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Schriftlicht
Roel Kelder

Veertig
bijzondere
dagen
‘Gedurende veertig dagen
is hij in hun midden
verschenen…’

(Handelingen 1: 3b)

Hemelvaartsdag. Het is nou niet bepaald de christelijke feestdag die het meest sprankelend wordt gevierd. En dan heb ik
het niet over mensen buiten de kerkelijke gemeenten. Die
hebben vaak geen flauw idee waar Hemelvaartsdag voor

staat. Nee, het gaat mij om mensen die binnen een christelijke gemeente leven.

Kerst trekt volle zalen. In een kerstnachtdienst. Of in kerstdiensten op eerste kerstdag. En misschien ook nog wel
wat aparts voor de kinderen. Prima.
Met Pasen blazen trompetten het overwinningssignaal: Christus is waarlijk
opgestaan. En – het is altijd op zondag –
de kerken zitten dan goed gevuld. Maar
Hemelvaartsdag steekt er schraal bij af.
Een ochtenddienst, gevuld tot redelijk
gevuld, en dat is het dan. Dit wat klagende geluid over de viering van Hemelvaartsdag is niet nieuw. Dat gebeurt al
decennialang, of misschien nog langer.
Belangrijk vind ik het om in elk geval
elkaar het besef bij te brengen dat onze
Koning naar de hemel is gegaan. Hij
regeert en Hij zorgt voor zijn gemeenten
op aarde.
Zeker in een wereld die onrustig is aan
alle kanten. Kinderen van God worden

vervolgd. Christenen lijden onder het
geweld van ISIS en aanverwante groeperingen. De ellende die vluchtelingen
overkomt als ze met bootjes de Middellandse Zee willen oversteken op weg
naar veiliger en beter oorden, tart elke
beschrijving. Juist in de context van die
tijd heeft de hemelvaart van de Heer
Jezus Christus veel te zeggen.

Voorbereiding
Hemelvaart vind je in de breedte van
de Schrift terug. Opvallend genoeg
zijn er maar twee evangelisten die er
expliciet over vertellen: Matteüs en
Lucas. Maar de hemelvaart trekt wel
zijn sporen door de Bijbel. Als profetie,
als feit en vanuit de betekenis ervan.
De boodschap van hemelvaart is blijkbaar zo belangrijk. De Heer laat door
de bijbelschrijvers weten welke grote

plek het heeft in zijn heilsplan. In het
Oude Testament klinkt de hemelvaart
profetisch door als de troonsbestijging
van Christus (Ps. 110). Dat is ook de
strekking van 1 Petrus 3. De evangelist
Johannes geeft door hoe Jezus vertelt
dat Hij naar de hemel zal gaan om daar
plaats te bereiden. En dat Hij naar de
hemel ging om de Heilige Geest naar
ons te kunnen sturen. Hebreeën 2 laat
Jezus zien in zijn koningschap: ‘We zien
dat Jezus vanwege zijn lijden en dood
nu met eer en luister is gekroond.’ Al
marginaliseren wij in onze viering hemelvaart misschien, God doet dat zelf
dus niet. Hij geeft het een prominente
plek.
In Handelingen 1 beschrijft Lucas hoe
het toeging bij Jezus’ hemelvaart. Tussen Pasen en Hemelvaartsdag zitten
veertig dagen. Dat is geen willekeurig
getal. Het getal ‘40’ komen we vaker
tegen in de Bijbel. Israël zwierf veertig
jaar in de woestijn. Elia is veertig dagen
in de woestijn als hij gevlucht is voor
Izebel. Jezus is veertig dagen beproefd
in de woestijn, door de satan, aan het
begin van zijn publieke optreden. En
zo zijn er nog wel wat voorbeelden te
noemen.
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Wanneer je probeert te zien welke
functie ‘veertig’ heeft, kun je daar niet
een-twee-drie de vinger op leggen.
Het lijkt er wel op dat een periode van
veertig dagen c.q. jaren steeds de inleiding vormt op een belangrijk gebeuren
daarna. Het getal 40 duidt dan de voorbereiding aan.
Zo worden de leerlingen voorbereid
op hun grote taak om het evangelie
te brengen tot aan de randen van de
wereld. En in Handelingen 1 komt dat
samen.
Ik haal er drie punten uit naar voren:
- Hij heeft hun herhaaldelijk bewezen
dat hij leefde;
- Hij is naar de hemel gegaan nadat
Hij hun had verteld wat hun opdracht was;
- de boodschap van het koninkrijk.

Hij leeft
Jezus bewijst veertig dagen lang, na
zijn opstanding, dat Hij leeft. Dat is
voor de leerlingen een belangrijke voorbereiding op hun werk als apostel.
Die bewijzen vallen in de eerste plaats
zijn leerlingen ten deel. Als iemand het
moet weten dat Christus echt leeft, zijn
zij het in de eerste plaats. Zij hebben
zijn leven meegemaakt, maar ook zijn
sterven. Zij hebben Hem horen preken,
Hem wonderen zien doen, maar waren
ook getuigen van het ogenschijnlijke
debacle aan het kruis. Al waren ze bij
het kruis niet te vinden, ze wisten maar
al te goed dat hun Heer in het graf was
geëindigd. Einde verhaal? Nee dus.
Christus’ geschiedenis kent een opgaande lijn. Uit het graf omhooggekomen toont Hij zich verscheidene keren
aan zijn leerlingen. Paulus beschrijft in
1 Korintiërs 15 hoe hij aan nog veel meer
mensen is verschenen. Keer op keer
krijgen de volgelingen van Jezus het op
het hart gebonden: Hij leeft! Golgota
was niet het einde. De overwinning is
daar behaald. En daarom gaat het werk
van Jezus door.
De leerlingen hadden dat nodig. Om
overtuigend te kunnen preken over
het koninkrijk van Jezus moet je zelf de
diepe overtuiging hebben dat je Koning
leeft. Anders is je preek een zeepbel die
bij het minste of geringste uiteenspat.

De overtuiging hebben dat Christus
leeft, in een wereld vol spanning, dat
gaat diep. Zeker weten dat je Koning regeert als je je leven als christen niet zeker bent. Je hoort de verhalen van christenen in de verdrukking. Ethiopische
christenen, onthoofd op een strand of
doodgeschoten op een onbekende plek.
Als ergens de boodschap van Christus
spannend wordt, is het daar. Om vast
te houden aan de Koning, die je leven
kan redden. Wat een wonder dat mensen zijn naam belijden tegen de verdrukking in.
Dat zeg ik wel: als het ergens spannend
wordt is het daar, maar het wordt ook
spannend in onze eigen kleine wereld.
Wil je als volgeling van de Koning
leven, dan zul je in elk geval moeten
weten dat die Koning leeft! En wil je
met elkaar gemeente zijn, kerk zijn,
dan zul je in elk geval ervan overtuigd
moeten zijn dat je een Heer hebt in de
hemel die alle eer waard is. Die je Heer
van de kerk kunt noemen. Het boek
Handelingen beschrijft het begin van
de christelijke gemeenten. En natuurlijk is het dan van levensbelang dat in
die christelijke kerken in een levende
Christus wordt geloofd. Daarom zullen
de apostelen met die zekerheid hun
boodschap moeten preken. En daarom
bewijst Jezus het hun meerdere malen:
Hij leeft. Het is fundamenteel voor de
jonge kerk, dat de eerste apostelen tot
in hun diepste vezels zeker zijn van het
leven van de Heer. Met volle overtuiging hebben ze het gepreekt. Om ons
niet in onzekerheid te laten over zijn
leven, maar daarmee ook niet over ons
eigen leven.

De opdracht
Het tweede wat Jezus deed, vlak voor
zijn hemelvaart, was zijn leerlingen
vertellen wat hun opdracht was. Wat
is die opdracht? Voor meer informatie
daarover kun je kijken in Lucas 24.
Daar zegt Jezus tegen zijn leerlingen:
‘Er staat geschreven dat de messias
zal lijden en sterven, maar dat hij op
de derde dag zal opstaan uit de dood,
en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer
te komen, opdat hun zonden worden
vergeven. Jullie zullen hiervan getuige-
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lige Geest. Het is een geloofsles in afnis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.
hankelijkheid. God gaat zijn gemeenten
Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van
niet stichten door
mijn Vader aan jullie
apostelkracht, maar
wordt ingelost. Blijf
Niet door apostelkracht,
door Geestkracht.
in de stad tot jullie
maar door Geestkracht
Goddank, trouwens.
met kracht uit de heWant apostelen krijmel zijn bekleed.’
gen mensenharten niet om. De Geest
brengt tot inkeer. En met die Geest
Kortom: de opdracht staat in het teken
gezalfd kunnen de apostelen hun taak
van de boodschap van de vergeving
aan.
van de zonden. Dat is de missie van
de leerlingen. En die missie begint in
Jeruzalem. Het is mooi hoe Lucas met
Het koninkrijk
die verwijzing naar de opdracht zijn
tweede boek (Handelingen) met zijn
In Handelingen 1 lezen we dan ten
eerste boek (Lucas) verbindt. Een bijslotte dat de Heer Jezus met hen sprak
belcommentaar noemt het een ‘zwaover het koninkrijk van God. En daar zit
luwstaartverbinding’, een term uit de
nog een belangrijke bemoediging in.
timmermanswereld. Mensen moeten
het evangelie van Christus leren
kennen (Lucas). En zo bouwt
de Heer Jezus aan zijn
kerk over de hele wereld (Handelingen).
Daar worden mensen leerling van
Christus, ze genieten zijn vergeving en worden gedoopt
in de naam
van de Vader,
de Zoon en de
Heilige Geest. De
apostelen handelen
‘in zijn naam’. Daarin
zijn ze dus rechtstreeks
verlengstuk van de Heer zelf.
Hij is door middel van hen actief.
Dat is prachtig eigenlijk. Dat je, als je de
Zwaluwstaartverbinding
verkondiging van die boodschap hoort,
te maken hebt met Jezus Christus zelf.
Naast het feit dat de Geest Gods kinJezus zegt niet: Hier is een bepaalde
deren vernieuwt tot leven voor Hem,
theorie en doe daar dan wat mee. Nee,
bouwt God zelf aan zijn koninkrijk.
Hij zegt: Hier ben Ik zelf. In de verkonStap voor stap komt het dichterbij. Als
diging van de boodschap kom Ik zelf
Jezus terugkomt in heerlijkheid, is het
mee. Goed om je dat te realiseren als je
koninkrijk in alle volheid gevestigd.
weer wordt stilgezet bij de boodschap
van vergeving. We bekeren ons niet tot
We leven tussen hemelvaart en terugeen theorie, maar tot een persoon, een
komst. En dat stempelt onze tijd. In de
levende Heer.
verdrukking moeten christenen het
weten: God bouwt aan zijn koninkrijk
Een tweede deel van de opdracht van
en dan is de vijand van Christus definiJezus aan zijn apostelen is: wachten.
tief verslagen.
Blijf wachten in de stad tot jullie met
Het stempelt onze tijd. Maar stempelt
kracht uit de hemel zijn bekleed. Ze
het ook ons? Beleven wij dat stempel?
moeten wachten tot hemelse kracht
Leven wij in die spanning van Christus’
over hen komt. De kracht van de Heiterugkomst? Misschien denk je weinig

