijn
nog nauwelijks mensen die oren
hebben om te horen. En als we niet
snel ingrijpen, zullen lege stoelen
en banken helaas getuigenis afleggen van een mislukt concept.
Maar gelukkig: we staan er in onze
zorg dus niet alleen voor! In het
ND krijgen praktisch alle mensen
stem die zich het tragische lot van
de kerk aantrekken. En dan blijkt
dat zij zeer bereid zijn ons voor te
gaan in het zoeken en vinden van
vormen die beter aansluiten bij
onze tijd en ook beter inspelen op
onze persoonlijke behoeftes.
Naast deze vinding- en fantasierijke restaurateurs van de oerkerk
tref je ook mensen aan die ons
voorgesteld worden als gemeentestichters en kerkplanters. Soms
krijg je de indruk dat sommige
van hen de verouderde kerk al
opgegeven hebben, in ieder geval
als plek waar de Here ook (door
hen ontdekte) nieuwe gelovigen
wil ontmoeten. De oude kerk krijgt
daarom meer dan eens de hartelijke groeten, gepaard met de
welgemeende wens om ondanks
haar klaarblijkelijk falen toch nog
een lang leven beschoren te mogen zijn als financier van nieuwkerkelijke experimenten. Maar laat
de oude kerk intussen wel wennen
aan het idee dat er steeds meer
aan nieuwe doelgroepen aangepaste, en dus meer levensvatbare
kerken geplant zullen worden.

buiten de traditionele kerk tot klinken wordt gebracht. Oprecht dankbaar ben ik dat er heel veel mensen zijn die de Naam van de Here
Jezus verkondigen op plekken
waar u en ik niet komen of geen ingang hebben. Moge de Heer van de
Kerk dat werk blijven zegenen!
Tegelijk is het goed vast te houden
dat als het om de Kerk gaat, het
wel de Here zelf is die zijn volk
vergadert. En waar Hij vergadert,
dat is nu precies de plaats waar
je zijn moet. Namelijk waar zijn
Woord klinkt en geopend wordt.
En dan kom je toch weer uit bij de
(zichtbare) Kerk aan wie de Here
zijn Woord heeft toevertrouwd.
Want Het Woord van de Here is
niet van theologen. Niet van kerkplanters of gemeentestichters.
Ook niet van dominees. Het Woord
is verbonden aan de Kerk.
Is dat te ouderwets? Is dat niet voldoende aangepast? Ja, als dat je
overtuiging is, dan moet je natuurlijk snel overstappen op een volledig nieuw concept. Zo één waarbij
je vrij kunt kiezen. Je gaat gewoon
daarheen waar je dingen hoort die
je op het lijf geschreven zijn. En
waar het gesproken woord je raakt
om geen andere reden dan dat het
mee resoneert met wat er leeft in
jouw hart. Alleen, dan zul je nooit
echt ontdekken Wie de Kerk met
een grote K heeft uitgevonden!
Ds. R.Th. Pos is predikant te Rijnsburg.

Ik ben me ervan bewust dat het
evangelie misschien wel vooral
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Column
Rufus Pos

Het lijkt zo langzamerhand wel om
een soort wedstrijd te gaan: wie
heeft het beste, het origineelste,
het gewaagdste idee om de tanende kerk weer nieuw leven in te
blazen? Pak drie willekeurige ND’s
uit de oudpapierbak en blader ze
nog een keer door. ‘Snel’ alleen
de koppen tot en met de opiniepagina’s. Dikke kans dat u het woord
‘kerk’ tegenkomt in een context die
de indruk wekt dat eindelijk het ei
van Columbus ontdekt is om een
stervende kerk weer groen, vitaal
en groeiend te maken.
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Augustinus:
genade sluit werken
niet uit maar in
Thema
Klaas van der Zwaag

Als alles onverdiende genade is, hoe zit het dan met de men-

selijke vrijheid en zijn wil? Heft de genade de menselijke vrijheid op? Als alles genade is, wat voor zin heeft het dan om

te bidden en goede werken te doen, zo vroegen monniken in
de buurt van Marseille aan Augustinus. Deze vraag zal in dit
slotartikel aan de orde komen.
De kerkvader worstelt met de vraag
hoe recht te doen aan beide aspecten:
genade en wil, voorbestemming en
verantwoordelijkheid. Zijn antwoorden
zijn van belang om extremen te vermijden: enerzijds het standpunt dat
het geloof volledig op het conto van
de menselijke vrijheid zet, anderzijds
de opvatting dat genade elke werkzaamheid en reactie van de kant van
de mens uitsluit. Het gevolg in beide
gevallen is dan dat genade óf een lot is
dat iemand overkomt óf dat de mens
de genade zelf verdient. Juist het onverdiende karakter van de genade bracht
Augustinus steeds weer naar voren.
In dit opzicht maakte Augustinus in
zijn leven een ontwikkeling door, waarbij het onverdiende en vrije karakter
van de genade steeds meer centraal
kwam te staan. Al schrijvend was hij tot
dieper inzicht gekomen, merkte hij aan
het eind van zijn leven op. De late antipelagiaanse Augustinus ligt echter over
het algemeen niet goed in kringen van
Augustinusonderzoekers. Zowel protestantse als rooms-katholieke wetenschappers laten deze werken het liefst
rusten of zijn er ongemakkelijk over.
Een onder Augustinusonderzoekers
veel voorkomende mening is dat de
kerkvader zich te veel heeft laten meeslepen door zijn afkeer van Pelagius en

diens – vaak radicalere – volgelingen.
Men vindt hem doorgaans ronduit pessimistisch over de menselijke natuur.
En, wat ingrijpender is: hij zou met zijn
opvatting van de erfzonde iets hebben
geleerd wat haaks stond op de opvattingen van vroegere kerkvaders. We
hebben in het vorige artikel geconstateerd dat de eerste kerkvaders andere
uitdagingen en opponenten hadden,
waardoor de accenten anders lagen.
In zijn strijd tegen het manicheïsme
ontdekte Augustinus dat zonde geen
onafhankelijke macht was, maar een
vrijwillige afwending van God en het
goede. Er was sprake van een vrije keus
voor zonde en kwaad, zo ontdekte hij in
het proces van zijn bekering. Hij leerde
aanvankelijk duidelijk het bestaan
van de vrije wil en schreef daarover
een boek. Toen hij zich echter ging
verdiepen in de brieven van Paulus en
vernam van het optreden van Pelagius
in Rome, veranderde alles. Deze Britse
monnik was vooral ontstemd geraakt
over de uitlating van Augustinus in zijn
Belijdenissen: ‘Geef wat Gij beveelt en
beveel wat Gij wilt.’ Pelagius zag in die
uitdrukking van Augustinus een ernstige aantasting van de zedelijke verantwoordelijkheid van de mens en van
de mogelijkheid om door goede werken
een deugdzaam leven te leiden.
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Erfzonde
Voor Augustinus waren de opvattingen van Pelagius en zijn volgelingen
dermate verontrustend dat hij verschillende werken aan de problematiek
wijdde. Augustinus bevestigt nadrukkelijk de werkelijkheid van de erfzonde.
De zonde ontstaat niet door navolging,
zo zet hij tegenover Pelagius uiteen,
maar door overerving. In Adam heeft
de hele mensheid gezondigd. De dood
is de straf op de zonde, niet een natuurlijk feit, zoals Pelagius meende. Vanwege de werkelijkheid van de erfschuld
is ook de kinderdoop noodzakelijk, zo
betoogt hij verder, om de erfzonde
af te wassen. Omdat Paelestius, een
volgeling van Pelagius, de erfzonde
loochende, zag Augustinus bij hem ook
een ondermijning van de kinderdoop.
Augustinus bestrijdt Pelagius’ opvatting dat het mogelijk is om als mens
een zondeloos leven op aarde te leiden.
Door de zondeval is de menselijke natuur volgens hem onderworpen aan
‘onwetendheid’ en ‘zwakte’. De wil van
de mens heeft geen hulp nodig wat het
zondigen betreft, maar heeft wel hulp
nodig om het goede te willen. Goddelijke bijstand is dus onmisbaar.

Geloven ‘om niet’
Augustinus verwijt Pelagius dat bij
hem wel de genade van de Schepper
een (grote) rol speelt, maar dat de
genade van de Verlosser, de ‘geneesheer’ Christus, nergens een wezenlijke
betekenis heeft. Augustinus keert zich
tegen de gedachte dat het begin van
het geloof bij de mens zou liggen, terwijl God vervolgens de voortgang van
het geloof garandeert. Beide, begin
en voortgang, zijn echter geheel en al
Gods gaven. Geloven en niet-geloven
zijn geen zaak van de vrije wil, schrijft
Augustinus, maar ‘om niet’ (gratis)
hebben de uitverkorenen ontvangen
wat ze ontvingen. God verkiest mensen
niet omdat Hij wist dát zij zouden geloven, maar opdat zij zouden geloven.
De verkiezing mag volgens hem niet
verzwegen worden in de prediking,
want daarmee zou de pelagiaanse leer
in de hand gewerkt worden als zou de
genade geschonken worden op grond
van eigen verdiensten. Wel moet de

verkiezing met de nodige voorzichtigheid en wijsheid worden gepreekt, stelt
Augustinus. Een bedrieglijke of onkundige arts kan een heilzaam geneesmiddel zo gebruiken dat het geen nut doet
of zelfs schade veroorzaakt!
Tegen de opvatting dat God het begin
van het geloof geeft en dat de gelovigen daarna met de genade samenwerken, heeft Augustinus geen bezwaar.
Integendeel, kenmerkend voor zijn
theologie is dat het geloof door de
liefde werkt, dat wil zeggen: vruchtbaar wordt in een leven in liefde tot
God en de naaste.

te trekken met alle heiligheidsbewegingen door de eeuwen heen, van piëtisme, puritanisme, Nadere Reformatie
tot de heiligheidsbewegingen van de
laatste eeuwen. Als er een kerk ontstaat
waar de massa binnenstroomt en de
leer ‘in orde’ is, is het tijd om het onderscheidende criterium in het leven en in
de heiliging te zoeken. In die zin kent
de kerkgeschiedenis altijd reactiebewegingen, en dat is maar goed ook wil de
kerk niet in valse rust vervallen.