aan de terugkomst. En als je het me op
de man af vraagt: hemelvaart leeft ook
eigenlijk niet zo voor mij. Kerst oké. Pasen prachtig. Maar hemelvaart… Leuk,
een vrije dag. Maar prikkelt het me, om
ook over Jezus’ terugkomst na te denken? Daar sta ik lang niet altijd bij stil.
Waar ligt dat dan aan? Ik denk dat we
ons vaak hebben ingegraven in ons
huidige bestaan, het leven van vandaag. Dat speelt zich heel vaak, te vaak,
af in het platte vlak, binnen de nauwe
grenzen van het leven hier en nu. Met
alles wat er aan drukte, werk, plezier
en bezigheden valt te beleven. De spanning naar de toekomst toe, het verwachten van Jezus’ komst, heeft daaronder te lijden. De verwachting van de
Heer Jezus verdwijnt achter het gordijn
dat we zelf ophangen: het gordijn
van ons bezig zijn met onszelf,
met onze eigen zaken, ons
eigen wereldje.
Daarom Hemelvaartsdag: als
een belangrijke
herinnering.
Hemelvaart is
het begin van
het einde! Hij
is weg, maar
Hij komt terug.
Christus is weggegaan om terug te
komen! En ondertussen bouwt Hij aan een
volk dat niemand kan tellen.
Ik kom terug, zegt Jezus. Dan is
alles af. Laat je dus niet in de luren leggen door wat je ziet in deze wereld of
door wat je zelf ervaart. Onze Koning
leeft. En zijn koninkrijk komt.
Ds. R. Kelder is predikant te Amersfoort (Emiclaer).
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Verzoening in discussie

Kroniek
Kees van Dijk

Over de leer van de verzoening discussieer je niet zomaar.
Een van de schatten die ik als dienaar van het Woord koester,
is dat ik mag doorgeven dat de Here God het met ons goed
wil maken. Dat de Here mijn zonden op zijn Zoon Jezus Christus wilde leggen. En dat ik zo vrijspraak ontvang.
Dat geschenk mag ik delen met ieder
die gelooft. Dat is voor mij de kern van
mijn bediening: achter de apostelen
aan in naam van Christus de mensen
oproepen: laat je met God verzoenen
(1 Kor. 5:19-21).
Over de leer van de verzoening discussieer je niet zomaar. Het voelt als je
afvragen of de kroonjuwelen wel echt
zijn.
Toch gebeurt dat. Er is een gesprek
geopend over de leer van de verzoening door voldoening. Dat is al langer
gaande vanuit de nieuwe kijk op de leer
van Paulus die ontwikkeld wordt (New
Perspective on Paul). Die nieuwe kijk
wordt ontwikkeld door onder meer de
nieuwtestamentici N.T. Wright, James
D.G. Dunn en E.P. Sanders.
Daarbij wordt, naar men meent, Paulus
bevrijd van een eenzijdige manier van
lezen, waarbij de worsteling van Luther

met de rooms-katholieke verdienstenleer een raster is geworden over de
Bijbel.
Het is goed je een dergelijke mogelijk
eenzijdige lezing van Paulus bewust te
zijn. Geven we de Bijbel echt het volle
pond, of weten we al wat er staat voordat we het gelezen hebben?
Daar achteraan komt de vraag op of
je wat de Bijbel zegt over wat de Here
Jezus kwam doen op aarde, anders en
geschakeerder kunt verwoorden dan
via het model ‘verzoening door voldoening’.

Cruciaal
Het boekje Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging verscheen.
Daarin worden verschillende, elkaar
aanvullende en soms ook kruisende
benaderingen beschreven van de kruisdood van de Here Jezus. Het voert te
ver om in een Kroniek een volledige be-

spreking van alle opstellen in dit boek
te geven. Ik beperk me tot wat de beide
redacteuren van het boek zelf schrijven:
Reinier Sonneveld en Hans Burger.
Onlangs, op 1 april, in de Stille Week,
was er een AKZ+-college in Zwolle,
waarin beide redacteuren samen met
medewerker Maarten Wisse het woord
voerden.
Inmiddels was er ook al wat rumoer om
de publicatie ontstaan via de website
eeninwaarheid.info. En ook professor
Douma reageerde met een boekbespreking op zijn website. Daar liggen
in hoofdzaak de bronnen voor wat ik
verder schrijf.

Hypotheek
Over de leer van de verzoening discussieer je niet zomaar. Dat heeft ook te maken met een historische hypotheek die
er ligt op de discussie over dit thema.
Waar mensen hard roepen: ‘Wij vrijgemaakten gaan de synodalen achterna’
en dergelijke, pleeg ik te zeggen dat het
bij ons om andere thema’s gaat. Een
versje meer of minder… Discussies over
de zondag die regelmatig in de kerkgeschiedenis opduiken. Terwijl er bij de
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grote kerken die in de PKN zijn opgegaan, veel meer aan de hand is en was.
Daar werd de leer van de redding door
de Here Jezus ontkend. En daar werd
niet tegen opgetreden. Herman Wiersinga met zijn boek over de verzoening
was in mijn jeugd de duidelijke illustratie dat het daar niet pluis was.
Dat bedoel ik met een historische hypotheek. ‘Gaan
we nu ook al aan de verzoening door voldoening rommelen?’

van een dier in plaats van de offeraar.
De negatieve connotaties die in het
Nederlands van nu verbonden zijn aan
de begrippen ‘zondebok’ en ‘het bokje
zijn’. ‘Doe niet zo slachtofferig…’; wie
dat zegt, heeft geen hoge pet op van de
offerhouding van de ander.

Koning, als Leraar, als Priester.
Dat zit allemaal in het geschakeerde
spreken van de Schrift. Maar mij is niet
helder geworden waarom er zo veel afstand wordt genomen van het spreken
over verzoening door voldoening.
Het is waar dat het spreken
van de dogmatiek en de kerkelijke belijdenissen te allen
tijde openstaat voor nieuwe
inzichten vanuit het Woord
van God. Ook de leer van
verzoening door voldoening
staat naar zijn aard open
voor aanvulling en correctie.
Het is de menselijke verwoording van wat we menen dat
de Schrift zegt. En daar zijn
we op te bevragen.

Ik ben me bewust van deze
reacties. Het lijkt me eerlijk
om in deze Kroniek eerst het
gegeven recht in de ogen
te zien dat deze reacties er
zijn, en dat ze kleuren hoe ik
dingen ervaar. Zodat ik me
vervolgens ook kan afvragen
of ik auteurs recht doe die
schrijven en zeggen wat ze
schrijven en zeggen. Ze raken
aan m’n gevoeligheden en
overgevoeligheden.

Offer?
Wat is nu het wezenlijke
punt voor Hans Burger? Hij
wil niet ontkennen dat de
Bijbel op vele plaatsen duidelijk leert dat we door de
Here Jezus gered worden
van onze zonden. Dat zijn
gehoorzaamheid mijn ongehoorzaamheid bedekt.
Dat zijn striemen ons genezing brengen, enzovoorts.

Begin bij ervaring
Waarom begin ik zo met in
de spiegel te kijken, en te
schrijven over mijn ervaringen en reacties? Ik denk dat
het een reactie is op de inzet
van het boekje Cruciaal. Dat
geeft namelijk ook een opvallend grote
aandacht aan de reacties van ons en
onze tijdgenoten op de kruisdood van
de Here Jezus.
Het boek begint bij het fenomeen dat
de dood van Jezus aan het kruis voor
mensen een gebeuren is waaraan ze
iets beleven. Daar is iets gebeurd dat
alles verandert. De schrijvers hebben
het dan over een kernervaring van
christenen.
En theologisch zou dan de taak er zijn
om woorden te geven aan die ervaring.
Om te reflecteren over die kernervaring
van christenen van alle tijden.
En ook op andere momenten, op cruciale momenten, gaat het in het boek
om de menselijke ervaring. Het opstel
van Hans Burger over de offermetafoor zet in bij de weerstand die wij en
onze tijdgenoten voelen bij offeren.
Het weerzinwekkende van het doden

Maar is die ervaring telkens niet te belangrijk in het betoog van de auteurs?
En: moeten wij woorden geven aan de
kernervaring van christenen? Of is het
de taak van de theoloog om de Bijbel in
zijn spreken recht te doen?
Ieder zal met me instemmen dat het
laatste het geval is. En daarbij moet
je rekening houden met de situatie
waarin de Bijbel is geschreven en ook
met onze situatie en de verstaanshorizon die wij ervaren.

Veelkleurige Bijbel
Het lijkt me juist als de auteurs vaststellen dat de Bijbel meer beelden
gebruikt voor de betekenis van de dood
van Christus aan het kruis. Er wordt
gesproken over de loskoop van slaven,
over offeren, er wordt gesproken in de
termen van recht en onrecht… Jezus als

Het gaat hem erom of dit
in de Bijbel plaatsvindt in termen van
het offer. Of dat het offer in de Bijbel
een andere functie heeft. Of we dus de
termen van de verschillende metaforen
niet te veel door elkaar heen gebruiken.
Hij probeert daarin onderscheid aan te
brengen. Met de bedoeling het spreken
van de Bijbel zelf meer bepalend te
laten zijn dan het spreken van de dogmatiek.
In een reactie, te vinden op de website
eeninwaarheid.info, schrijft hij het zo:
Jezus heeft voor ons het oordeel ondergaan en de straf gedragen, om ons
door het oordeel heen te trekken. Zijn
actieve en passieve gehoorzaamheid
neemt onze ongehoorzaamheid weg;
zijn heiligheid neemt onze onheiligheid
weg. In het Engels: penal substitution
(plaatsvervangend dragen van straf): ja;
propitiation (Gods toorn wordt gestild):
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ja. Maar met deze onmisbare elementen
uit de verzoeningsleer geef ik antwoord
op een vraag die ik niet stel in het artikel. Dus ik geloof zeker dat Christus voor
zijn volk de straf en de wraak van God
gedragen heeft. Door zijn bloed heeft
hij ons vrijgekocht. Christus is de enige
naam die gegeven is onder de hemel
waardoor wij gered kunnen worden.

ons bewaren voor reacties vanuit onze
begrijpelijke gevoeligheden op dit punt.