Liefde

Toch heeft Augustinus in de gaten gehad dat er bij Pelagius sprake was van
een subtiel vertrouwen op eigen werkzaamheid waardoor het onverdiende
Augustinus is een hartstochtelijk verkarakter van de genade wel terdege op
dediger van de kinderdoop. Hij is de
het spel stond. Ten diepste keerde de
mening toegedaan dat de doop de
kerkvader zich tegen het optimistische
erfzonde afwast, een opvatting die
karakter van het gedachtegoed van de
later gangbaar wordt in de Rooms-Kapelagianen, dat feitelijk kenmerkentholieke Kerk. Vandaar dat hij de doop
der was voor een stoïcijnse moraal of
heilsnoodzakelijk acht en meent dat
Griekse deugdethiek dan voor een pauongedoopte kinderen verloren zouden
linisch mensbeeld.
gaan, zij het in een ‘milde vorm van
Toch ging Augustinus nooit zo ver
verdoemenis’. Latere reformatorische
dat hij genade als een onpersoonlijke
theologen die de kinderdoop verankerkracht opvatte die de mens als een
den in Gods verbond zodat ouders van
jonggestorven kinderen niet hoefden te marionet ziet en hem als het ware
met geweld bij de nek grijpt. Wanneer
wanhopen aan hun eeuwige behoudemensen gered worden, is dat niet het
nis, zijn bijbelser.
gevolg van een willekeurig besluit van
Een heikel punt blijft Augustinus’ visie
een grillige God, maar, zo schrijft Auop de seksuele begeerte. Hij scheert
gustinus, als een geheimzinnig en zoet
rakelings langs de opvatting dat deze
trekken van een God die vrede en rust
begeerte (concupiscentia) het middel
geeft. Uiteindelijk is het liefde (Augusis waardoor de erfzonde wordt overgetinus wordt behalve docdragen. Toch leert hij dit
tor van de genade ook
niet als zodanig. HuweDe mens als
doctor van de liefde gelijk en seksualiteit zijn
een marionet
noemd) die de kern van
niet verkeerd. Wel stelt
het menselijk bestaan
Augustinus dat door de
zonde juist de seksuele begeerte tot au- vormt. Wat de mens doet, is het gevolg
van zijn liefde, en die kan aards of hetonome macht is geworden die haaks
mels gericht zijn. Zoals Augustinus het
staat op het leven in het paradijs.
magistraal uitdrukte: heb lief en doe
wat je wilt. Als dat geen vrijheid is!
Meer begrip

Kinderdoop

Er is nu terecht meer begrip voor
de context waarin Pelagius werkte,
namelijk van de volkskerk die in het
constantijnse tijdperk vrijheid kreeg
maar waarvan de leden vaak nog aan
heidense gewoonten vasthielden. Geen
wonder dat juist in deze situatie heiligheid en verantwoordelijkheid de aandacht vroegen. Er valt zelfs een parallel

Dr. K. van der Zwaag te Barneveld is journa
list bij het Reformatorisch Dagblad.
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Woordwaarde
Rob van Houwelingen

Volg het voetspoor van Christus

Tja, Jezus kruist vandaag je pad
en houdt je staande met de vraag:
Dat volgen van Mij, wordt dat nog wat?
(Jaap Zijlstra)

‘Ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een
voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem…
Door zijn striemen bent u genezen.’
(1 Petrus 2:21 en 24)
Spoorzoeken is speuren naar sporen
die gemaakt zijn door mensen of dieren. Zulke aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit voetafdrukken,
bloedsporen of afgebroken takken.
Bij ecologisch spoorzoeken wordt geprobeerd de gangen van dieren in hun
natuurlijke omgeving na te gaan. Ook
forensisch onderzoek is een vorm van
spoorzoeken, door misdadigers op te
sporen of bewijs te verzamelen in strafzaken. Het kan nog existentiëler: mensen raken in de loop van hun leven het
spoor soms helemaal bijster. Alsof hun
morele kompas niet meer werkt. Dan is
het zoeken naar de juiste richting, proberen het spoor terug te vinden.

Rondreizende rabbi’s
In de bijbelse tijd kon je een rondreizende rabbi volgen. Je trok dan dag en

nacht met je leermeester op, nam een
voorbeeld aan hem en was hem volkomen toegewijd. Zo werden in Israël
leerlingen gevormd door intensieve,
persoonlijke training. Volg de rabbi en
je leven krijgt richting!
Hoewel Hij geen gewone rabbi was,
heeft Jezus van Nazaret ook een spoor
getrokken toen Hij zijn weg door het
land Israël ging. Soms volgde Hij de gebaande paden, soms koos Hij een minder voor de hand liggende route. En Hij
maakte school. Je kon Hem volgen door
je bij Hem aan te sluiten. Of liever: door
gehoor te geven aan zijn uitnodiging:
‘Volg Mij’. Op die manier verzamelde
Hij leerlingen in zijn gevolg en gaf Hij
praktijkonderwijs. Meestal was Jezus in
gezelschap van volgelingen: een kleine
kring van twaalf jonge mannen, een
wat grotere vaste groep daaromheen
en een wisselend aantal belangstellenden. Al spoedig bleek deze rabbi er

onconventionele onderwijsmethoden
op na te houden. En bij Hem is discipelschap geen tijdelijk traject, je blijft
levenslang leerling.

Zelfverlies
Niet iedereen kon het opbrengen Jezus
te volgen. Want Hij ging op weg naar
Jeruzalem, waar Hij gekruisigd zou
worden. Hij was bereid zijn leven te
verliezen om anderen te redden. Vroeg
of laat kom je als volgeling op eenzelfde
soort kruispunt. Ben je dan bereid alles
op te geven? Als iemand die een kruis
op zijn of haar rug draagt, op weg naar
de plaats van executie? Volgen van
Jezus betekent snijden in eigen vlees,
omwille van Hem zelfs je leven durven
verliezen. Het is je huidige leven aan
het kruis laten spijkeren en helemaal
opnieuw beginnen. In één woord: zelfverlies.
Niet voor niets is in alle vier de evangeliën een ernstige waarschuwing van
Jezus opgenomen aan het adres van
ieder die Hem volgen wil: ‘Wie achter
Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en
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nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven
imiteren, zoals kleine kinderen hun
Mij volgen. Want ieder die zijn leven
voor u geven!” zei Petrus’ (Joh. 13:36ouders nadoen in de dagelijkse dingen
wil behouden, zal het verliezen, maar
37). Petrus was bereid de
en daardoor leren hoe het moet. Bowie zijn leven verliest
Heer
te
volgen
in
de
dood,
vendien treden er in het Nieuwe Testaomwille van Mij, zal het
Winst uit
maar Jezus doelde op zijn
ment behalve Christus zelf ook andere
behouden’ (Mat. 16:24-25;
zelfverlies!
vertrek naar de hemel, zijn voorbeeldfiguren op, zoals de apostel
Mar. 8:34-35; Luc. 9:23-24;
terugkeer naar de Vader
Paulus. Als hij de Korintiërs wil leren
vgl. Joh. 12:25). Winst uit
die Hem gezonden had. Dat traject is
dat ze het heil van de ander moeten
zelfverlies!
voorlopig onnavolgbaar voor mensen.
zoeken en alle eigenbelang opzijzetPijnlijk was dan ook het afscheid bij het ten, schijft hij: ‘Volg mij [Paulus] na,
Onnavolgbaar
meer van Tiberias, zoals het slot van
zoals ik Christus navolg’ (1 Kor. 11:1). En
het vierde evangelie vertelt. In bedekte
er zijn veel gelovigen die voor anderen
Voor het volgen van Jezus Christus
termen duidde Jezus aan hoe Petrus
een rolmodel kunnen zijn; denk aan de
wordt in de evangeliën het Griekse
zou sterven tot eer van God: ook aan
geloofsvoorbeelden uit het Oude Teswerkwoord akolouthein gebruikt: ‘behet kruis. ‘Daarna zei Hij: “Volg Mij.”
tament (Heb. 11), aan Paulus’ medewergeleiden, in gezelschap verkeren van,
(…) Toen Petrus zich omdraaide zag
kers (Fil. 3:17) of aan de leiders van de
behoren tot de groep’. Soms met het
hij dat de leerling van wie Jezus hield
gemeente in Jeruzalem (Heb. 13:7). Door
woord opisoo erbij, ‘achter iemand
[Johannes] hen volgde (…) Maar Jezus
het voorbeeld van zulke mensen word
aan’, ter markering van degene die als
antwoordde: “(…) jij
je aangemoedigd. Dan
leider gevolgd wordt. De Heer bepaalt
moet Mij volgen”’ (Joh.
zijn wij als christenen
de route en zijn weg is uniek. Anderen
Voor anderen
21:19, 20 en 22). Met
de handen en voeten
kunnen wel zijn voetstappen volgen.
een rolmodel
dit tafereel eindigt het
van Christus in deze
Dat is: met Hem meegaan op weg,
Johannes-evangelie.
wereld. Tegelijk moet
zoals de eerste leerlingen deden toen
Petrus moet volgen zonder om te kijken onze blik gericht blijven op niemand
Jezus nog op aarde was en door Israël
naar zijn vriend Johannes, maar Jezus
anders dan Hemzelf, de grondlegger en
trok.
verdwijnt uit beeld, er staat alleen nog
voltooier van het geloof (Heb. 12:2).
een smal voetspoor in het zand.
Maar je voelt het al aankomen: dat
aardse spoor houdt een keer op. Op de
Voetafdrukken
laatste avond voor zijn kruisdood had
Leren door imiteren
Jezus zijn naaste leerlingen daarop
Tegen deze achtergrond valt het op,
voorbereid. Binnenkort ga Ik weg, en
dat Petrus de christelijke huisslaven in
De aardse Jezus volgen is iets anders
dan kunnen jullie Mij niet volgen,
Klein-Azië aanspreekt alsof zij letterlijk
dan Jezus volgen nadat Hij naar de
had Hij gezegd. ‘Simon Petrus vroeg:
hemel is gegaan. Verderop gebruikt het het voetspoor van Christus kunnen vol“Waar gaat u naartoe, Heer?” Jezus
gen. Huisslaven moesten zorgen voor
Nieuwe Testament dan ook een ander
antwoordde: “Ik ga ergens naartoe
de dagelijkse dingen. Koken, schoonmawerkwoord, minder fysiek, namelijk
waar jij nog niet kunt komen, later
ken, op de kinderen passen, werken op
mimeisthai: ‘nabootsen, zich gedragen
zul je Mij volgen.” “Waarom kan ik u
het land of in de winkel van hun eigeop dezelfde manier’. Dus: leren door
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Twee beroemde theologen over de navolging van Christus
Thomas a Kempis (ong. 1380-1471)
Uit: De Imitatione Christi (ong. 1420)
‘Wie Mij volgt, zegt de Heer, wandelt niet in de duisternis. Dit zijn woorden van Jezus Christus, waardoor Hij ons
aanspoort, Hem in zijn leven en deugden na te volgen,
indien wij waarlijk verlicht willen zijn, en verlost van alle
blindheid des harten. Dat dus onze voornaamste zorg zij,
het leven van Jezus Christus te overwegen.
De leer van Christus gaat alle leringen van heiligen te
boven; en wie zijn geest bezat, zou daarin het verborgen
manna vinden. Maar het gebeurt dat velen, die het evangelie dikwijls horen, weinig zielsverlangen ondervinden
omdat zij de geest van Christus niet bezitten. Wilt gij de
woorden van Christus ten volle verstaan en er smaak in
vinden, dan moet gij geheel uw leven aan het zijne trachten gelijkvormig te maken.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Uit: Nachfolge (1937)
‘Een christendom zonder de levende Jezus Christus blijft
noodzakelijkerwijs een christendom zonder navolging, en
een christendom zonder navolging is altijd een christendom zonder Jezus Christus; het is idee, mythe. Een christendom waarin het alleen gaat om God de Vader, maar
niet om Christus als levende Zoon, heft de navolging ten
enenmale op.
(…)
De oproep van Jezus tot navolging maakt de discipel tot
enkeling. Of hij wil of niet, hij moet een beslissing nemen,
hij moet alléén een beslissing nemen. Het is geen eigen
keus enkeling te willen zijn, maar Christus maakt de geroepene tot enkeling. Ieder is alléén geroepen. Hij moet
alléén volgen.’

Toelichting:
Thomas begint met een citaat uit het Johannes-evangelie,
waar Jezus zichzelf het licht van de wereld noemt (Joh.
8:12). Het ‘verborgen manna’ verwijst naar Openbaring
2:17 en indirect naar Johannes 6, waar Jezus zichzelf het
brood van het leven noemt (Joh. 6:48-51).
Volgens Thomas zijn er drie middelen om Christus na
te volgen. Zijn leven (zoals beschreven in het evangelie)
overwegen; leven in de geest van Christus (Rom. 8:9; Gal.
5:25); heel je leven gelijkvormig maken aan het leven van
Christus (Rom. 8:29; Fil. 3:10 en 21; NB: gelijkvormig is niet
identiek!).