Vragen
Toch zijn er bij mij vragen gebleven.
Vragen die overigens ook door prof.
Douma in zijn boekbespreking zijn verwoord.

Tegelijk zijn er verschillen tussen het
Volgens Burger bevat de Bijbel ook al
bijbelse spreken en het spreken van de
offerkritiek. Hij geeft daarvan een voordogmatiek. Zo gebruikt de Bijbel het
beeld uit de Psalmen 40 en 49: God wil
beeld van de losprijs niet in verband met geen offers, een mensenziel is niet te
het verwerven van weldaden van heil
kopen. God wil oren en harten die Hem
(zoals dat sinds Melanchton en Calvijn
toegenegen zijn.
wel gebeurt in de dogmatiek). Het beeld
Dat is in die psalmen waar, omdat
van de losprijs (lutron) komt in Matmen daar offers combineerde met onteüs en Markus niet uit de wereld van
gehoorzaamheid. Offers en het doen
de tempel of de rechtszaal, maar van de
van Gods wil horen bij elkaar. En offers
slavenmarkt. Jezus heeft
worden waardeloos als het
zichzelf gegeven als losprijs
hart er niet bij is. Als David
Offerkritiek
voor velen, hij koopt vrij uit
na zijn zonde met Batseba
in de Bijbel?
de slavernij. Met zijn bloed
zingt van een nieuw en
heeft hij een volk gekocht.
hersteld hart (Ps. 51), einMensen, geen weldaden van heil. Dit
digt hij die psalm juist met het weer
beeld van losprijs die betaald wordt
opleven van de offerdienst: Dan zult
heeft in de Bijbel dus een persoonlijker
u de juiste offers aanvaarden, offers in
klank: ikzelf, uzelf, wij worden gekocht
hun geheel verbrand, dan legt men stieen wij zijn eigendom van Jezus (zoals het ren op uw altaar.
ook in HC zondag 1 gezegd wordt).
Op een aantal punten benoem ik in mijn
artikel het verschil tussen bijbels taalgebruik en dogmatiek.
(…)
Op een of andere manier wordt (door
sommige lezers) dat benoemen van het
verschil tussen Bijbel en dogmatiek gelezen als een veroordeling van het dogmatische spreken van Calvijn en anderen.
Of verwijt men mij dat ik niet meer zou
willen spreken over het bloed van Christus of het offer van Christus. Mijn artikel
is juist een poging om te begrijpen wat
er in de Bijbel gezegd wordt als het gaat
over het offer en het bloed van Christus.
De Hebreeënbrief is op de achtergrond
steeds aanwezig. Maar benoemen dat
het woord ‘voldoening’ in Hebreeën niet
voorkomt, wordt kennelijk opgevat (door
sommige lezers) als een loochening van
de noodzaak van Christus’ offer. Terwijl
ik dat in het geheel niet doe. Natuurlijk
is dat offer nodig!

Het is niet juist dat er offerkritiek in
de Bijbel aan te treffen is. Er is kritiek
op een verkeerde, veruitwendigde offerpraktijk.

Het is belangrijk om deze woorden van
Burger het volle pond te geven. Dat kan

Voor Burger is het belangrijk dat de
Here Jezus in strikte zin geen priester

Dr. Hans Burger

was en dat we dus op moeten passen om dat wat Hij doet, in het kader
van een offer weer te geven. Burger
verdisconteert daarin volgens mij onvoldoende dat de Here Jezus volgens
de brief aan de Hebreeën wel een
hogepriester is. Naar de ordening van
Melchisedek, betoogt de schrijver van
de Hebreeënbrief (7:14v). En dat priester-zijn is heel belangrijk voor dat hele
bijbelboek. Priester, in zijn voorbede
voor het volk. Maar evengoed in zijn offergave (Heb. 9).
In de Bijbel lopen hier de beelden door
elkaar. Het is soms amper te onderscheiden. Is Christus in het ene vers
de offeraar, in het andere vers is Hij de
offergave. En zo is het ook. Een priester
die zichzelf offert.
Ik stem in met prof. Douma en neem
een stukje over.
Burger citeert een ‘dogmatische’ formulering van Jezus’ offer: ‘Jezus brengt een
offer door plaatsvervangend onze straf
te dragen als betaling van onze schuld’
(54). Wat voor kritiek heeft hij daarop?
Wel, ‘deze gedachtegang vind je in het
Nieuwe Testament namelijk zo niet terug’ (54).
Zeker, zoals Burger het formuleert, staat
het in het Nieuwe Testament nergens
achter elkaar. Maar ik voel me toch vrij
deze duidelijke samenvatting van Jezus’
leven en sterven te onderschrijven als
een zin uit mijn dogmatiek. Want de zin
die Burger bekritiseert, geeft weer wat ik
in de Bijbel lees. Laat ik de zin die Burger
niet bevalt, even in drieën knippen:
1) Jezus heeft aan het kruis onze plaats
ingenomen. Hij is voor goddelozen gestorven; wij zijn door zijn bloed gerechtvaardigd, Rom. 5,6vv. Door één daad van
gerechtigheid kwam het voor allen tot
rechtvaardiging ten leven, Rom. 5,18. Wij
zijn met Hem gekruisigd, gestorven en
opgestaan, Rom. 6,4vv. Wij leven voor
God in Jezus Christus. Vaak richten de
woorden in, met en door Christus, onze
aandacht op het kruis van Jezus Christus. Hij werd tot zonde gemaakt, zodat
wij door Hem rechtvaardig voor God
konden worden, 2 Kor. 5,18-21.
2) Jezus heeft onze straf gedragen. Het
Oude Testament getuigde er reeds van,
Jes. 53,5. De striemen die daar genoemd
worden, past Petrus zonder aarzeling
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te geven dat ik me niet al te zeer verdogma-funderend zijn. Daarbij merkt
toe op de striemen van Jezus’ geseling,
ontrust hoef te voelen. En ergens ben ik
hij op: Als de heilsgeschiedenis alleen
1 Petr. 2,24.
dogma-illustrerend is, heb je het verhaal er nog niet helemaal gerust op. Al moet
3) Jezus heeft onze schuld betaald. De
van de Bijbel in de dogmatiek niet nodig, ik toegeven dat dat vooral een gevoel is.
Mensenzoon is gekomen om te dienen
Onrustig.
alleen zo nu en dan als plaatje bij wat je
en zijn leven te geven als losprijs voor
En kriegel… Ik geloof niet zo erg in een
toch al weet.
velen, Matt. 20,28. Onze lichamen zijn
benadering waarbij het evangelie minDat is een waardevolle opmerking van
leden van Christus; wij zijn door hem
der aanstootgevend wordt gemaakt.
Holwerda die ik zo weer eens verneem
gekocht en betaald, 1 Kor. 6,20; vgl. 7,23.
Hoe je het evangelie ook vertelt, vroeg
en die ons voorzichtig moet maken om
Christus heeft ons vrijgekocht van de
of laat gaat er bloed vloeien op Golgota.
hier snelle conclusies en verdachtmavloek der wet door voor ons een vloek te
En dat doet in alle tijden zeer en dat
kingen uit te spreken.
worden, Gal. 3,13.
geeft in alle tijden ergernis. Wie een
Ik verontschuldig mij bij
Onrustig en kriegel
evangelie wil dat van aanstoot ontdaan
Maar het gaat om meer
Burger dat ik hier allerlei
is, houdt geen evangelie over.
dan behoefte aan een
teksten citeer, die hem
zuivere methodiek. Er is
even vertrouwd zullen
De vervreemding die de auteurs aan
ook veel begrip voor de moderne mens
voorkomen als mij uit de Bijbel, en die
de ene kant willen wegnemen, brengt
die het concept van verzoening door
nagesproken worden door kerkelijke
weer nieuwe vervreemding met zich
voldoening maar moeilijk kan verwerbelijdenissen en formulieren. Maar
mee. En dat is de vervreemding ten
ken. Betekent dat niet dat er een wrede
daarom begrijp ik niet waarom de zin
God is die de schuld op zijn onschuldige opzichte van de kerk die al eeuwenlang
die Burger citeert (of zelf formuleert),
haar belijdenis heeft, die daarin Gods
Zoon legt? Is dat recht? Moet God met
niet in zijn of mijn dogmatiek zou moeWoord naspreekt. Daar is wel eens wat
offers gemanipuleerd worden? En is er
ten voorkomen.
over te zeggen: het kan nog nauwkeuriecht betaald als God zelf betaalt?
ger, het kan genuanceerder. Laten theoDit type vragen vormden op 1 april ook
Dogmatiek of bijbelse
logen daar vrij over spreken. Maar laten
de opwarmer van het college in het
theologie?
ze zich niet de illusie op de hals halen
kader van de AKZ+. Ik denk dat we hier
dat ze de ergernis van het evangelie
Hier zie je de benaderingen botsen: het bij de voedingsbodem van veel vragen
kunnen verminderen en wegnemen.
komen.
meer samen nemen van dingen dat de
dogmatiek kenmerkt (Douma). En het
Is het wel juist om dit type vragen zo
meer uit elkaar halen zoals de bijbelse
‘Ja maar…’ of ‘nee maar...’
veel gewicht te geven? Want de boodtheologie dat doet (Burger).
schap van de gekruisigde Christus is
Die verschillende theologische benadeIk zie in de benadering die Burger gekotoch aanstootgevend en dwaas? Dat
ring blijkt hier heel duidelijk. Wil je er
zen heeft, nog geen perspectief dat me
één verhaal van maken, of wil je allerlei is toch niet weg te poetsen met wat
aantrekt. Of het zou moeten zijn het
andere accenten? 1 Korintiërs 1:23: Maar perspectief van dogmatiek onderbouverschillende stemmen elk voor zich
goed laten uitkomen? Dat is een wereld wij verkondigen een gekruisigde Chriswen in plaats van illustreren.
van verschil. De klassieke dogmatiek wil tus, voor Joden aanMaar moet dat werstootgevend en voor
in alle verschillende klanken één geheel
kelijk zo’n afstand
Geen problematisering
heidenen dwaas…
laten horen. De bijbelse theologie laat
opleveren tot de belijmaar verwondering
Moeten we niet juist
vaker verschillende benaderingen, verdende taal van belijinstemmen met de
schillende bijbelse motieven en lijnen
denis, formulieren en
lofprijzing van Paulus in 1 Korintiërs 1
onverbonden staan.
huis-tuin-en-keukendogmatiek?
en 2, waar hij de wijsheid van God teDat maakt dat mijn sympathie voor de
Ik voel eerder afstand tussen de
genover de dwaasheid van de mensen
eerstgenoemde methode alleen maar
theologie en de belijdende gemeente
roemt?
toeneemt. Tenslotte spreekt God, en
ontstaan. Die eenvoudige geloofsgetuidat spreken is één.
genissen die je hoort in het pastoraat,
moet ik daar telkens ‘ja maar’ bij denSchieten we ermee op?
ken of zeggen?
De moderne mens
Liever is me de lofprijzing van 1 en 2
Worden we beter van de benadering
Korintiërs: Geen ‘ja maar…’: maar ‘nee
van Burger en Sonneveld? Tot nu toe
De vragen over de verzoening door volmaar…’
merk ik dat ik er knap onrustig van
doening komen niet alleen op uit een
Geen problematisering maar verwonword. En ook een beetje kriegel.
academische behoefte om het methoOnrustig… De vrijheid om het evangelie dering.
disch allemaal goed te doen.
ruim te verkondigen als de wonderlijke
Die behoefte is er zeker bij Burger, en
Afgesloten 29 april 2015.
ruil waarbij Christus mijn schuld op
dat is meer dan een academische bezich neemt om mij met zijn zegen te
hoefte. Hij verwijst naar een uitspraak
vervullen, leek even te worden aangevan B. Holwerda: De heilsgeschiedenis
tast. Er zijn veel woorden nodig om aan
moet niet dogma-illustrerend, maar
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Tom Wright en schriftgezag