Toelichting:
Geloven gaat dieper dan leerstellingen of een boodschap
van zondenvergeving aannemen, het betreft zelfs niet
alleen Godsvertrouwen. Omdat Gods Zoon mens werd,
omdat Hij de Middelaar is, aldus Bonhoeffer, is navolging
een kwestie van gehoorzaamheid die alle vrijblijvendheid
uitsluit.
Bonhoeffer benadrukt de rol van de enkeling, omdat je de
geloofsbeslissing niet voor een ander kunt nemen, zeker
niet als dat offers vraagt. Navolgen gaat desnoods tegen
de stroom in – ook die van het Duitse nationaalsocialisme.
Uiteindelijk is ieder mens zelf verantwoordelijk voor God.

naar. Petrus adviseert hun: ‘Erken het
gezag van uw meesters en heb ontzag
voor hen, niet alleen voor de goede en
rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige’ (1 Petr. 2:18). Als huisslaaf
was je afhankelijk van je meester. Daar
waren strenge heerschappen bij. Je had
zomaar een onverdiende afranseling te
pakken of nog erger. Maar in dat geval
moet je als christen leren lijden, aldus
Petrus, met heel concreet het voorbeeld
voor ogen dat de lijdende Christus
indertijd heeft gegeven. Hij nam niet
zijn toevlucht tot liegen en bedriegen;
als Hij werd uitgescholden, schold Hij
niet terug; degenen die Hem lieten
lijden, bedreigde Hij niet; Hij liet het
oordeel over aan Hem die rechtvaardig
oordeelt.
Treed in zijn voetspoor, zegt Petrus,
heel opmerkelijk met het werkwoord
akolouthein dat doorgaans alleen in de
evangeliën wordt gebruikt. Alsof juist
die huisslaven de aardse Jezus op de

voet kunnen volgen. Natuurlijk beseft
Petrus wel dat de situatie ten opzichte
van vroeger veranderd is. Zijn lezers
woonden niet in Israël. Jezus bevindt
zich in de hemel. Toch is er iets van
Hem achtergebleven, dat boven tijd en
ruimte uitgaat. Letterlijk schrijft Petrus
over een ‘voorbeeld’ (Grieks: hupogram
mos, een schrijfsjabloon om letters na
te tekenen), dat Jezus heeft ‘achtergelaten’. Hij is van de aarde weggegaan,
maar zijn voetafdrukken staan als het
ware nog in het zand. Volg dat spoor!

Bloedspoor
Petrus herkent het beeld van de lijdende dienaar uit Jesaja 53 in het
lijdensverhaal van Jezus. Dat Hij tot
bloedens toe gegeseld werd, en met het
houten kruis op zijn rug naar Golgota
ging. Stel je dat voor, houd zijn gestalte
voor ogen. Wie achter Hem loopt, ziet
zijn stukgeslagen rug, met alle strie-

men van de geseling. Als je onverdiend
te lijden krijgt, denk dan aan Hem. Dat
is het advies voor christelijke huisslaven, de eerste lezers van Petrus. Maar
ook voor ons als latere lezers, bij alles
wat ons omwille van het christen-zijn
wordt aangedaan. Jezus’ striemen zijn
onze redding, doordat Hij onze zonden
het kruis op droeg. Zo heeft Hij voor
zijn volgelingen de klappen opgevangen en hun verwondingen genezen. Hij
gaf zijn leven voor ons. Het voetspoor
van Christus is een bloedspoor dat naar
zijn koninkrijk leidt.
Dr. P.H.R. van Houwelingen is hoogleraar
Nieuwe Testament aan de TU Kampen
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Genen

Soms vraag ik me af waar de zonde in ons lichaam vastgelegd zou kunnen zijn. Bestaat de kans dat die na diepgaand
onderzoek ook ergens als een genetisch defect ontdekt
wordt? Of is dat te materialistisch gedacht? Hoe erf je eigenlijk zonde? Het staat er toch maar: ‘Zoals de mens was na de
val, zo werden ook zijn kinderen. De verdorven mens bracht
verdorven kinderen voort’ (DL III/IV,2). ‘Daarom worden alle
mensen in zonde ontvangen’ (DL III/IV,3). Het woord voort
planting valt zelfs. Met de voortplanting van mensen plant
ook zonde zich voort, onweerstaanbaar en onontkoombaar.
Zou dat ons niet kunnen verontschuldigen? Is je zonde niet
een lot, iets dat je tegen wil en dank meekrijgt via je ouders,
een kwestie van ‘kan ik er wat aan doen’?
David staat voor de spiegel. God heeft hem er echt naartoe
moeten sleuren. Hij is vreemdgegaan. Voor een koning in die
tijd en cultuur was een onenightstand overigens niet iets om
van wakker te liggen. Maar David ligt er behoorlijk wakker
van. Een jaar lang loopt hij ook met een grote bocht om de
confrontatie met God heen. Totdat de profeet Natan hem de
spiegel voorhoudt.
Maar dan noemt hij het niet geringschattend een ‘avontuurtje’. Je hoort hem ook niet zeggen: ‘kan ik er wat aan doen’.
Het was misschien eenmalig, maar het was geen incident.
Zijn onzuivere verlangen, zijn uitgevoerde plan, zijn misstap,
zijn leugen en bedrog, zijn moord met voorbedachten rade
nadien, alles wijst erop dat er een verkeerde bron in hem
schuilt. Het zat al in zijn genen bij zijn geboorte, het bruist in
zijn bloed, het woekert door in zijn leven…, hij is een zondaar
in hart en nieren. En daardoor zet hij niet alleen zijn positie,
maar ook Gods toekomstig koninkrijk op het spel (na Gods
toezegging in 2 Sam. 7 komt deze misstap in 2 Sam. 11!)
Zo heeft mijn moeder mij gekregen, bekent hij in Psalm 51. Al
vanaf mijn verwekking zit dat in me. Zonde plant zich voort
van ouders op kinderen, van generatie op generatie. Als een
olievlek breidt het zich uit over de mensheid. Geen mens begint als een onbeschreven blad of met een schone lei. Dat is
een feit.

als adamskinderen verdoezel ik
liever een beetje. Ik lijk zomaar
wat op David, merk ik. Ik heb de
neiging om mijn zonde te vergoelijken en ermee weg te lopen. Dat is
ook wel logisch, toch? Wees eerlijk,
dat idee is toch deprimerend? Ontmoedigend? Zwartgallig? Wat blijft er boven
een wiegje zo over van dat: ‘wat een lief
baby’tje’? Zo’n zuigeling is zich toch nog
van geen kwaad bewust?
De Here is er absoluut niet op uit om onze blijde verwachting
de grond in te boren of onze doopbedieningen te vergallen.
Juist niet. Onze kinderen – het is de realiteit – worden in
zonde geboren. De verdorvenheid van Adam is over al zijn
nakomelingen gekomen (DL III/IV,2). Wie niet wereldvreemd
is, ziet dat terug in het nieuws van elke dag. Wie zichzelf
leert kennen, ontdekt het keer op keer. Het lijkt wel alsof het
in je genen zit. Bij iedereen.
Nog een citaat: ‘zij willen noch kunnen terugkeren tot God
en evenmin kunnen zij in hun verdorven natuur verbetering
brengen, zonder de genade van de Heilige Geest’ (DL III/IV,3).
Ook dat zie je terug bij David. Hij komt niet terug uit zichzelf,
hij moet door een profeet van God teruggehááld worden.
De onverschrokken herder die zelf weg dwaalde en hopeloos
verstrikt raakte.
Maar zo is God dan ook: Hij komt terughalen! Je ziet het al
bij Adam en Eva. En voor de spiegel verontschuldigt David
zichzelf niet. Hij bidt of Gód hem wil verontschuldigen. Of
God hem niet wil wegbannen uit zijn nabijheid en zijn Geest
niet van hem wil afnemen. Nieuwtestamentisch gezegd: David smeekt of God hem wil zien in Jezus Christus en zijn genade al tweeduizend jaar van tevoren bij voorbaat aan hem
ten goede wil laten komen. Alsof hij geen zonde had gehad
of gedaan…
De enige bij wie het niet ‘ín de genen’ zat, was Jezus Christus
(art. 2). Wij en ook onze kinderen worden in zonde ontvangen en geboren. Maar wij worden ondanks alles geheiligd
– in Chrístus. Davids blik in de spiegel mondt uit in een loflied op Gods heil. Voor hoeren, tollenaars, vreemdgangers,
moordenaars, fraudeurs. Voor onze pasgeboren en zelfs voor
onze ongeboren kinderen. Voor mensen van vlees en bloed…
als u en ik.
Ds. J. Wesseling is predikant te Putten en lid van het bestuur van
Woord en Wereld.

Eerlijk gezegd wil ik dat liever niet horen. Misschien wel in
toenemende mate. De donkere realiteit van onze afkomst
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Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

Ze vertelde iets over haar studie. Medische biologie, meen
ik. Moeiteloos goochelde ze met chromosomen, DNA-structuren, genen en eiwitten. Stond deze tak van wetenschap
vijftig jaar geleden nog in de kinderschoenen, vandaag is
die uitgegroeid tot een volwassen wetenschap. Met behulp
van een DNA-onderzoek kunnen misdaden worden opgelost,
genetische defecten kunnen vroegtijdig worden opgespoord
en met behulp van hormoonkuren kan het proces van kanker
afgeremd worden.

Rondblik
Pieter Niemeijer
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Hulp in
echtscheidingspastoraat
De telefoon gaat. Een zuster uit de gemeente heeft eindelijk
haar schroom overwonnen en vraagt je als ambtsdrager om
een vertrouwelijk gesprek. Je dubt: ik als man alleen met een
vrouw alleen? Is dat verstandig? Toch maak je een afspraak.
Wat je hoort, verbijstert je.
De zuster vertelt je dat haar man en
zij besloten hebben uit elkaar te gaan.
‘Weer pas geroepen als er alleen nog
maar scherven bijeen te vegen zijn en
men je alleen nog nodig heeft om het
netjes te regelen’, denk je bitter. Maar
het ontslaat je niet van je herderlijke
plichten en dus ga je nadenken over
wat je te doen staat. Je weet hoe ingrijpend een scheiding is voor alle
betrokkenen, voor hun gevoel van eigenwaarde, voor hun toekomst, voor de

verhouding tot hun kinderen, voor allerlei veranderingen in de familie en de
vriendenkring, voor hun materiële positie enzovoort. Wie zoiets meemaakt,
schreeuwt om hulp, ook van de kant
van de kerk – de kerk waar je gedoopt
bent, belijdenis gedaan hebt, avondmaal gevierd hebt, getrouwd bent.
Van een eerdere keer weet je nog hoe
je probeerde achter de waarheid te
komen. Maar wat was alleen de juiste

beeldvorming al een probleem! Je zat
bij de ene partner, kreeg een geloofwaardig verhaal te horen en je dacht te
weten hoe het zat, tot je naar de ander
ging en daar een heel andere versie te
horen kreeg. Kon je weer terug naar de
eerste, en doorvragen. Dan weer naar
de ander om te ontdekken dat je het
ook dit keer nog niet scherp had. En zo
ging het door. Er leek geen houden aan
de verslechtering van de verhoudingen.
Ondanks je inzet brak het huwelijk. Pas
jaren later hoorde je wat er echt aan
de hand was geweest, maar dat dat
steeds achtergehouden was: ‘je hangt
de vuile was toch niet buiten’; ‘ik kón
er gewoon niet over praten, het was te
erg.’ Als je had geweten wat je jaren later pas te horen hebt gekregen, had je
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indertijd op de kerkenraad anders geadviseerd toen het op het oefenen van
censuur aankwam. En je had wellicht
ook minder aan waarheidsvinding en
meer aan concrete pastorale bijstand
gedaan.
Maar fatalistische frustraties uit het
verleden bieden onvoldoende leidraad
voor besluiten die je nu moet nemen.
Dus denk je na: wat staat me te doen?