Thema
Marc ten Brink

Laatst zei iemand tegen mij: ‘De Bijbel is de
Tomtom van God voor mijn leven.’ Wat je
er ook van vindt, een dergelijke uitspraak
geeft aan dat je ervan overtuigd bent
dat de Bijbel een bepaald gezag heeft
over jouw leven. Een spannende vraag is hoe dat dan werkt:
hoe kan de Bijbel nu gezaghebbend zijn over ons leven?
De bekende theoloog Tom Wright heeft
zich ook met deze vraag beziggehouden. Een bekend beeld dat hij daarbij
gebruikt, is dat van de Bijbel als drama
in vijf bedrijven. Dit beeld wordt ook
door gereformeerde theologen gezien
als een heel bruikbaar model om duidelijk te maken hoe de Bijbel ook in
deze tijd en voor ons leven gezaghebbend kan zijn. Het lijkt soms wel alsof
dit model en ook de achterliggende
visie van Wright vrij kritiekloos worden
overgenomen. Er wordt gesproken over
nieuwe inzichten die ons verder kunnen brengen bij het leggen van de verbinding tussen de Bijbel en ons eigen
leven. Maar is het model dat Wright
ons aanreikt, wel zo bruikbaar en
brengt zijn visie ons echt verder? In dit
artikel wil ik daar wat nader op ingaan
door hierbij enkele kritische vragen te
stellen. Voordat ik aan deze vragen toekom, zal ik eerst de visie van Wright in
grote lijnen weergeven. Dus eerst: wat
zegt Tom over de Tomtom? En daarna:
wordt ons hier een begaanbare weg
gewezen?

Wright over het gezag van de
Bijbel
In zijn visie op het gezag van de Bijbel
vraagt Tom Wright zich af of we werkelijk kunnen spreken van de Bijbel als
een gezaghebbend boek. Volgens hem
moeten we oppassen om dit zo te zeggen. Hij ziet het namelijk maar al te
vaak gebeuren dat de Bijbel gelezen
wordt als een boek vol regels, voorschriften en tijdloze waarheden. Met
als gevolg dat mensen de Bijbel ook
echt op die manier willen toepassen of
zich er juist tegen afzetten, maar dan
gaan zoeken naar andere manieren
waarop de Bijbel als boek toch gezaghebbend kan zijn. Zelf zoekt Wright
hierin een andere weg.
Opvallend is dat Wright in dit verband
opmerkt dat volgens hem de hele idee
van de Bijbel als een verzameling tijdloze waarheden een erfenis is van de
Reformatie. Ondanks al hun goede bedoelingen zijn de reformatoren volgens
Wright tekortgeschoten in hun schrift-

visie, omdat ze geen antwoord hebben
gezocht op de vraag in hoeverre de
verhalen in de Bijbel normatief zouden
kunnen zijn. Hoewel de reformatoren
het dus niet zo bedoeld zullen hebben, heeft hun eenzijdige visie wel tot
gevolg gehad dat men later de Bijbel
kon gaan lezen als een boek vol tijdloze
waarheden. De Bijbel als papieren paus.
Zoals ik al zei, zoekt Wright zelf een
andere weg. Daarbij is het voor hem
heel belangrijk dat het, als we het hebben over het gezag van de Bijbel, altijd
draait om het gezag van God. Voor
Wright is dit een centraal uitgangspunt. De Bijbel moeten we volgens
hem niet beschouwen als een boek
dat in zichzelf gezag heeft. De Bijbel
heeft alleen gezag omdat God de Bijbel
wil gebruiken om daarmee gezag uit
te oefenen over mensen en over deze
wereld. Strikt genomen wil Wright
ook niet spreken van ‘het gezag van de
Schrift’, tenzij we daarmee een verkorte
manier van spreken hanteren waarmee
we eigenlijk bedoelen dat het gaat om
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zou dat alleen maar kunnen als men
God die via de Bijbel gezag uitoefent.
heel ervaren en getrainde acteurs met
De vraag ‘hoe kan de Bijbel gezaghebveel gevoel voor een dergelijk toneelbend zijn voor ons leven?’ hangt voor
stuk zou vragen het vijfde bedrijf voor
Wright dus heel nauw samen met de
zichzelf uit te werken. Dat vraagt van
vraag ‘hoe oefent God zijn gezag uit
hen uiteraard dat ze zich
over de wereld en ons
diepgaand inleven in de
leven?’ Zijn antwoord op
Met gezag in deze
eerste vier bedrijven en
die laatste vraag is: dat
wereld spreken
als echte kenners van
doet hij door zijn gezag
Shakespeare proberen
te delegeren aan menzich vanuit al hun ervaring te geven
sen die daarvoor gezalfd en bekwaam
in de uitwerking van dat onvoltooide
gemaakt worden door de Heilige Geest
en aan de door hen geschreven teksten. vijfde bedrijf.
Daarbij kun je natuurlijk in de eerste
Dit beeld gaat Wright nu gebruiken
plaats denken aan de profeten en de
voor het verhaal van de Bijbel. In dit
apostelen. Maar volgens Wright gaat
verhaal onderscheidt Wright ook vijf
het verder, ook nadat de Bijbel klaar
was. Want vandaag de dag is het de ge- bedrijven, waarvan de volgende eermeente van Christus waaraan God zijn
gezag heeft gedelegeerd. Gewapend
met het woord van de Schrift mogen
de gelovigen met gezag in deze wereld
spreken om overal de macht van Jezus
te verkondigen. Die taak kunnen de
gelovigen volbrengen als zij zich laten
doordrenken van de Schrift en van de
kracht en leiding van de Heilige Geest,
zo schrijft Wright. Het doel dat God
hiermee voor ogen heeft, is dat de kerk
op deze manier dienstbaar is aan de
komst van Gods nieuwe wereld. Daarbij
mogen mensen zich opgenomen weten
in Gods grote verhaal. Het verhaal van
herschepping en verlossing.

ling dat we in diepe verbondenheid
en vertrouwdheid met de eerste vier
bedrijven leren om dit vijfde bedrijf
uit te werken. God vraagt van ons dat
we daarbij in aansluiting bij de vier
bedrijven die voltooid zijn, nu al improviserend het vijfde bedrijf gaan invullen. De vier eerste bedrijven bepalen
de richting en zijn in zoverre normatief
voor het vervolg, en het doel waar alles
op gericht moet zijn, is bekend, maar
tegelijk is er veel nog niet ingevuld en
dat vraagt erom dat we ons geroepen
weten om als ervaren acteurs hier zelf
adequaat en vernieuwend mee bezig
te gaan om er invulling aan te geven.
Dat vraagt om training en vorming binnen de gemeente als geloofsgemeen-

Drama in vijf bedrijven
In dit kader komt Wright dan te spreken over de Bijbel als drama in vijf beN.T. Wright
drijven. Stel nu eens, zegt Wright, dat
schap, om te leren ontdekken hoe God
ste vier volledig uitgeschreven zijn:
er een toneelstuk van Shakespeare zou
in de Bijbel zijn heilzame gezag over
1) schepping, 2) zondeval, 3) Israël,
bestaan waarvan de eerste vier bedrijons uitoefent. Daarvoor dienen we ons
ven wel voltooid waren, maar het vijfde 4) Jezus. Daarna volgt er nog een vijfde
grondig met de Bijbel bezig te houden.
bedrijf, maar dat is niet compleet been laatste bedrijf niet. Van dat vijfde
schikbaar. We hebben in feite alleen het Want dat wil de Heilige Geest gebruibedrijf bestaat wel een opzet in grote
ken om ons te vormen tot mensen die
begin ervan en enkele aanwijzingen
lijnen, aanwijzingen van hoe het eruit
gelijkvormig worden aan Christus. Zo
voor het vervolg. De nadere invulling
zou moeten zien, maar meer niet. Toch
zullen ons spreken en handelen dienstmoet volgen. Wright
wil men het toneelstuk
baar mogen zijn aan de uitoefening
constateert daarbij dat
op de planken brengen,
Prachtig plot
van Gods gezag over deze wereld en
er tussen het derde en
omdat de eerste vier deover ons leven. Zo zal de kerk voor de
vierde bedrijf duidelijk
len zo’n prachtig plot bewereld kunnen zijn wat Jezus was voor
een scheidslijn loopt
vatten en zo veel inhoud
Israël, schrijft Wright ergens.
van twee verschillende bedelingen. Een
hebben, dat het gewoonweg zonde zou
dergelijke scheidslijn loopt er volgens
zijn om dat niet te doen. Dan zou de
hem niet tussen het vijfde bedrijf en
vraag natuurlijk wel zijn hoe het toTrimp
de tijd waarin wij leven. Daarom leven
neelstuk echt tot zijn recht zou kunnen
komen, ondanks het feit dat er nog heel we als gelovigen van nu volgens Wright Bij mijn bestudering van Tom Wright
in het vijfde bedrijf en is het de bedoeveel niet is ingevuld en open ligt. Dan
op dit punt stuitte ik min of meer per
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toeval op de al wat oudere bundel Betwist Schriftgezag van dr. C. Trimp (De
Vuurbaak, Groningen, 1970). In hoofdstuk vijf van deze bundel gaat Trimp
in op publicaties van dr. H.M. Kuitert
die raken aan dit thema. Wat mij frappeerde, was dat Trimp beschreef hoe
Kuitert kritiek heeft geuit op de schriftvisie van de reformatoren en dat deze
kritiek vergelijkbaar was met de kritiek
die ik bij Tom Wright tegenkwam. Ook
volgens Kuitert hadden de reformatoren weliswaar goede bedoelingen en
was er met hun visie op het gezag van
de Schrift op zich nog niet zo veel mis.
Maar het ging wel mis toen men later
hun visie ging gebruiken om ‘waarheid’
gelijk te stellen met ‘de Bijbel’. Vanaf
dat moment werd de Bijbel gebruikt als
een boek van waarheden, een wetboek,
een papieren paus. Ook Kuitert zet zich
hiertegen af en ontwikkelt een geheel
eigen visie op het gezag van de Bijbel
evenals Tom Wright. En hoewel ik besef
dat je deze beide visies niet zomaar
met elkaar kunt vergelijken, trof het
me toch dat er in mijn beleving wel degelijk ook grote overeenkomsten voorbijkwamen. Bij de kritische bespreking
van Kuitert door Trimp kon ik me niet
aan de indruk onttrekken dat bepaalde
kritiek van Trimp aan het adres van
Kuitert destijds nu terecht aan Wright
geadresseerd zou kunnen worden.
Het voert te ver om hier nu dieper op
in te gaan, ik wil me in de rest van dit
artikel vooral focussen op Tom Wright
en bij zijn visie enkele kritische vragen
stellen. Wel heeft het hoofdstuk van
Trimp me geholpen bij het formuleren
van deze vragen bij de visie van Tom
Wright.

wel degelijk een duidelijk principieel
onderscheid gemaakt worden? In de
gereformeerde schriftleer is dit een
belangrijk punt. Dan gaat het over de
inspiratie van de Schrift waardoor zij
als gezaghebbend voor ons leven kan
gelden. Ooit schreef Herman Bavinck
al dat als de inspiratieleer zou vervallen, het dan ook met het gezag van de
Schrift zou zijn gedaan. Wreekt zich dit
nu ook niet in de visie van Tom Wright?
Want wordt in zijn visie wel voldoende
gewaarborgd dat we in de Bijbel te maken hebben met het unieke Woord van
God, waarmee God in de allereerste
plaats zelf naar ons toekomt en waarmee Hij ons aanspreekt, ook al doet Hij
dat door de dienst van mensen?

grote verhaal van God, neemt dit nog
niet direct de vraag weg of hier dan
toch niet te veel het menselijk subject
in het middelpunt komt te staan.

De visie van Wright roept daarbij ook
de vraag op hoe deze zich verhoudt tot
wat in de gereformeerde schriftleer
wordt benoemd met de genoegzaamheid of volkomenheid van de Schrift.
Daarmee wordt aangeduid dat we mogen geloven dat de Schrift de wil van
God volkomen bevat en dat al wat de
mens heeft te geloven om behouden
te worden, daarin voldoende geleerd
wordt (zie NGB, art. 7). Aan de ene kant
lijkt Wright te rekenen met de Bijbel
als een afgesloten geheel, maar tegelijk
ook weer niet omdat het vijfde bedrijf
toch onvoltooid is en mensen daar zelf
Dat brengt me bij de volgende vragen.
Want als die waarborg er niet is, laat de invulling aan moeten geven. Opgenomen in het grote verhaal kunnen
visie van Wright dan toch niet te veel
mensen dus zelf aan dat verhaal ook
ruimte voor een gevaarlijk subjectihun eigen draai geven?
visme waarbij mensen
Maar wie zegt ons dan
hun eigen waarheden
Eigen draai geven
dat dit in de voorgaande
over hun ervaringen
vier bedrijven ook niet is
met God vertolken, in
gebeurd? En maak je dan
plaats van dat zij zich
van de hele Bijbel dan toch uiteindelijk
onderwerpen aan Gods waarheid?
ook niet slechts één van de vele vertolBlijft er in de Schrift nog wel een norkingen van mensen over hun ervarinmatief tegenover bestaan, waaraan
gen met God?
mensen hun denken en handelen kunnen toetsen? Alle inspanningen van
Wright ten spijt om toch een bepaalde
Een begaanbare weg?
normativiteit te handhaven, vraag ik
me af of zijn model ons hier toch niet
Gezien het bovenstaande is het voor
op het verkeerde spoor zet door te zegmij nog maar de vraag of ons hier wergen dat gelovigen geroepen zijn om
kelijk een begaanbare weg wordt geal improviserend het vijfde bedrijf uit
wezen. Kunnen we de visie van Wright
te werken. Ik begrijp wel dat Wright
echt wel zo moeiteloos en kritiekloos
wil zeggen dat we in de Bijbel geen
overnemen en combineren met de
complete blauwdruk vinden voor ons
inzichten die ons in de traditie van de
spreken en handelen, en dat we ook
Reformatie en in de gereformeerde
een eigen verantwoordelijkheid van
schriftleer worden aangereikt, zoals
Vragen
God hebben gekregen om aan heel veel dat vandaag de dag wel eens lijkt te
zelf invulling te geven. Maar hoe voorgebeuren? De winst is wellicht wel dat
Als ik de visie van Tom Wright op me
kom je met de visie van Tom Wright
Tom Wright ons opscherpt om belanglaat inwerken, lees ik nergens dat hij
nu, dat hier wat betreft de waarheid
rijke hermeneutische vragen onder
een principieel onderscheid maakt
van Gods Woord de rollen niet worden
ogen te zien en daar verder over door
tussen de menselijke auteurs van de
omgedraaid en de mens in het bepalen
te denken. In elk geval voel ik mezelf geBijbel en de gelovige acteurs van het
van wat waarheid
stimuleerd tot verdere studie. Wellicht
vijfde bedrijf. God
is,
de
hoofdrolspeler
dat het bij u ook zo mag werken. Het
delegeert op deGod delegeert op dezelfde
wordt in plaats van
laatste woord is er zeker nog lang niet
zelfde manier zijn
manier zijn gezag
God? Hoewel Wright
over gesproken.
gezag aan zowel de
inspanningen levert
auteurs van toen als
om te laten zien dat er wel degelijk
de acteurs van nu en wil op dezelfde
Ds. M.O. ten Brink is predikant te ’t Harde.
sprake is van een bepaalde normativimanier door zijn Geest in hen werken.
teit, namelijk zoals die meekomt in het
Maar is dit werkelijk zo? Moet hier niet
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Geen voorgeschreven
dooppraktijk
‘[Filippus zei tegen hem:

“Indien u gelooft met heel

uw hart, is het toegestaan.”
Hij antwoordde: “Ik geloof
dat Jezus Christus de Zoon
van God is.”]’

Woordwarde
Frans Wisselink

(Handelingen 8:37)

Doop van de eunuch,
Rembrandt

Janna groeide op zonder geloof en zonder God. Als meisje

van 16 had ze zich bekeerd tot de islam. Toen kwam een peri-

ode waarin ze de wereld van de geesten verkende. En op haar

veertigste… kwam Jezus in haar leven. Ze heeft nu het verlangen zich te laten dopen, ook al weet ze nog niet veel van de
Bijbel.

Meteen gedoopt
In het tweede boek van Lucas wordt
meermalen verteld dat mensen direct
na hun bekering worden gedoopt. Tijdens het eerste Pinksterfeest na Jezus’
hemelvaart worden duizenden mensen
gedoopt, direct nadat ze de woorden
van Petrus hebben aanvaard (Hand.
2:41). Zodra Saulus (beter bekend als

Paulus) weer kan zien, laat hij zich
dopen (Hand. 9:18). Cornelius ontvangt met een hele kring van familie
en vrienden de Heilige Geest; direct
daarna worden ze gedoopt in de naam
van Jezus Christus (Hand. 10:48).
Lydia uit Tyatira hoeft ook niet lang te
wachten op de doop: als de Heer haar
hart opent voor de woorden van Paulus, wordt ze meteen gedoopt (Hand.

16:15). De gevangenbewaarder in Filippi
maakt de wonden van Paulus en Silas
schoon; direct daarna wordt hij samen
met zijn huisgenoten gedoopt (Hand.
16:33).
De doop van de eunuch uit Ethiopië
(Hand. 8:38) past prima in dit rijtje.

Ook de eunuch
De eunuch is in Jeruzalem geweest om
God te aanbidden. Het lijkt erop dat
de reis niet zo’n succes geweest is. Hij
heeft wel wat leesmateriaal meegenomen uit Jeruzalem, onder andere een
van de heilige boeken van de Joden:
de profetieën van Jesaja. Hij zit op
de terugreis te lezen wat Jesaja heeft
geprofeteerd, maar hij wordt er niet blij
van want hij snapt er niets van.
En dan komt Filippus aanlopen. Hij
hoort wat de Ethiopiër leest en hij herkent direct de woorden. Dit is Jesaja!
Dit is een profetie van Jesaja over Jezus
die vernederd werd en op aarde niet
meer leeft! Hij hoort aan de manier
waarop de Ethiopiër leest dat die er
niets van snapt. Vandaar zijn vraag:
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‘Begrijpt u ook wat u leest?’
Voor de Ethiopiër is Filippus een
geschenk uit de hemel. Hij laat Filippus
instappen en ze reizen samen verder.
Hij stelt vragen en Filippus geeft antwoord. Het wordt een mooi gesprek
waarin Filippus met de Ethiopiër
spreekt over het evangelie van Jezus.
Al reizend komen ze langs een plaats
waar water is. De eunuch wijst erop
en vindt dat hij nu wel gedoopt kan
worden. Daar is toch niets op tegen?
Hij laat de wagen stilhouden. Ze lopen
samen het water in en Filippus doopt
de Ethiopiër. Direct daarna is Filippus
verdwenen. De Ethiopiër vindt dat niet
erg, want hij kan zonder Filippus verder.
Hij vervolgt zijn weg vol vreugde. De
reis naar Jeruzalem is toch een succes
geworden.