Verschillende petten
De eerste vraag die je je stelt, is: in
welke hoedanigheid ga ik eropaf wanneer ik te horen krijg van spanningen
in een huwelijk? Er zijn heel wat mogelijkheden: ik help de zuster pastoraal in
haar verwerking van de moeite die ze
ondervindt van de kant van haar man;
ik sta de zuster bij in haar contacten
met haar man; ik help de broeder pastoraal in zijn verwerking van de moeite
met zijn vrouw; ik sta de broeder bij in
de procedure met zijn vrouw; ik probeer de zuster tot inkeer te brengen; ik
probeer de broeder tot inkeer te brengen; ik sta hen samen bij in het verwerken van hun verdriet; ik sta hen samen
bij in het herstel van hun huwelijk; ik
help een van beiden of hen beiden in
een ordelijke en fatsoenlijke regeling
van de scheiding; ik ontferm me over
de kinderen van het echtpaar. Waar ik
als predikant of ouderling in ieder geval
niet onderuit kan: ik maak deel uit van
de kerkenraad die zich bezinnen moet
op de vraag of de gang van zaken ook
gevolgen moet hebben voor de toelating tot het avondmaal van een van
beiden of van beiden.

wat je aan hulp wilt bieden? Gemakkelijk scheppen de verschillende petten
verkeerde verwachtingen: men zoekt
bijvoorbeeld hulp bij je, maar merkt dat
je ook tot de kerkenraad behoort die tot
afhouding besluit. Het gevolg is vaak
niet slechts een koude douche, maar
ook het gevoel van verraden te zijn
door iemand die je in vertrouwen genomen had. Maak dat nog
maar eens goed…

In de samenleving zijn we geneigd
hoge eisen te stellen aan de rechtspraak. In de kerk stijgen de kwaliteits
eisen en verwachtingen navenant. De
Bijbel en de nieuwe kerkorde stellen
zorgvuldigheidseisen aan de kerkelijke
besluitvorming. Daarnaast is goede
documentatie nodig bij een adviesvraag bij de adviesraad huwelijk en
echtscheiding, bij het
vragen van goedkeuring
Een koude douche
aan de classis voor een
De verschillende petten
maatregel van tucht,
kunnen ook je functiobij de overdracht aan
neren in de weg zitten. Hoe voorkom je
de raad van een zusterkerk waarheen
dat de emotionele indrukken die je in
een van de betrokkenen is verhuisd. Als
de gesprekken als helper opdoet, je oor- je dat allemaal goed wilt doen, vergt
deel als kerkenraadslid gaan beïnvloedat geweldig veel tijd, en het legt een
den? En hoeveel informatie zul je nog
zware druk op ambtsdragers die dit
krijgen als degenen met wie je spreekt,
hoogwaardige, verantwoordelijke en
bang zijn dat die informatie door jou
gevoelig liggende werk ook nog eens
als kerkenraadslid gebruikt zal gaan
moeten doen zonder dat ze daarvoor
worden in het proces van beoordeling?
een specifieke opleiding hebben gehad.

Deskundig genoeg?

Het zal duidelijk zijn dat het in huwelijks- en echtscheidingspastoraat
van belang is dat er adequaat wordt
opgetreden. Waar getrouwd wordt,
is catechese nodig: gedegen huwelijkscatechese. Maar ook later, als zich
problemen voordoen, moet de kerk
zorgvuldig optreden. Waar geholpen
moet worden, moet je helpen. Waar de
weg gewezen moet worden, moet je
dat doen. Er moet geen tucht geoefend
worden als er geen sprake van verharding in de zonde is. Maar er moet ook
geen tucht omzeild worden doordat
het recht van de kerk op tuchtoefening
ontkend wordt of wat zonde is, wordt
Dat zijn heel wat verschillende petten
weggepraat. Het is het kenmerk van
die je op kunt hebben. Voor het gemak
echt pastoraat en van echt meevoelen
duid ik ze maar even aan als hulpverleen van deskundige geestelijke hulpverner, advocaat, relatietherapeut, rechter. lening dat het geen pappen en nathouNog afgedacht van de overweging
den is, of een zaak van alles verklaren
dat je op geen van de
en goedpraten, maar
gebieden professional
dat wat zonde is ook als
Pappen en
bent en dus zomaar in de
zonde wordt aangewezen
nathouden
fout kunt gaan, rijst er
en aangepakt, en dat dat
verwarring: als het jezelf
zo nodig ook tot kerkelijke
al niet duidelijk is welke pet je ophebt,
tucht leidt. Juist dan stuiten ambtsdrahoeveel te minder is dat dan duidelijk
gers vaak op zaken die moeite geven. Ik
voor de beide (v)echtelieden! Moeten
noem er een paar. Niet met het doel om
ze je zien als medestander of als tegenop een nette manier tucht te omzeilen,
partij of sta je boven de partijen? Hoe
maar juist om er op een zorgvuldige
verhoudt zich je rechterlijke taak tot
manier mee om te gaan.

Het negende gebod verbiedt ons een
vlot oordeel te vellen. Je moet luisteren
en luisteren en nog eens luisteren. Dat
moet ons – ook de ambtsdragers onder
ons – niet voor niets gebóden worden:
het is geen kernkwaliteit waarover we
automatisch beschikken.
Daar komt nog eens bij dat het lastig is
om af te wegen wat je moet rapporteren en wat je vertrouwelijk moet houden. Dat valt niet mee in een veld met
zo veel communicatieve voetangels en
klemmen als een gestrand huwelijk.
Een probleem van een andere orde:
als zich huwelijksproblemen voordoen
en de ambtsdragers worden ingeschakeld, dan gaat het in die ambtsdragers
uitsluitend om broeders. Dat betekent
voor de zuster die in de huwelijksproblemen zit, dat ze als enige vrouw in
een ambtelijk gesprek met drie mannen te maken krijgt. De beide ambtsdragers kunnen alles doen om zich in
de gevoelens van de zuster te verplaatsen, ze blijven mannen…
Huwelijksproblemen voeren vaak
nieuwe conflicten in hun kielzog mee.
Je wordt als ambtsdrager maar al te
vaak ongemerkt in een conflict gezogen
en tot partij gemaakt of als zodanig beschouwd, met alle schade van dien. Er
zijn in de loop der tijden wat ambtsdra-
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gers afgebrand door strijdende partijen
of door innerlijke tweestrijd of doordat
ze zichzelf voortdurend moesten verdedigen tegen insinuaties!
Daar komt bij dat juist huwelijksconflicten ook vaak leiden tot partijvorming binnen de gemeente en tot onttrekking aan de gemeente. Ineens zit je
als ambtsdrager voor je gevoel in een
mijnenveld en lijken er alleen maar ongelukken te kunnen gebeuren.

Eigene van
huwelijksproblemen
Ambtsdragers krijgen in hun werk te
maken met veel situaties van zonde en
gebrokenheid die niet eenvoudig zijn.
Het hoort bij het herder-zijn. Herder
ben je immers niet voor de periodes
dat alles vanzelf of op rolletjes gaat,
maar juist bij slecht weer en in situaties van gevaar.
Dat gezegd zijnde, is er bij huwelijksproblemen toch te wijzen op specifieke
omstandigheden.
Er zijn allerlei problemen die ‘gewoon’
met het leven te maken hebben: ziekte,
overlijden, sociale spanningen, materiële zorgen. Maar huwelijksproblemen
hebben vaak te maken met
zonde, en dan ook nog op
een bijzondere manier.
De apostel Paulus
geeft in 1 Korintiërs
6 aan dat veel zonden buiten het
lichaam om
gaan, maar
dat dat bij
zonden
op het gebied van
huwelijk
en seksualiteit
anders
is. Die raken je diep
en direct. Ze
hebben een buitengewone
impact op allen die ermee
te maken hebben.
Er zijn allerlei zonden en moeiten die
zich tot het desbetreffende gemeentelid beperken. Maar bij een conflict, en
dus ook bij een huwelijksconflict, gaat

het altijd om twee mensen met tegengestelde belangen. Als ze ook nog eens
beiden lid zijn van de kerk, dan ligt er
een keihard conflict in de boezem van
de gemeente. Al eerder wees ik erop
dat het vaak leidt tot een verdeling in
kampen binnen de kerkelijke gemeente
en tot een breuk met de gemeente.

2.

Huwelijksconflicten spelen zich bovendien af op intiem terrein. Er is heel
veel vertrouwen nodig, wil je daar als
helper goed kunnen functioneren. Niemand legt op dit terrein immers graag
zijn kwetsbaarheid voor anderen bloot.
Naast de betrokkenen zijn er vaak
kinderen voor wie de ontwrichting
van het huwelijk en ook het verloop en
de behandeling van de echtscheiding
grote en schadelijke gevolgen hebben.
Hoe vaak worden zij in de kerkelijke
behandeling van een huwelijksconflict
niet vergeten…

Overwegingen
Laat me bij de in het voorgaande
geschetste situatie een paar overwegingen formuleren over de rol van de
ambtsdrager:

3.

4.

5.

orde art. B23.1,2), en om dit gaande
het hele verdrietige proces te borgen.
In de gemeente kunnen gaven
aanwezig zijn om bij hen die bij
huwelijksproblemen betrokken zijn,
steun in pastorale zin te verlenen.
Het hoort bij een bijbels ambts- en
gemeentemodel dat die gaven benut worden. De nieuwe kerkorde
stelt kerkenraden expliciet in de gelegenheid zich in het pastorale werk
te laten bijstaan door leden van de
gemeente m/v of door kerkelijk
werkers m/v (id. art. B23.4; B31.1;
C49.1-3).
Het is de niet over te dragen taak
van de kerkenraad om een principieel kader vast te stellen inzake
echtscheiding en hertrouwen. Als
gezamenlijke kerken hebben we
daartoe een generale regeling ‘echtscheiding en hertrouwen’ (zie bij
nieuwe kerkorde art. C46.5).
Het is de niet over te dragen taak
van de kerkenraad om te waken
over de toegang tot de sacramenten
(id. art. B23.1; D53).
Besluitvorming op de kerkenraad
moet plaatsvinden op goede, objectieve, voor betrokkenen controleerbare en evenwichtige rapportage
(id. art. F71.1,4; F75.2; D54; zie ook
generale regeling bij art. C46.5).

Suggestie

1.

Het is de taak van de kerkenraad
om ervoor te zorgen dat betrokkenen en hun kinderen naar beste
kunnen getroost, bemoedigd en
vermaand worden (nieuwe kerk-

Toen ik op deze manier aan het nadenken was, trof me een passage in een
recent boek over de praktijk van het
ambt. Na gewezen te hebben op mogelijke valkuilen voor een kerkenraad bij
het behandelen van huwelijksconflicten, schrijft Marnix Assink:
‘Beter is het, als er in het huwelijk een
beweging richting echtscheiding wordt
geconstateerd, dat gekwalificeerde
krachten met het echtpaar aan de slag
gaan. Mogelijk is een echtscheiding te
voorkomen. Laten die gekwalificeerde
krachten aan de echtgenoten en de
kerkenraad verslag uitbrengen. Onafhankelijk, met adviezen in de richting
van beide partijen. Dan kan de kerkenraad, als het zover mocht komen,
eerlijke rechtspraak plegen. De kans
dat met beide gewezen echtgenoten
daarna een kerkelijke band kan worden
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opgebouwd of bewaard, neemt dan alleen maar toe’ (Bijlage 8 II, in: Marnix
Assink (red.), De praktijk van het ambt.
Handreiking aan nieuwe ambtsdragers,
Barneveld, Vuurbaak, 2012, p. 206).
Bij de gekwalificeerde krachten over
wie Assink het heeft, denk ik aan broeders en zeker ook zusters (uit de eigen
gemeente of uit een zusterkerk in de
regio) van wie de kerkenraad vindt dat

Ze treden niet op eigen houtje op, maar
worden door de kerkenraad voor deze
taak aangesteld. Hun werk vindt ook
plaats onder verantwoordelijkheid van
de kerkenraad.
Ze bieden op verzoek van de kerkenraad
pastorale steun in de moeiten, maar
zonder dat ze professionele hulpverleners vervangen of de inzet daarvan
tegenhouden.

ze over voldoende gaven voor deze taak
beschikken en/of die zich bekwaamd
hebben of zich willen bekwamen via
een cursus voor huwelijkspastoraat, via
een opleiding voor psychisch-pastorale
hulpverlening of via een daarmee vergelijkbare vorming.