Tekstverschil
Wie is opgegroeid bij de Statenvertaling, mist iets in dit verhaal. Als reactie
op het verlangen van de eunuch komt
Filippus met een duidelijke voorwaarde: ‘Indien gij van ganscher harte
gelooft, zoo is het geoorloofd.’ En de
eunuch stemt hiermee in door te zeg-

gen: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de
Zoon van God is.’
In de vertaling van 1951 zijn om dit
gedeelte vierkante haken geplaatst.
Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat
er iets aan de hand is met dit vers. Het
is de vraag of dit gedeelte oorspronkelijk is. Misschien is het later toegevoegd
aan de oorspronkelijke tekst. In de NBV
is de knoop doorgehakt. Daar is vers 37
verbannen naar een voetnoot bij Handelingen 8:36: ‘Andere handschriften
hebben een extra vers’, maar de NBV
volgt de Griekse tekst van Nestle-Aland
en meent dus dat vers 37 niet bij de
oorspronkelijke tekst behoort.
De verklaring hiervoor is betrekkelijk
eenvoudig. Handelingen 8:37 ontbreekt
in de overgrote meerderheid van de
oude Griekse handschriften. Je vindt
dit vers slechts in negen oude Griekse
handschriften. Toen Erasmus in de
zestiende eeuw een Grieks Nieuwe Testament wilde uitgeven, trof hij dit vers
aan in de marge van een van de Griekse
handschriften die hij gebruikte, maar
hij nam het toch in de tekst op omdat
het weglaten van dit vers volgens hem
een slordigheid was geweest van de
overschrijvers (zie hierover Metzgers

Vers 37 aanwezig bij vroege schrijvers uit het Westen
Op de website www.scionofzion.
com wordt alles uit de kast gehaald
om vers 37 te verdedigen als
oorspronkelijke tekst. Gesteld wordt
dat de gnostici dit vers verwijderd
hebben omdat hier staat dat Jezus
Christus de Zoon van God is.
Op de website http://www.notjust
anotherbook.com stelt Brent MacDonald dat deze argumenten niet sterk
zijn. Bij weglating van vers 37 blijven
er in het boek Handelingen nog genoeg teksten over die ketters tegen
de borst stuiten. Toch komt hij tot de
conclusie dat vers 37 de oorspronkelijke tekst is. Dat baseert hij op het
feit dat meerdere vroege schrijvers
uit het Westen Handelingen 8 kennen inclusief vers 37.
Hij verwijst bijvoorbeeld naar Irenaeus (uit de tweede eeuw): ‘Filippus
verklaarde dat het om Jezus ging en

dat de Schrift in Hem vervuld was.
Datzelfde verklaarde ook de eunuch
die geloofde. Hij vroeg direct om te
worden gedoopt en hij zei: Ik geloof
dat Jezus Christus de Zoon van God
is’ (Adversus Haereses III 12,8; mijn
vertaling vanuit het Engels). Hieruit
blijkt dat Irenaeus de tekst van Handelingen 8 gekend heeft inclusief
vers 37b.
Hij verwijst ook naar Cyprianus
(uit de derde eeuw): ‘In de
Handelingen der Apostelen:
“Kijk, water! Waarom zou ik niet
gedoopt kunnen worden?” Toen
zei Filippus: “Indien u gelooft met
heel uw hart, is het toegestaan”’
(Testimoniorum adversus Judaeos III
43; mijn vertaling vanuit het Engels).
Hieruit blijkt dat Cyprianus de tekst
van Handelingen 8 gekend heeft
inclusief vers 37a.

Textual Commentary). Aan deze redenering van Erasmus is het te danken
dat Handelingen 8:37 in de Textus
Receptus is terechtgekomen (de grondtekst van o.a. de Statenvertaling) en
dus ook in de Statenvertaling.

Latere toevoeging
In de tijd van Calvijn is bekend dat er
problemen zijn rondom vers 37, maar
bij Calvijn merk je daar niets van. Hij
leest Handelingen 8 inclusief vers 37,
en hij leidt er een algemene regel uit
af. Wie gedoopt wil worden, moet
getuigen dat hij gelooft in Christus. En
zonder geloof kan er geen sprake zijn
van doop.
De inhoud van vers 37 spreekt haast
vanzelf. Iedereen die is opgegroeid met
een dooppraktijk waarin mensen hun
geloof belijden en dan gedoopt worden,
verwacht dit. Zoals je het gewend bent,
zo is het natuurlijk ook gegaan bij de
eunuch uit Ethiopië. Zo hoort dat.
Waarom zou je dit vers weglaten? Ik
zou het niet weten. Omgekeerd kan ik
wel begrijpen dat iemand dit vers later
heeft toegevoegd omdat hij het miste.
Om die reden kom je vers 37 tegen in
enkele oude Griekse handschriften.
Maar de hoofdlijn in de tekstoverlevering is al vanaf de derde eeuw dat
Handelingen 8 gelezen wordt zonder
vers 37.

Argeloos lezen
Het is een uitdaging om Handelingen 8 te lezen zonder dat vers 37 door
je hoofd zweeft. Lees dit hoofdstuk
eens argeloos. Probeer niet uit te vinden wat de juiste dooppraktijk is, maar
geniet gewoon van de geschiedenis die
hier beschreven wordt. Ontdek hoe God
zijn weg gaat via een uitzonderlijke
gebeurtenis met een ‘toevallige’ ontmoeting waarbij ze ‘toevallig’ langs een
plaats met veel water rijden. En aanbid
God die de zijnen uitkiest en hen allen
roept.
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Column
Rufus Pos

Vreugde in God

Voor het afsluitende gesprek laat
ik mijn belijdeniscatechisanten
allemaal een eigen belijdenis op
papier zetten. Uit deze door hen
geschreven belijdenis moet het de
kerkenraad duidelijk worden dat
deze catechisanten oprecht geloven in de God die zich in de doop
aan hen verbonden heeft. Kennen
ze deze God en staan ze in een
gezonde relatie tot Hem? Hoe kijken ze aan tegen de Bijbel? Is die
voor hen het Woord van God? En
de kerk? Is dat een plek waar je je
geroepen weet of is de kerk niet
meer dan een toevallige geloofsgemeenschap?
Deze persoonlijke belijdenissen
leveren soms zeer verrassende en
verblijdende resultaten op. Dingen
uit je hoofd leren en opzeggen, het
heeft zeker waarde. Maar ik merk
dat jongelui, als ze ertoe gedwongen worden na te denken over hun
eigen geloof, dan met echte vragen
aan de gang gaan zonder terug te
vallen op standaard antwoorden.
Ik bedoel dit: dat Christus betaald
heeft voor onze zonden aan het
kruis, blijft voor hen niet meer alleen een formule. Op het moment
dat ze gestimuleerd worden na
te denken over wat die betaling
nu voor hen persoonlijk betekent,
gaan ze zich verwonderen over wat
Christus gedaan heeft.
Heel mooie gesprekken krijgen we
zo en geregeld heb ik ouderlingen horen verzuchten: hadden wij
maar geleerd zo over ons geloof te
schrijven en te praten.

Het gaat bij zo’n ‘belijdenisonderzoek’ dus een beetje anders
dan vroeger. Deze andere aanpak
maakt soms iets duidelijk wat
er wellicht vroeger ook wel was,
maar – voor mij althans – toen niet
zo gemakkelijk waar te nemen.
Zodra mensen met eigen woorden
iets moeten zeggen, verraden deze
woorden precies wat er in hen
leeft.
Als ze bijvoorbeeld de vraag beantwoorden wat ze geloven van
God de Vader, dan sluiten ze (bewust of onbewust) heel sterk aan
bij de eerste doopbelofte. Kort
samengevat houdt deze belofte in:
God wil je Vader zijn en daarom
zorgt Hij voor je. Dat is een prachtige belofte die veel houvast geeft.
Maar de betekenis van God de
Vader gaat natuurlijk niet op in alleen deze belofte. De Vader is veel
groter en breder en dieper dan
deze ene belofte. Dat brengen we
als kerken tot uitdrukking in onze
belijdenis van Hem als Schepper.
Hoewel geen catechisant dit ongenoemd laat, besteden ze toch verreweg de meeste aandacht aan het
beschrijven van een zorgende God.
Is dat fout dan? Nee, natuurlijk
niet. Maar soms (heel vaak?) verraden woordkeus en accenten een
bepaald Godsbeeld.
Als ik een nogal uitbundige beschrijving tegenkom over hoe God
er letterlijk altijd is voor mij en
hoe Hij altijd luistert naar mij en
hoe Hij onder alle omstandigheden
zorgt voor mij, dan bekruipt mij het
gevoel dat het toch ook wel een
beetje lijkt te gaan over een soort

God op afroep. Hebt u dat niet als
u iemand hoort jubelen: ‘Ik ben zo
blij dat God er altijd is voor mij?’
Natuurlijk mag je dat in een bepaalde situatie zo zeggen. Maar als
het gaat om een belijdenis die je
op papier zet, dan mag het wat mij
betreft wel duidelijk worden dat
God er uiteindelijk niet is voor jouw
gemak en gemoedsrust, maar dat
jij er bent voor God.
De Westminster Larger Catechism
heeft een heel mooie en duidelijke
inzet. De eerste vraag luidt: ‘Wat is
het allerbelangrijkste doel van de
mens (waarom heeft God de mens
geschapen)?’ En het antwoord is
dan: ‘Het belangrijkste doel van de
mens is om God groot te maken (to
glorify) en voor eeuwig vreugde in
Hem te hebben.’
Een persoonlijke geloofsbelijdenis
moet naar mijn oordeel echt wel
iets verder gaan dan het noteren
dat God er is (voor mij). We geloven
in God. En in het omschrijven van
die God behoort ook onze persoonlijke belijdenis een echo te zijn
van onze kerkelijke belijdenissen.
God is niet alleen Vader, maar ook
Schepper. Gelukkig blijken veel
jongeren vatbaar te zijn voor deze
aanvulling en schrijven vervolgens
onbekommerd over de vreugde die
ze vinden in juist deze God!
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Herman Ravensperger
De eerste theoloog aan de Groningse universiteit (1614)

Rondblik
Harm Veldman

Academiegebouw Universiteit Groningen

Vorig jaar vierde de Groningse Universiteit haar vierhonderdste verjaardag. Deze academie werd in 1614 opgericht volgens
besluit van de gereformeerd gezinde overheid van Stad en
Lande, waarin stadhouder Willem Lodewijk een centrale rol
speelde.
Deze had Ubbo Emmius, rector van de
Maartensschool, ingeschakeld om de
Groninger Academie van de grond te
krijgen. Deze ervaren onderwijsman
had veel waardering voor de jonge
theoloog Herman Ravensperger uit het
Duitse Steinfurt; deze zou goed werk
kunnen doen in Groningen.
Wat was het bijzondere van deze
godgeleerde en welke diensten heeft
Ravensperger aan Groningen bewezen?
Een klein portret van deze bijna vergeten calvinist.

Bijna vergeten
Toen ik enkele jaren geleden op zoek
ging naar de betekenis van de eerste

theologen aan de Groningse universiteit, kwam al heel gauw de bekende
Franciscus Gomarus in beeld. Nu vond
diens aantreden plaats in 1618 en dat
jaartal lag dus vier jaar na de opening
van de Groninger Academie. Ik dacht:
het is toch niet waar dat er aan de
academie van Groningen de eerste jaren geen theologie werd gegeven? Of
zou Ubbo Emmius daar dan zelf mee
zijn begonnen? Hij kon als classicus
wel wat aan…! Maar al gauw werd me
duidelijk dat er toch vanaf het prille
begin een echte theoloog had gediend:
ene Herman Ravensperger. Ik had nooit
van hem gehoord en was hem ook niet
tegengekomen in de dissertatie van
G.P. van Itterzon over Gomarus, terwijl

Ravensperger diens directe collega was.
Toch vreemd.
Om snel een eind te maken aan mijn
onkunde nam ik het Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (BLGNP) ter
hand en liep het register door, maar
tot mijn verwondering kwam ik geen
Ravensperger tegen. Nu werd zijn
naam ook wel gespeld als Ravensperg
of Ravensberg, maar met deze namen
kwam ik er niet uit. Verder zoeken dus.
Mijn eerste aanknopingspunt was een
boek van ds. J.B.F. Heerspink, die in 1864
begonnen was met een groot historisch
overzicht van de Godgeleerdheid aan
de Groningse Universiteit en… hij had
vier bladzijden gewijd aan ‘Herman Ravensperg of Ravensberg’. Een summier
overzicht, feitelijk te summier.
Maar de geschiedenis heeft haar verrassingen: in het voorjaar van 2007
kwam Marjolijn Palma met haar Gro-
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ningse masterscriptie naar buiten die
handelde over De stichting van de Groninger Academie bezien vanuit de inaugurele rede van Herman Ravensperger.
Het bleek het startsein te worden van
nieuwe aandacht voor deze Groningse
theoloog. Er volgden over hem in 2009
en 2013 nog meer publicaties, waaronder die van prof.dr. H. van den
Belt die zijn inaugurele rede
aan het werk van Ravensperger
wijdde. Precies op tijd, gelet op
de viering van de vierhonderdste verjaardag van de universiteit. Ravensperger komt nu beter uit de verf dan ooit tevoren.

het onderwijs in Herborn in te richten
naar het model van het hoger onderwijs in Genève. Herborn was – naast
Heidelberg en Marburg – in die tijd een
toonaangevend calvinistisch studiecentrum, waar jongeren uit heel Europa
naartoe kwamen. De uit Emden bekende rechtsgeleerde Johannes Althu-

Opleiding
Hoe had Ravensperger tot 1614
zo’n naam gemaakt dat iemand
als Ubbo Emmius hem ‘in the
picture’ kreeg en naar Groningen wilde halen? Het zal niet
alleen de leeftijd zijn geweest,
hij was nog geen 28 jaar toen hij
zijn benoeming kreeg – dat was
op 23 maart 1614. Waren het zijn
onderwijskundige bekwaamheden en/of zijn calvinistische inzichten?
Herman Ravensperger was op 30 september 1586 geboren in het Duitse
stadje Siegen – in de nabijheid van de
Dillenburg – waar zijn vader koopman
was. We mogen aannemen dat Herman
opgroeide in een gereformeerd gezin.
In het graafschap Nassau-Siegen-Dillenburg had Willem de Rijke, de vader
van Willem van Oranje, in 1533 de Reformatie doorgevoerd. Omstreeks 1580
was het zijn zoon graaf Jan van Nassau
die de lutherse Reformatie in calvinistische richting omboog.

Docent en kerkvisitator

Voor de eerste stappen op weg naar
een wetenschappelijke studie bezocht
Herman in Siegen de Latijnse School.
Daarna was het Herborn waar hij het
Pädagogium en de daaraan gekoppelde
hogeschool bezocht. Deze onderwijsinstellingen waren in 1584 gesticht door
graaf Jan van Nassau, de broer van Willem van Oranje en de vader van Willem
Lodewijk. De scholen stonden in gereformeerde kring goed aangeschreven,
ook omdat de voormalige Heidelberger
professor Caspar Olevianus – nu in
Herborn werkzaam – geadviseerd had

Eerst volgde een periode dat Ravensperger terug was in Herborn om er als
buitengewoon hoogleraar onderricht
te geven. Tegelijk was hij actief als
auteur/samensteller van geschriften
die de theologische studie aan de hogeschool ondersteunden. Daaronder
het Florilegium theologicum (1612), een
bloemlezing uit geschriften van bekende theologen.
Na korte tijd werd hij geroepen om in
Steinfurt (in het graafschap Bentheim)
te doceren aan het befaamde Gymnasium Illustre Arnoldinum. Hij werd de

sius heeft er jarenlang gedoceerd.
Vanaf 1603 was de jonge Ravensperger
bezig met de rechtenstudie, later was
het de theologie die hem boeide. In
1604 verruilde hij Herborn voor Heidelberg (en wellicht trok hij ook nog
naar Genève), terwijl hij zich in 1608
inschreef aan de universiteit van Marburg. Al na een jaar promoveerde hij
daar tot doctor in de theologie. De deuren van kerk en academie stonden wijd
open voor deze rijzende ster.

opvolger van de toen al omstreden Conradus Vorstius, die in Leiden was benoemd (1612) in de vacature-Arminius.
Gomarus had grote bezwaren tegen
Vorstius, want deze werd verdacht van
socinianisme, dat de Goddelijke Drieeenheid ontkende (= antitrinitarisme).
Daar kwam nog bij dat Vorstius in de
kerkelijke strijd steeds meer
de kant van de remonstranten
koos. Hij werd in 1619 dan ook
afgezet en stierf drie jaar later
in Tönning (in het Noord-Duitse
Holstein).
Ravensperger was als hoogleraar in Steinfurt tegelijk de
hoofdpredikant van de Pfarr
kirche, waar hij dan ook regelmatig voorging. Hij kwam
met passie op voor de zuivere
gereformeerde leer en was wars
van ketterijen. De kerken in het
Bentheimse benoemden hem
tot visitator, waardoor hij jaarlijks alle kerken daar bezocht.
Zodoende kon Ravensperger de
mogelijke invloed van de antitrinitarische leer van Vorstius snel
opsporen en tegengaan. Dat
was in deze regio bepaald niet overbodig, want enkele volgelingen van Vorstius hadden de kerk ermee beïnvloed.

Naar Groningen
Concurrentie tussen hogescholen was
omstreeks 1600 een veel voorkomend
fenomeen. Dat werd nog eens versterkt
door de doorwerkende Reformatie, die
de vraag naar goed opgeleide predikanten (maar ook geneesheren en juristen)
had vergroot. De Staten van Groningen
wilden alles doen om een goede universiteit van de grond te krijgen. Daarvoor werd Ubbo Emmius ingezet, die als
rector van de Latijnse School in Groningen (de Maartensschool) het hoger onderwijs kende als geen ander. Uiteraard
richtte de belangstelling van Emmius
zich vooral op het Duitse grensgebied.
En via zijn goede contacten met stadhouder Willem Lodewijk deed hij meer
dan eens met succes een beroep op de
Nassause vorst om academische hulp
te bieden aan Groningen.
Het duurde niet lang of Herman Ravensperger werd door Groningen ‘begeerd’. Maar deze wens van Ubbo Em-
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mius werd door de graaf van Bentheim
gedwarsboomd. Nu kwam stadhouder
Willem Lodewijk zelf in actie om de
Bentheimse graaf te bepraten Ravensperger naar Groningen over te laten
komen. Het liep uit op een compromis:
Ravensperger mocht wel naar Groningen, maar bleef als visitator betrokken
bij de kerken in het Bentheimse.

Ravensperger treedt aan
De nieuwe hoogleraar zal in Groningen
jaarlijks 900 gulden verdienen, waarbij
zijn huishuur ook is ingecalculeerd. Binnen een halfjaar verhogen de Staten
van Stad en Lande zijn traktement tot
1000 gulden. Men kan hierbij aantekenen dat een dorpspredikant toen nog
niet de helft van dit bedrag ontving,
al had deze vaak een boerderij of landbouwgrond als extra bron van inkomsten.
Op 23 augustus 1614 houdt Herman
Ravensperger zijn inaugurele rede die
– ongetiteld – over de kwaliteit van het
hoger onderwijs handelt. Hij schenkt
aandacht aan het grote belang van het
schoolse onderwijs, aan de verschillende vakgebieden, de ontwikkelingen
daarin en het nut daarvan. Een lange
passage over de drie hooggeroemde
Groningse christenhumanisten Wessel
Gansfort (1419-1489), Rudolf Agricola
(1443-1485) en Regnerus Praedinius
(1510-1559) maakt duidelijk dat Ravensperger hun evangelische inzichten wil
verbinden met een zuiver reformatorische theologie.

dat onderwijs binden aan Gods Woord
en Wet, en alleen zo werken in het licht
van de kennis van Jezus Christus die ‘de
hoogste schoolbestuurder’ is.
Ravensperger schenkt vooral veel aandacht aan het maatschappelijk nut
van het hoger onderwijs. Als hij de vier
academische vakgebieden onder ogen
neemt, begint hij met de medicijnen,
waarvan het belang vanzelfsprekend is.
‘Hoe dom moeten wij dan wel zijn als
wij niet het nut van de medicijnen en
van de school waaraan het onderwezen
wordt, kunnen inzien.’
Even belangrijk als de medicijnenstudie
acht hij het vak moraalfilosofie. Daar
leert men het verschil tussen goed en
kwaad, en dat vormt een belangrijke
wegwijzer naar een gezonde samenleving.
Ook levert de rechtenstudie een belangrijke bijdrage aan ‘de harmonie

Enkele dagen na deze inaugurele rede
begon Ravensperger met zijn colleges.
Het eerste was gewijd aan Jezus’ woorden: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het
leven.’ De bovengenoemde ds. Heerspink beschouwde dit college als ‘een
compendium van ’t christelijk geloof’.