Het zal duidelijk zijn dat ze de vertrouwelijkheid van de informatie die ze tijdens hun werk ontvangen, honoreren.
Ze doen de kerkenraad zo vaak als nodig is, vertrouwelijk verslag van hun
werk. Hun rapportage wordt wat de
feitelijke gegevens betreft, altijd geau-

toriseerd door de beide echtelieden.
Hun beoordeling en analyse leggen ze
ook aan de beide echtelieden voor, ook
altijd met de vraag om een reactie. Het
geheel leggen ze vervolgens over aan
de kerkenraad.
De kerkenraad geeft via de wijkouder
ling(en) naar de echtelieden van zijn
betrokkenheid blijk op een terughoudende wijze. Ook de zorg voor de kinderen wordt door de kerkenraad c.q. de
wijkouderling(en) geregeld.
De kerkenraad besluit aan de hand van
de ontvangen verslagen en rapportage
over de noodzaak van het starten van
vermaan. Deze verslagen en analyses
zijn door de beide echtelieden gezien
en zo nodig becommentarieerd. De
kerkenraad checkt een en ander en
neemt op grond daarvan zijn besluit
over mogelijke toepassing van censuur.
Bezoeken in het kader van de kerkelijke
tucht worden door twee ouderlingen
gebracht.
Het is van belang dat de kerkenraad zodra die zich een oordeel heeft gevormd
over de taxatie van de echtscheiding
die heeft plaatsgevonden, de gescheidenen ook informeert over de (on)mogelijkheid van hertrouwen.
Ds. P. Niemeijer is predikant te Rijnsburg.

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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Rondblik
André van Leeuwen

Het schilderij en het
oude papiertje

Er viel in maart vorig jaar voor veel Nederlanders
heel veel ‘rond te blikken’. Met name op maandag 24
maart 2014 hebben televisiekijkers indrukwekkende beelden gezien, tenminste zij die in de gelegenheid waren de
start van de Nucleaire Top op het beeldscherm te volgen.
Vooral in Den Haag, door journalisten
op die dag ‘de wereldhoofdstad voor
nucleaire veiligheid, de stad van vrede
en recht’ genoemd, was veel te zien.
Maar daarnaast viel ook op dat Amsterdam voor velen in het middelpunt
van de belangstelling stond. Onder
andere was de aankomst te zien van
een machtig man uit Amerika in de ‘Air
Force One’, toen hij landde op Schiphol en met zijn eigen zwaarbeveiligde
helikopter, ook nog beveiligd door een
groot aantal heel goed uitgeruste militaire helikopters, gebracht werd naar
het in 2013 heropende Rijksmuseum
in Amsterdam. Daar stapte hij over in
een van zijn eigen presidentiële auto’s,
naar wat werd gezegd de veiligste
niet-militaire auto ter wereld, the Beast
genoemd.

Indrukwekkend
U begrijpt het al, ik heb het over president Barack Obama van de Verenigde
Staten. De man werd daarna ongeveer
300 meter met die auto vervoerd
en stapte weer uit in een voor hem
speciaal zwaarbeveiligd gebied voor
het Rijksmuseum. Zoals gezegd, een
machtig man. Hij betrad dat prachtig
gerestaureerde museum en hij keek
naar schitterende schilderijen uit de
Gouden Eeuw. Maar hij bestudeerde
ook een oud stukje papier, een oud
document, voor hij met zijn beveiligde
auto en geëscorteerd door zijn eigen
zwarte auto’s met beveiligers over de
afgezette wegen naar de nucleaire top
in Den Haag werd gebracht. Het was
voor de vele miljoenen televisiekijkers

uit alle werelddelen een indrukwekkend gezicht.
Maar waarvoor kwam de president en
paste hij zijn programma aan? Wat
was zijn belangstelling voor dat oude
document uit vroeger jaren en niet
zozeer voor dat wereldberoemde schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht,
of anders gezegd, ‘de Compagnie van
Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh’? Wel, samen
met onze minister-president ging hij
allereerst kijken naar het originele
exemplaar van ‘de Acte van Verlatinghe’, door velen ook wel ‘de Acte van
Afzwering’ genoemd.

Historische Acte
In die historische Acte verklaarden de
Nederlandse Staten Generaal in juli
1581 Filips II, de koning van Spanje – die
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wij tot dan toe altijd hadden ‘geëerd’
zoals ons volkslied ons vertelt – vervallen van zijn heerschappij en koninklijke
eer, omdat hij van wettig vorst een
tiran was geworden. In dat document
stond helder vermeld dat wij het
Spaanse koninkrijk verlieten. Het was
feitelijk, hoewel zo niet genoemd onze
Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. Wij verlieten Spanje en de koning
van Spanje. Wij kwamen tegen de
koning in opstand omdat de opstellers
duidelijk wilden maken dat het volk er
niet is ten behoeve van de vorst, maar
dat de vorst de taak heeft zijn onderdanen te beschermen en hun vrijheden
te bewaren. Filips II, schreef men in
dat document, heeft zich niet van deze
taak gekweten, en hij en zijn erfgenamen werden in de Acte (plakkaat)
voor eeuwig verlaten of anders gezegd
‘afgezworen’. Wij waren nu vanaf dat
moment los van het grote Spaanse rijk
en op onszelf aangewezen. Het was de
eerste keer dat de Nederlanden expliciet in opstand kwamen tegen koning
Filips II. Daarvoor, voor die ‘afzwering’
dus, werd in het Wilhelmus en in de
Pacificatie van Gent en
de Unie van Utrecht
zelf altijd gezegd
dat men de koning
trouw bleef en enkel
het Spaanse leger
bevocht.
Vandaag in de eenentwintigste eeuw
is direct al de vraag
wie toen ‘de Nederlanden’ waren
die dat deden. Het
antwoord was en is,
ook vandaag nog,
het door vele Nederlanders gekende en
eerder genoemde
gedeelte van de Unie
van Utrecht. Dat
deel van de Unie,
door wie de Acte
is getekend, waren
de acht provinciën
Brabant, Gelre/Zutphen, Vlaanderen,
Holland, Zeeland,
Friesland, Mechelen
en Utrecht. Deze ge-

noemde Nederlanden zaten nu zonder
vorst, maar waren aanvankelijk helemaal niet van plan om de republiek
uit te roepen. Men kwam zelfs niet op
het idee! Men ging op zoek naar een
nieuwe vorst. Maar na, let wel, mislukte pogingen om de hertog van Anjou (beoogd erfgenaam van de Franse
troon), Willem van Oranje (vermoord in
1584), koningin Elizabeth I van Engeland
of Robert Dudley, graaf van Leicester,
op de troon te zetten, besloot men uiteindelijk of liever ‘ten einde raad’ in het
jaar 1587 een republiek te worden. In
1588 werd dit een feit. Zo ontstond de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (onder andere om geografische
redenen viel de provincie Mechelen
toen af).

Psalm 23
En dan: de feitelijke verwijzing naar
die wonderschone Psalm 23, waarin
God zelf zich presenteert als de goede
herder. Het staat vermeld in de Nederlandse taal van toen, zoals hierna
wordt beschreven.

Die Acte van Verlatinghe begint dan
ook met de klassiek geworden formulering van de verhouding van wettig
vorst en onderdanen:
‘Alzo een iegelijk kennelijk is, dat een
Prince van den lande van God gesteld
is hoofd over zijne onderdanen, om
dezelve te bewaren en te beschermen
van alle ongelijk, overlast ende geweld,
gelijk een herder tot bewaarnisse van
zijne schapen; ende dat d’onderzaten
niet en zijn van God geschapen tot
behoef van den Prince om hem in alles
wat hij beveelt, weder het goddelijk of
ongoddelijk, recht of onrecht is, onderdanig te wezen en als slaven te dienen,
maar den Prince om d’onderzaten
wille, zonder dewelke hij geen Prince
en is om dezelve met recht ende redene
te regeren ende voor te staan ende lief
te hebben als een vader zijne kinderen
ende een herder zijne schapen, die zijn
lijf ende leven zet om dezelve te bewaren…’
Vertaald naar vandaag:
‘Het is aan een ieder bekend dat een
vorst, als dienaar van God, geacht
wordt zijn onderdanen te beschermen

Acte van Verlatinghe
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tegen alle onrecht, overlast en geweld,
zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door
God geschapen om de vorst in alles wat
hij beveelt onderdanig te zijn en hem
als slaven te dienen. De vorst regeert bij
de gratie van zijn onderdanen en moet
met recht en reden over hen regeren,
hen beschermen en liefhebben zoals
een vader zijn kinderen liefheeft
en zoals een herder met hart en
ziel zijn schapen beschermt.’

koning George III, zijn onderdanen niet
meer beschermde en liefhad, zoals een
vader zijn kinderen liefheeft en een
herder met hart en ziel zijn schapen
beschermt.

Navolging in de VS
Dat oude document was
de reden van de komst van
president Obama naar het
Rijksmuseum en van zijn
historisch bezoek om kennis te nemen van de Acte
van Verlatinghe. Want niet
alleen diende de genoemde
tekst tot inspiratie voor de
latere onafhankelijkheidsverklaringen van de verschillende
Zuidelijke Nederlanden tijdens
de Brabantse Omwenteling, maar
juist ook zijn er duidelijke overeenkomsten met de tekst van de twee
eeuwen later (4 juli 1776) uitgegeven
onafhankelijkheidsverklaring van de
Verenigde Staten van Noord Amerika.
George Washington
Die overeenkomsten kwamen in de
De kolonisten richtten toen een ConAmerikaanse situatie in de uitbuiting
tinental Congress op en benoemden
van de kolonisten door het opleggen
George Washington tot opperbevelvan belastingen. De dertien kolonies
hebber van het leger. Sterk naar voren
(later de eerste onafhankelijke staten)
kwam ook de angst voor hoge belasgingen samenwerken om Engeland te
tingen, wat nog steeds een belangrijk
dwarsbomen. Engelse soldaten misonderdeel bij de verkiezingscampagne
droegen zich door een slachting aan te
richten in Boston. In 1773 was de Boston in Amerika is. Elke partij pleit voor
minder belastingen
Tea Party een protest
om zo kiezers te trektegen de belasting
Overboord gooien
ken. De Tea Party van
op thee. Amerikaanse
van thee
de Republikeinse partij
boordpatriotten hebvandaag, waarvan
ben (verkleed als indiade naamgeving herinnert aan de Tea
nen) een scheepslading thee overboord
Party uit Boston, is daar nog steeds een
gegooid. Dieper kun je de theeminvoorbeeld van, en sluit aan op het overnende Engelsen niet raken.
boord gooien van thee in 1773.
Al snel begonnen de Engelsen toen
met hun gewapende strijd. Vandaag
zouden we zeggen dat dit voor de paErkenning
triotten de druppel was die de emmer
deed overlopen. Juist toen kwam het
Vooral het principe dat de burgers het
idee en het ideaal van onafhankelijkrecht hebben hun vorst te verlaten als
heid pas sterk naar voren. Dat was het
bescherming ontbreekt en geweld en
moment waarop de vorst, de Engelse
onrecht heerst, was in de Amerikaanse

situatie, zoals in de Nederlanden, de
oorzaak van de verlating van de koning,
George III. De koning wordt onwettig doordat de wetten en traditionele
vrijheden van de burgers niet worden
gerespecteerd. Dan hoort die koning,
die geen herder meer is over zijn schapen (vgl. Ps. 23), verlaten te worden.
Daarin zien we de navolging met
Amerikaanse inzichten van de
Acte van Verlatinghe van 1581. De
nieuw gestichte stad werd niet
voor niets Nieuw-Amsterdam
genoemd. Ook de vele immigranten, denk aan Adriaen
van der Donck, waren afkomstig uit de Nederlandse
republiek in die tijd. Mooi
en eenvoudig en naar Gods
bedoeling in de schepping.
Vier maanden na de uitroeping van de onafhankelijkheid vertrok een Amerikaans
schip naar Sint-Eustatius.
Vanaf Fort Oranje (hoe kan
het ook anders) werden elf saluutschoten gelost. Hiermee had
de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden als eerste land de onafhankelijkheid van de dertien Verenigde
Staten erkend.
Daarom heeft de president toen hij
Nederland bezocht voor de nucleaire
top, eerst een bezoek gebracht aan het
Rijksmuseum. Om de geschiedenis niet
te vergeten, want als je die vergeet, ook
in de moderne geschiedenis, dan moet
je het vaak weer overdoen.
A. van Leeuwen te Papendrecht was docent
Staatsrecht Politieonderwijs en wethouder.
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Internet in het gezin
David Clark, deskundige op het gebied
van internet en sociale media, vindt
niets belangrijker dan het bestuderen en toepassen van Gods
Woord, als je wilt begrijpen
hoe je in onze tijd hebt te
leven. Want ondanks alle innovaties zijn wij mensen niet
fundamenteel veranderd.
De Bijbel is niet verouderd,
maar – zo vraagt hij – is er
nog de wil om de bijbelse
boodschap over zelfbeheersing, verantwoordelijkheid
en goed rentmeesterschap
toe te passen in onze tijd,
ook bij zo’n modern verschijnsel als internet?
Clark schreef er een boekje
over: Internet in het gezin –
hoe ga je ermee om? en hij
noemt het een ‘Handreiking voor christenen in het
digitale tijdperk’. Hij gaat
in op belangrijke internetinnovaties, legt uit hoe die
ons leven beïnvloeden en
maakt duidelijk hoe je op
internet bijbelse principes
kunt toepassen. Je kunt
als ouder of grootouder
wel gemakkelijk de alarmklok luiden. Veel lastiger,
maar wel veel eerlijker is het om de
mogelijkheden van internet objectief
te bekijken, de echte gevaren uit de
weg te gaan en nieuwe mogelijkheden
verstandig en productief te gebruiken.
Denk bijvoorbeeld bij sociale media
niet uitsluitend in termen van gevaren.
Niet dat de auteur de gevaren verbloemt. Er zijn ouders die echt radeloos
zijn omdat ze hun zoon of dochter
zien verongelukken. Ook voor hen is
dit boekje geschreven. Laten nieuwe
ontwikkelingen op internet je niet verlammen. De auteur geeft praktische

en realistische adviezen, zijn boekje wil
christenen echt een handreiking bieden
in het digitale tijdperk.

Veranderingen, kwaad en
goed
Onze wereld zal nooit meer hetzelfde
zijn, er is wel degelijk iets veranderd. En
dan gaat het niet maar om allerlei uitvindingen van de laatste eeuw, allerlei
nieuwe apparatuur, zoals koelkast, televisie, auto, vliegtuig, trein, computer,
mobiele telefoon. Nee, internet sloot
daarop aan en veranderde de manier
waarop wij communiceren en leven.
Het beïnvloedt onze omgang met burgerlijke, openbare en religieuze instel-

lingen, de manier waarop we vriendschappen sluiten. Het worldwide web is
de grootste revolutie in de media sinds
de drukpers. Misschien zou je, voeg ik
eraan toe, iemand als Steve Jobs, de
grote man van de Apple-technologie,
kunnen vergelijken met Christoffel
Plantijn, de grote Antwerpse boekdrukker uit de zestiende eeuw.
Nu wordt er wel gezegd dat dankzij de
enorme toename van rekenkracht de beschikbare kunstmatige intelligentie binnen
tientallen jaren een miljard
keer groter zal zijn dan alle huidige menselijke intelligentia bij
elkaar. Maar die gedachte wijst
Clark af. Mensen maken wel
van die kunstmatige intelligentie gebruik, maar zelf hebben zij
een ziel, ze kunnen liefhebben
en haten, ze kunnen iets maken of vernietigen, ze kunnen
bidden. Mensen kunnen reageren in paniek, uit egoïsme of
hebzucht. Zeker, technologieën
als twitter en facebook hebben
meegewerkt aan wijdverbreide
onrust en zelfs aan de val van
complete regimes. Maar beslissend zijn en blijven onze gewone
menselijke eigenschappen.
Helaas kan het internet niet volledig veilig worden gemaakt.
Clark tekent als echt kwaad dat
het in 2006 al meer dan vier miljoen websites met porno bevatte,
waarvan 100.000 met kinderporno. Volgens een onderzoek bekeek
van de vrouwen 66%, van de mannen
90% porno, dagelijks. Het probleem
gaat kerken niet voorbij, evenals het
gokken en allerlei andere verslavingen.
Daarnaast is er de criminaliteit, zoals
inbraak in het betalingsverkeer en
identiteitsdiefstal.
Daartegenover tekent Clark als goed
de ongekende mogelijkheden om te
communiceren, om je christen-zijn uit
te dragen. Bijbelvertalingen, preken,
blogs, discussiefora, cursussen, evenementen organiseren: internet is een
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Gelezen
Harm Boiten

Mozes gebruikte geen iPad, Paulus hield geen weblog bij, de
vroege kerk organiseerde geen evenementen via facebook.
Heeft de Bijbel vandaag überhaupt iets te zeggen over zo’n hypermodern verschijnsel?
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communicatiemiddel om de waarheid
van Jezus Christus over de hele wereld
bekend te maken. En er zijn tal van
andere mogelijkheden, omdat internet
functioneert als een elektronische versie van het postwezen. Elke computer
heeft een eigen adres.
Aan het einde van deze hoofdstukken
wijst Clark op de taak van de ouders
hun kinderen te vormen en te sturen
in de opvoeding zoals de Here die wil
(Ef. 6:4). Dat lukt niet als je niet met
je kinderen praat en geen tijd met ze
doorbrengt om allerlei zaken op een
open en veilige manier met ze door
te spreken. Reserveer in elk geval elke
week één avond als ‘gezinsavond’.

Sociale netwerken
Apart bespreekt Clark communicatie
en sociale netwerken. Hij gaat in op
de vraag waarom zo veel mensen verslaafd raken aan e-mail, sms, twitter,
facebook of welke vorm van nieuwe
media dan ook. Toen studenten gevraagd werd een dag geen media te
gebruiken, vertoonden vier van de tien
symptomen van angst, verwarring en
eenzaamheid. Maar hoe je het wendt of
keert: er is geen weg terug. We leven in
een wereld waarin we altijd bereikbaar
zijn: er zijn apps die alle bewegingen
van de gebruiker via gps vastleggen.
Is er een bijbels uitgangspunt dat ons
een weg wijst in deze situatie? De Bijbel vraagt om zelfbeheersing, onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid. Raak
niet verslaafd, gebruik middelen ten
goede, ze mogen niet over je heersen.
Een treffende tekst is ook: ieder mens
moet zich haasten om te luisteren,
maar traag zijn om te spreken, traag
ook in het kwaad worden (Jak. 1:19).
Clark geeft praktische adviezen: spamfilter, antivirusprogramma, deel als
echtpaar je e-mailaccount. Krijg je een
bericht waarover je ontstemd bent, reageer niet dezelfde dag.
De schrijver maakt een mooie opmerking over het probleem van de ongepaste foto’s op internet: het internet
onthoudt wat je zelf graag zou willen
vergeten. Zelfs president Obama waarschuwde scholieren om voorzichtig te
zijn met wat ze op facebook zetten: ‘Alles wat je doet, komt op een later tijd-

stip weer naar boven.’ Toch zijn sociale
netwerken uitgegroeid tot de populairste internettoepassingen van onze tijd.
Met alle bekende voordelen van dien.
Maar er zijn ook echte gevaren. Clark
noteert er een zevental: het is blijvend;
wat is een vriend?; het dringt je huis
binnen; het kan een obsessie worden;
identiteitsdiefstal; in de val gelokt worden door een pedofiel of een loverboy;
het schept een vals beeld. Paus Benedictus wees in 2011 ook al op dit gevaar,
toen hij sprak over een jezelf blootgeven in een soort parallelbestaan,
een overmatig je openstellen voor de
virtuele wereld. En de ervaringen leren
het: ook met honderden vrienden op
facebook kun je heel eenzaam zijn.

foto’s. En wees als ouders in deze zaken
betrokken bij je kinderen.

Porno, games, gokken,
nieuws, opinie

Naast de al eerder genoemde bijbelse
uitgangspunten wijst Clark op het belang van transparantie: je niet anders
voordoen dan je bent. Houd niet een
bepaalde schijn op. Als praktisch advies
attendeert hij erop de gevaren van
facebook en dergelijke niet te negeren
of te bagatelliseren. Maar geef ook tegelijk niet het netwerk de schuld van

Clark gaat niet – kan dat natuurlijk ook
niet – om het onderwerp porno heen.
Hij kan bij dit onderwerp geen enkel
voordeel vinden, alleen maar zondige,
duistere, negatieve en vernietigende
gevolgen. Porno vernielt je leven. Kerk
en predikanten kunnen hun hoofd niet
in het zand steken en net doen alsof
internetporno voor hen geen probleem
vormt. Hoeveel gemeenteleden, predikanten, jonge mensen, ambtsdragers,
jeugdwerkers verbergen een geheime
verslaving?
Als bijbels uitgangspunt wijst Clark
erop dat de Bijbel vraagt om zelfonderzoek: laat ieder zichzelf eerst toetsen
voordat hij van het brood eet en uit
de beker drinkt. Je moet je als dienaar
van God er verre van houden (1 Kor.
11:28; 1 Tim. 6:11). Zoek hulp en blijf uit
de buurt van alles wat tot zonde verleidt. Clark geeft opnieuw praktische

je ellende: de zonde zit in je binnenste.
Bespreek welke persoonlijke gegevens
worden gedeeld; wees voorzichtig met
het prijsgeven van informatie; denk na
voordat je iets online zet, met name bij

adviezen zoals: vertel iemand die u
vertrouwt, uw probleem en vraag hem
u regelmatig te bevragen; gebruik een
programma waarmee je verantwoording aflegt van je surfgedrag; plaats de
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computer zo dat iedereen het scherm
kan zien; installeer een filter enzovoort.
Op dezelfde wijze bespreekt de auteur
gamen en gokken. Indringend laat hij
zien dat bij alles wat op internet gratis
is, wij zelf het product zijn.
Een apart hoofdstuk gaat over nieuwe
media, rellen en het Midden-Oosten.

Uitgangspunten
Aan het einde van zijn boek geeft de
auteur eerst vijf uitgangspunten om
onszelf en onze gezinnen te beschermen tegen de ergste gevaren van het
internet, daarna nog vijf praktische
adviezen.
1. Wees realistisch. Wie verstandig is,
ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is gaat
eraan voorbij en wordt gestraft (Spr. 27:12).
2. Wees gedisciplineerd. Zelfbeheersing is een vrucht
van de Geest (Gal. 5:22).
Laat het een karaktertrek
zijn die zich verdiept
en groeit naarmate de
Geest van God verder
werkt in je leven als
gelovige.
3. Wees voorbereid. Nergens
staat in de
Bijbel dat het
gemakkelijk
is een moreel
en goddelijk
leven te leiden. Wees
niet gemakzuchtig. Ook
Paulus moest ervoor vechten. Hij
hardde zichzelf en oefende zich in
zelfbeheersing, want hij wilde niet
aan anderen de spelregels opleggen
om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd
(1 Kor. 9:27).
4. Wees gestructureerd. Beperk de
tijd op internet. Er moet tijd zijn
voor bijbelstudie, naar de kerk gaan,
mensen ontmoeten en anderen
helpen. Maak als gezin tijd om met
elkaar door te brengen. Voor alles
wat gebeurt, is een uur, een tijd
voor alles wat er is onder de hemel
(Pred. 3:1).

5. Wees geïnformeerd. Zie, Ik zend u
als schapen midden tussen de wolven; wees voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven (Mat.
10:16). Onthoud: als iets gratis is,
bent u het product. Wees goed geïnformeerd en altijd op uw hoede.
Naast het onderkennen van de gevaren
– dat blijft essentieel – moeten ook de
voordelen van internet onder ogen worden gezien. Internet biedt ongekende
mogelijkheden. Hoe benader je internet
positief? Vijf praktische adviezen.

3. Wees betrokken. Troost elkaar en
wees elkaar tot voorbeeld, zoals u
trouwens al doet (1 Tess. 5:11). Clark
noemt als voorbeeld het meeleven
met zendelingen via skype, e-mail,
facebook en andere media. Ook om
binnen een plaatselijke gemeente
op elkaar betrokken te zijn.
4. Wees afhankelijk. Namelijk van God.
Een van de beste medicijnen tegen
het vallen in zonden is het gebed
voor wat we willen gaan doen.
5. Denk groot. Efeze was een machtige stad met een groot theater,
waar de bevolking twee uur lang
uitriep: ‘Groot is de Artemis van
Efeze!’ Maar Paulus dacht groot en
vertrouwde op God, en zo ging hij
uitdagingen aan die anderen als onmogelijk beschouwden. Hij maakte
gebruik van de middelen van toen:
het Romeinse wegenstelsel. Gebruik
dat nieuwe middel van internet om
de boodschap te brengen.

Digitaal in het gezin

1.

Wees oprecht. Laat jullie ja ja zijn
en jullie nee nee; wat je daaraan
toevoegt, komt voort uit het kwaad
(Mat. 5:37). Wees jezelf bij het
sluiten van vriendschappen, delen
van interesses, meedoen met een
online-gemeenschap.
2. Wees opportunistisch. Je kunt je
gemakkelijk inlezen in een politieke
of culturele situatie. Internet is een
onuitputtelijke bron van hulp. Er is
hulp voor nabestaanden, voor ouders, voor informatie over christelijk
geloof. Er staan bijbels, psalmen,
boeken, preken op het internet. Gebruik die ten goede.

Het boekje van Clark vormt een eerste
aanzet om na te denken over mediaopvoeding en -gedrag in het gezin. Het
lezen ervan helpt een eigen visie op
media en mediagebruik te ontwikkelen.
Verwacht niet dat je precies te horen
krijgt dat voor een kind van 3 jaar vijf
minuten per dag online voldoende is.
Maar je moet er wel op tijd mee beginnen. Hoe jong kinderen ook zijn, tablets
en games trekken. Ontwikkelingen
gaan door met smartphone, facebook
en wifi. Wil je je bezinnen op internet
in het gezin, dan is het lezen van dit
boekje van Clark een goed begin.
N.a.v.: David Clark,
Internet in het gezin – hoe ga je ermee
om? Handreiking voor christenen in het
digitale tijdperk, De Banier, Apeldoorn,
2013, ISBN 9789033603204, 128 pag.,
prijs € 14,95
Ds. H.J. Boiten te Amersfoort is emeritus
predikant en lid van de redactie van Nader
Bekeken.
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Verslaafd

Gedicht
Gert Slings

Ik was een slaaf, ik heette Legioen,
door honderd, duizend duivelen bezeten
niet meer in staat vrijwillig iets te doen –
besmeurd, beschadigd, hopeloos gespleten.
Maar toen kwam Hij, mijn Heer, mijn Meester! Toen
ging ik vrijuit: mens met een schoon geweten,

niet langer ziek. Weg, schaduw van de dood,
slapen in graven, zwerven als de zwijnen –
lof zij de Heer, zijn goedheid is zo groot!
Hij wil niet dat ik langzaam weg zal kwijnen,
Hij deelt mijn graf, staat op in morgenrood –
ik zie de vrijheid in zijn ogen schijnen.

André F. Troost

Uit: Schriftgedichten
Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

Het is altijd spannend wat een dichter doet met een bijbelverhaal.
Hier toont hij de tegenstelling tussen voor en na de ontmoeting
met de Heer.
Besmeurd, beschadigd, hopeloos gespleten
tegenover: mens met een schoon geweten.
Voorbij is het slavenleven, in Christus is hij vrij.
Heerlijk.
G. Slings te Lelystad was docent Nederlands.
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De mythe van de zelfstandig
nadenkende mens

‘Het geloof individualiseert’, zegt ook
godsdienstpsychologe Joke van Saane
van de Vrije Universiteit, die samen met
Ipsos en politicoloog André Krouwel in
opdracht van Trouw de stand van zaken
in Nederland onderzocht.
Kort gezegd komt de redenering hierop
neer: individualisering betekent dat
mensen los raken van traditionele ver

In de rij voor de Apple-store,
want we willen allemaal hetzelfde

Persrevue
Perry Storm

Begin dit jaar trok een onderzoek van
het dagblad Trouw nogal de aandacht.
Uit dat onderzoek zou blijken hoe gelovigen in Nederland geringer in aantal
zijn dan ongelovigen. Voor het eerst!
De cijfers: 17 procent gelovigen, 25
procent ongelovigen. De rest (en dus
meerderheid!)? Die weten het allemaal
niet zo precies en voelen zich daar ook
prima bij. Op deze cijfers en de eronder
liggende methodiek van onderzoek
is ook al kritiek uitgeoefend. Maar
dat mensen die geloven in de zin van
‘zeker weten en vast vertrouwen’ een
minderheid zijn geworden in ons land,
wisten we ook zonder dit onderzoek al
wel. Individualisering heeft hierbij een
grote rol gespeeld, zo wordt dan vaak
beweerd. De mensen zijn zelfstandiger
gaan nadenken en laten zich niet meer
door een groep voorschrijven wat ze
denken moeten. Ze stellen zelf hun pakket wel samen van wat ze al dan niet
wensen te geloven. Een interessante
kritiek op deze populaire analyse las ik
in Christelijk Weekblad van 6 februari
2015. En wel van de hand van Jan Hendriks (oud-universitair hoofddocent
praktische theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en schrijver van
invloedrijke boeken over gemeenteopbouw). Hij schrijft erover onder de titel
‘Individualisering zit tussen de oren’.
Ik neem dat deel van zijn artikel over
waarin hij zijn kritische analyse geeft.
Zijn artikel eindigt tamelijk slap en
vaag met wat aanbevelingen over het
belang van ervaringsgerichte verhalen
binnen de gemeente. Dat laat ik weg,
maar zijn analyse is kennisname waard.

banden (kerk, buurt, familie); zij laten
zich niets meer voorschrijven en bepalen
voortaan zelf of en wat zij geloven.
Dat leidt tot een onoverzichtelijke varia
tie in opvattingen en levensbeschouwin
gen. Ieder houdt er zijn eigen godsdienst
op na.
Invloed
Is die redenering correct? Individualise
ring is een realiteit, maar de gevolgen
zoals die geschetst worden, kloppen niet.
Laat ik twee dingen noemen. Ten eerste
is het zo dat mensen ook vandaag sterk
worden beïnvloed door de netwerken
waar zij deel van uitmaken. Het verschil
met vroeger is – zoals Menno Huren
kamp, Jan Willem Duyvendak en ande
ren op grond van empirisch onderzoek
een paar jaar geleden opmerkten – dat
zij daartoe niet meer worden gedwon
gen, zoals in de tijd van de verzuiling
min of meer het geval was. ‘Zij doen dat
nu in volle vrijheid.’

Hun conclusie luidt: ‘We blijken nog in
hoge mate te worden beïnvloed door de
sociale groepen waartoe we (enthou
siast!) behoren en blijken – o zo indivi
dueel – en masse tot dezelfde keuzes te
komen.’
Vandaar dat de ondertitel van de bundel
studies over de gevolgen van individua
lisering luidt: Kiezen voor de kudde. Dat
is toch een tikje anders dan de mythe
van de zelfverwerkelijking suggereert.
Variatie
Ook de bewering dat de variatie in op
vattingen en in levensbeschouwelijk op
zicht toeneemt, klopt niet. Integendeel,
de cultuur wordt steeds eenvormiger.
Dat profeteerde Abraham Kuyper al in
1867 in zijn brochure: Eenvormigheid de
vloek van het moderne leven.
Die trend wordt door modern onderzoek
bevestigd. Zo concludeert de meest gere
nommeerde onderzoeker over individua
lisering, Ulrich Beek, het volgende: ‘Het
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losraken uit traditionele levenswijzen
gaat samen met gelijkmaking en stan
daardisering van levenswijzen.’
Niks verscheidenheid. Integendeel. André
Krouwel, politicoloog aan de VU, stelt
zelfs: ‘nog nooit zijn Nederlanders zo ge
lijkgestemd en gelijkdenkend geweest.’
En Paul de Beer (UvA) concludeert kort
en goed: ‘individualisering zit tussen
de oren.’ Het lijkt soms wel alsof de ver
scheidenheid in opvattingen en gedrag
toeneemt, maar dat is een overgangs
stadium. ‘Op een gegeven moment volgt
iedereen de trendsetters.’
Kortom: er ontstaat niet een eindeloze
verscheidenheid in opvattingen maar
een eenheidscultuur. Een dominant
cultuurpatroon dat bepaald wordt door
het WTE-complex: Wetenschap , Tech
niek, Economie (Laeyendecker). Daarin
wordt een beslissende rol toegekend aan
de ratio.
Die dominante cultuur bepaalt wat
normaal is, hoe je je moet gedragen, hoe
je moet denken en wat je moet vinden.
Die cultuur bepaalt kort samengevat
ons ‘gezond verstand’. Daar gaat een
dwingende invloed van uit. ‘We moeten
ons aanpassen aan de mores van de hui
dige samenleving. En dat is een seculiere
samenleving’, schrijft James Kennedy.
Daarin is voor de klassieke christelijke
gedachten geen plaats.
Mensen drukken dat plastisch uit met de
opmerking: ‘Het wil er bij mij niet meer
in.’ Zo is het. Het past niet in wat we

vandaag zien als ons gezond verstand.
Wij hebben zo de neiging te beantwoor
den aan wat die dominante cultuur
voorschrijft. Geloven in God is een tikje
gênant.
Laatdunkend
Die neiging wordt nog versterkt doordat
de dragers van de dominante cultuur
– met een typering uit de 19e eeuw het
‘denkend deel der natie’ – geneigd zijn
zich laatdunkend uit te laten over de
mensen die niet met de stroom mee
gaan.
Zelfs zo sterk dat NRC-journalist Pieter
van Os scherp afstand neemt van col
lega’s en mensen in zijn eigen vrienden
kring die kerkgangers zien als ‘waanzin
nigen’ en die vinden ‘dat elke verwijzing
naar religie uit het openbare leven ver
wijderd moet worden’.
Hij signaleert dat ook christelijke politici
in hun schulp kruipen. ‘Begrijpelijk: de
dominante seculiere meerderheid duldt
nauwelijks meer een ander mens- of
maatschappijbeeld.’
Nog niet zo ver
Ook in kerken worden gelovigen die vast
houden aan klassieke geloofswaarheden
soms weggezet als mensen die nog niet
zo ver zijn. Geen spoor van de beschei
denheid die we aantreffen in de Bijbel
(1 Kor. 1:26-29) en die we gereflecteerd
zien in de kerkgeschiedenis, van Thomas
à Kempis tot Hans Küng. De laatste stelt:

‘de kleine luiden verkondigen vaak meer
“het evangelie” dan de leidinggevenden
en theologen.’
Leven in de agnostische of seculiere
cultuur kan er ook toe leiden dat chris
telijke organisaties zich aanpassen aan
de dominante cultuur. Zo schrapte, om
nu maar één voorbeeld te noemen, Pax
Christi het woord Christi.
Dan ook nog te bedenken dat dit een
vanouds rooms-katholieke vereniging is
en dat in die context ‘de vrede van Chris
tus’ een heel bijzondere ook liturgische
lading heeft.
Rationalistisch
Kortom: het afkalven van klassiek chris
telijke gezichtspunten komt niet door de
individualisering – zeker niet doordat
mensen nu eindelijk zelfstandig gaan
nadenken – maar door de spanning van
het leven in een niet-christelijke rationa
listische cultuur. ‘Het wil er bij mij niet
meer in.’
De gebruikelijke diagnose (individualise
ring) klopt dus niet. En dus moeten we
ook zoeken naar een nieuwe benadering
die daarbij past. Niet aanpassen, niet
verstarren. ‘Bouwen in vertrouwen,’ zo
zegt bisschop De Korte het.

Gereformeerd
onderwijs in Canada
In het Reformatorisch Dagblad van 27
januari 2015 geeft L. Vogelaar aandacht
aan gereformeerd onderwijs dat indertijd gesticht is vanuit de emigrantenkerken. Voor dat onderwijs is en
wordt daar veel (op)geofferd. Er wordt
als voorbeeld ook aandacht gevraagd
voor de scholen die zijn voortgekomen
binnen de gemeenschap van onze zusterkerken, de Canadian Reformed Churches (CRC). Daar, maar ook elders is
een behoorlijk tekort aan leerkrachten.

Daarom wordt er ook in Nederland personeel geworven. Nu is, kerkelijk gezien,
de verhouding tussen de CRC en de
GKv er niet gemakkelijker op geworden.
Dat bleek ook wel op en rond de GS Ede
2014. Ondanks een gedeeld kerkelijk
en theologisch verleden groeien deze
kerkverbanden uit elkaar. Dat blijkt
ook pijnlijk uit het volgende stukje dat
het RD in een apart kadertje plaatst.
Het bericht is opmerkelijk en stemt tot
nadenken. En dan hopelijk niet gelijk

en vooral: ‘ach, wat lopen ze daar toch
achter’ en ‘ze komen nog wel’, maar: ‘is
er geen reden tot enig zelfonderzoek?’
CHE’ers op een vrijgemaakt gereformeerde school
De vrijgemaakt gereformeerde Covenant
Canadian Reformed School (CCRS) in
Neerlandia (Alberta) werft leerkrachten
in reformatorische kring. ‘De twee on
derwijzeressen uit die hoek die hier sinds
augustus werken, passen hier beter dan
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veel vrijgemaakt gereformeerde leer
krachten uit Nederland,’ zegt bestuurslid
B. Bikker. ‘Wij zijn een zusterkerk van de
Nederlandse vrijgemaakten, maar veel
conservatiever. Het is erg moeilijk om
onder de vrijgemaakte sollicitanten een
passende kandidaat te vinden. De mees
ten hebben ideeën die te liberaal zijn.
We hebben daarom vrij uitgebreide sol
licitatiegesprekken, ook over het geloof
en de toepassing ervan.’
CCRS is een van de vier scholen van de
Canadian Reformed Churches in de
provincie Alberta. In British Columbia

zijn er ook vier, in Manitoba twee, en
daarnaast zijn er scholen in Ontario.
De meeste bestaan zo’n veertig à vijftig
jaar.
De scholen in Alberta groeien hard. ‘In
Neerlandia hebben we 220 leerlingen.
Naar verwachting zijn dat er over vijf
jaar 275. We hebben vijftien leerkrachten
en per 1 augustus drie vacatures.’
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Vijftig tinten westerse
verwording
Wanneer ik deze Persrevue samenstel,
is het net een paar dagen geleden dat
de film ‘Vijftig tinten grijs’ in première
ging. De toeloop is massaal. Zoals het
verkoopsucces
al ongekend
was van de
trilogie van
E.L. James
waarop de
film gebaseerd
is. De boeken
stonden tijdenlang op
één op de lijst
met bestsellers. Voor je tv zit je verbijsterd te kijken naar de interviews op
het achtuurjournaal met heel gewone
‘nette’ mensen, meest vrouwen, die
ongegeneerd vertellen over hun enthousiasme over deze verhalende porno
op sm-basis. En over de inspiratie die ze
hebben opgedaan voor hun eigen seksuele leven. Het is een trieste illustratie
van de kuddementaliteit die de geseculariseerde mens wel degelijk eigen is,
zoals in het eerste stukje Persrevue al
beschreven is. Op zijn website schreef
de bekende dr. Albert Mohler (rector
van Southern Baptist Theological Seminary in Louisville, Kentucky) erover op

zijn website www.albertmohler.com.
Het Reformatorisch Dagblad nam het
over op 16 februari (‘Boek en film “Vijftig tinten grijs”
tonen uitholling Westen’).
En ik pik het
weer daarvan.
Mohler schrijft:
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Afgelopen za
terdag, Valen
tijnsdag, ging
de film ‘Vijftig
tinten grijs’ in
première. Deze
gebeurtenis
is belangrijker en betreurenswaardiger
dan veel christenen mogelijk beseffen.
Deze film toont namelijk dat pornogra
fie in onze tijd is geëvolueerd. We leven
in een tijd die zich steeds verder verwij
dert van de Bijbelse visie op seksualiteit
en menselijke waardigheid.
In die visie zijn het goede, het schone
en het ware een eenheid en behoren ze
ook een eenheid te zijn, omdat ze uit
één Bron komen. De Bron van het goede,
ware en schone is niemand anders dan
God Zelf. Dit betekent dat christenen de
radicale waarheid geloven dat iets wat
goed is, nooit lelijk kan zijn; dat wat on
waar is, nooit mooi kan zijn; en dat alles
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wat mooi en waar is, ook goed is. Wie
het goede, ware en schone van elkaar
wil losmaken, doet iets wat in de christe
lijke opvatting onmogelijk is en innerlijk
tegenstrijdig. Zo’n poging is bovendien
zondig, een daad van openlijke onge
hoorzaamheid.
Vanuit christelijk perspectief is het ge
zicht van een kind met het syndroom
van Down daarom oneindig veel mooier
dan een gefotoshopt model op de
omslag van een modetijdschrift. Het
model kan misschien knap zijn, maar
ieder mens is mooi. Deze waardigheid
van ieder mens is gebaseerd op onze
schepping door een liefdevolle en barm
hartige God, Die ons naar Zijn beeld
maakte.

zogeheten ‘liefdesromans’ lazen. Maar
Vijftig tinten grijs signaleert dat de
cultuur als geheel nu klaar is voor expli
ciete pornografie. Want zoals algemeen
bekend draait dit boek om vormen van
seksualiteit die voorheen altijd zijn af
gewezen als pervers en gewelddadig. Nu
is dit echter geaccepteerd want, vindt
men, alles wat volwassen mensen leuk
vinden en waar ze zelf in toestemmen,
staat vrij.
Het verlies van schaamtegevoel is niet
alleen zichtbaar in de historisch hoge
verkoopcijfers van de boekenserie, maar
ook in hoe de film in de media wordt
besproken en gevierd. Onze cultuur is
nu zover dat men popcorn eet onder het
kijken naar het bederf van de gave van

Popcorn
De kern van het probleem van porno
grafie is dat het goede, het ware en
het schone uit elkaar getrokken
worden. Dat vormt – vaak
meer dan men
beseft – een
aanslag op
die menselijke
waardigheid.
De torenhoge
verkoopcij
fers van het
boek Vijftig
tinten grijs
laten echter
zien dat onze
samenleving deze
aanslag meer en meer accepteert. We
verliezen in een hoog tempo ons besef
van schaamte over onze obsessie met
pornografie.
Het boek heeft veel christenen bewust
gemaakt van het bestaan van vrouwge
richte pornografie. Tot dusver ging alle
aandacht uit naar de meer visuele, op
mannen gerichte pornografie. Het feno
meen Vijftig tinten grijs onderstreept
dat pornografie ook bij vrouwen ge
meengoed aan het worden is, maar dan
in meer verhalende vorm. Natuurlijk
was al bekend dat veel vrouwen graag

de seksualiteit. Op die manier worden de
vormen van seksualiteit die in de boeken
en de film worden gepropageerd, impli
ciet geaccepteerd.
Deze nieuwe stap in de evolutie van
pornografie combineert op een tot nu
toe ongekende manier de op mannen
gerichte meer visuele pornografie met
de op vrouwen gerichte meer verha
lende porno. De film is dan ook bewust
op Valentijnsdag uitgebracht, als een
‘avontuur voor stellen’, dus als iets wat
geschikt en leuk is voor zowel mannen
als vrouwen.
De grens van het betamelijke komt
steeds lager te liggen. De film zal ju

ridisch niet gekenmerkt worden als
obsceen of pornografisch. In onze tijd is
bijna niets dat meer. Maar Bijbels gezien
is het geen vraag of het fenomeen Vijftig tinten grijs expliciet pornografisch
is. Het Griekse woord ‘porneia’ in het
Nieuwe Testament verwijst naar iedere
ongeoorloofde seksuele aandrang of
daad. Pornografie, in welke vorm dan
ook, is erop gericht om die verkeerde sek
suele drang op te wekken.
Verwarring
Wie het boek leest of de film bekijkt,
dompelt zich onder in pornografie. Het
is een daad van openlijke ongehoor
zaamheid tegen de goedheid van de
gave van de seksualiteit die God aan de
mens heeft gegeven. De serie is boven
dien een aanslag op de waardigheid van
ieder mens. Velen juichen het verlies
van schaamte in onze moderne
samenleving toe
als een teken
van culturele
vooruitgang
en bevrijding.
Therapeuten
zien het als een
teken van psy
chische gezond
heid. Maar het
onthult juist hoe
diep de verwar
ring is die onver
mijdelijk samen
gaat met het bederf van Gods gaven.
Het christelijk geloof viert de eenheid
van het goede, het schone en het ware
in God Zelf. In gehoorzaamheid aan
Hem moeten we proberen om het ware,
het schone en het goede te verenigen in
onze harten en gedachten – en in ons
lichaam. Wat God heeft samengevoegd,
laat niemand dat scheiden.
Ds. P.L. Storm is predikant te Vroomshoop en
redactielid van Nader Bekeken.
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