Disputaties
Gedurende de elf jaren waarin Ravensperger in Groningen diende, leerde hij
zijn studenten helder na te denken over
en scherp te onderscheiden tussen de
vele uiteenlopende begrippen en oordelen. Daartoe dienden, zoals gebruikelijk in het toenmalige hoger onderwijs,
de vele in het Latijn gehouden disputaties, waarbij de student geoefend
werd in het verdedigen van stellingen
die hem (meestal) opgelegd waren door
de hoogleraar. Zo liet ook Ravensper-

Waarom hoger onderwijs?
In haar scriptie geeft Marjolijn Palma
de opvatting van Ravensperger over de
oorsprong van het onderwijs als volgt
weer: ‘De oorsprong van het onderwijs is te herleiden tot de zondeval. De
mens voelt dat hij het beste van het
kwaad genezen kan door middel van
onderricht.’ Voor modern denkende
mensen lijkt dit een verrassend geluid:
onderwijs leidt tot verbetering van
het leven en biedt de voorwaarden om
het kwaad te bestrijden. Of typisch
negentiende-eeuws gezegd: bouw
maar scholen en ge kunt gevangenissen sluiten. Toch is Ravensperger geen
cultuuroptimist ‘avant la lettre’; hij wil

Herborn, Hohe Schule / Pädagogium (1588-1817)
tussen de stervelingen’. Maar het belangrijkste vakgebied is de theologie.
Ravensperger zegt in 1614: ‘Zij leert ons
de Allerhoogste kennen. Zij geneest ons
van geestelijke ziekten en verlost ons
van het ergste kwaad op aarde.’ Want:
‘de theologie leert ons het evangelie, de
verlossing van de zonden en de overwinning op de dood.’

ger verscheidene disputaties houden,
waaruit men zijn visie op theologische
kwesties kon leren kennen. Hij liet onder andere disputeren over de wet van
God, over de bekering van de mens tot
God, over de zekerheid van het heil van
God (over dit laatste thema hield prof.
Van den Belt in 2013 zijn inaugurele
redevoering). Meestal was het disputa-
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‘Ons zeer dierbaar’
De praktische uitwerking van de taken
van Ravensperger was zo dat hij zijn
tijd moest verdelen tussen het graafschap Bentheim en Groningen. Dat
had tot gevolg dat hij vaak langere tijd
afwezig was. En dus had Groningen
geen permanente bemanning voor het
theologisch onderwijs. Dat zegt intussen niets over de kwaliteit van Ravenspergers wetenschappelijk onderricht.
Ubbo Emmius bleef hem waarderen
met de woorden ‘ons zeer dierbaar’. Dat
zal Emmius ook uitgesproken hebben
toen Ravensperger zich confronteerde
met Hugo de Groot, de bekende rechtsgeleerde die aan de kant van de remonstranten stond. Hun geschil betrof een
klein aspect van de leer der verzoening.
Een ander strijdpunt betrof de leer der
rechtvaardiging van kardinaal Bellarminus. We stippen het hier slechts aan
om aan te geven dat Ravensperger de
actuele confrontatie met andersdenkenden niet uit de weg ging.
Toch zal zijn inzet voor de Groninger
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er wijn en sterke
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tiethema een punt van discussie in een
actuele kerkelijke situatie.
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academie niet altijd even groot zijn
geweest. En dat zal ertoe hebben geleid dat aan de uit het Franse Saumur
teruggekeerde Franciscus Gomarus in
1618 ook een deel van het theologisch
onderwijs werd opgedragen. Met diens
aanstelling werd de gereformeerde
identiteit van de Groninger academie
verder versterkt. De onderlinge verhouding tussen beide theologen blijft
(voorlopig?) een raadselachtige zaak.

Rector
Ravensperger is het jaar na de opening
van de academie aangesteld als tweede
rector na Ubbo Emmius. Die functie,
die voor een jaar gold, heeft hij in latere
jaren meerdere malen uitgeoefend.
Ook was hij een tijd lang hoofd van
de universiteitsbibliotheek. Regelmatig verschenen er publicaties van zijn
hand; een niet-complete lijst telt meer
dan vijftien uitgaven (de meeste in het
Latijn).
Op 31 mei 1620 stierf stadhouder Willem Lodewijk aan de gevolgen van een
beroerte. Zes weken later had Ravensperger als rector de droeve taak om in
de Grote- of Jacobijnerkerk te Leeuwar-

Dr. H. Veldman te Zuidhorn is (kerk)historicus.

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

Wees wijzer

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

Schriftstudies
over Spreuken

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

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

twintig spreuken
ing om te groeien

spredikant.

den, voorafgaand aan de begrafenis
van Willem Lodewijk, de lijkrede te
houden.
Ubbo Emmius overleed op 9 december
1625. Ravensperger verloor in hem zijn
‘geestelijke vader’. Nog geen twee weken later, op 20 december 1625, stierf hij
zelf, tamelijk onverwachts, in aanwezigheid van zijn pastor ds. Cornelis Hillenius, op de leeftijd van slechts 39 jaar.
Met Ravensperger verloor Groningen
een geleerde en ook strijdbare calvinist.
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Tijdig naar de
dokter

Ook in grotere verbanden loopt het
lang niet altijd lekker. Ik denk aan
een huwelijk waarin de verhoudingen dreigen vast te lopen. Aan
een gezin waaraan iets schort. Aan
een kerkelijke gemeente waaraan iets mankeert. Ook van nog
grotere verbanden kun je zeggen:
er schort iets aan onze samenleving en er mankeert iets aan het
kerkelijke leven. Ga je dan naar
de dokter? Als het met je huwelijk
of met je gezin niet lekker loopt,
wie kan je dan helpen? Wie kan
een goede diagnose stellen? Een
psycholoog misschien? Maar als er
wat mankeert aan een kerkelijke
gemeente, bij wie moet je dan zijn?
En bij die nog grotere verbanden,
zoals de kerk of een volk, als daar
wat aan mankeert, bij wie kun je
dan terecht?
In de Bijbel lezen we over de profeet Jeremia, die van Godswege
het licht moet laten schijnen
over Gods volk Israël. God geeft
daarmee aan: Ik ben immers uw
Geneesheer! Heel lang tevoren
had God hun dat al laten weten. In
de tijd van Mozes, in Exodus 2:25.
Maar dat was Gods volk Israël in
Jeremia’s dagen ‘vergeten’. Er
schortte zo veel aan hen, dat ze
zelfs niet meer ‘wisten’ dat ze bij
de HERE hun God hulp moesten
zoeken! In zijn goedheid zoekt de
HERE dan als een goede Geneesheer zelf het volk Israël maar op
door hen de profeet Jeremia te
sturen.

Jeremia komt met Gods diagnose!
En die liegt er niet om: ‘Mijn volk,
je bent zo doodziek, want je hebt
je van Mij afgekeerd tot goden die
je niet kunnen helpen’ (Jer. 2).
Maar Jeremia mag daar niet mee
volstaan. Hij moet hen ook laten
weten: ‘Maar bij Mij is genezing!
Keer terug tot Mij, want Ik ben genadig en trouw!’ (Jer. 3). Israël zat
helemaal niet te wachten op Gods
diagnose! Natuurlijk, ze voelden
wel aan dat er heel wat aan hen
mankeerde, maar dat dit te maken
had met het feit dat zij de HERE
hun God hadden verlaten? Nee,
met die diagnose konden ze niet
uit de voeten. En dus hadden ze
geen boodschap aan Jeremia. Of
anders gezegd: Jeremia stuitte op
dovemansoren zowel met zijn diagnose als met zijn boodschap van
genezing.
Kijken we nu eens naar de situatie vandaag van ons Nederlandse
volk, en naar de situatie van Gods
volk, Christus’ kerk in Nederland.
Ieder voelt wel aan: daar mankeert
heel wat. Wat een toename van
criminaliteit, wat een verlies van
goede waarden en normen, wat
een huiveringwekkende praktijken
op het terrein van het ongeboren
leven, wat een toename van een
verloedering op seksueel gebied,
en ook wat een toename van kerkelijke versplintering. Wat zou er
aan het Nederlandse volk mankeren, en vooral: wat scheelt er aan
Gods kerk in Nederland? Ja, en
bij wie zou je te rade kunnen gaan
om hulp? Zou Jeremia’s boodschap misschien actueel zijn? Zijn
wij soms net zo doodziek als Gods
volk in Jeremia’s tijd, omdat ook
wij de HERE God erbuiten laten?
Voor Hem is er immers nauwelijks
plaats meer. In het publieke domein is Hij niet eens meer welkom!
En veel kerkgebouwen worden
verkocht bij gebrek aan belangstelling. Bovendien, zitten we op
Gods boodschap te wachten? We

‘weten’ immers al wel wat Gods diagnose is: ‘’t Zijn jullie zonden die
er debet aan zijn!’ En de rest van
Gods boodschap, ‘maar weet, bij
Mij is genezing, want er is vergeving in Christus’ bloed!’, wordt niet
eens meer gehoord…
Inderdaad, wie wil Gods Goede
Nieuws vandaag nog horen? Die
boodschap stuit op dovemansoren!
De bekende theoloog Okke Jager
wist het jaren geleden al te benoemen: de prediking van het evangelie stuit in Nederland op een muur
van onverstaanbaarheid, onverschilligheid en onvoorstelbaarheid.
Toch blijft het doorgeven van Gods
diagnose alsook het aanreiken van
Christus’ genade van het grootste
belang voor het herstel van de patiënt. Zou juist hier niet de grootste
nood liggen in Nederland? Hoe
staat het er met Gods kerk in Nederland eigenlijk voor? En vooral,
hoe staat het ervoor met de heilzame evangeliedienst van de kerk?
Een oud gezegde luidt: Kerkbederf
leidt tot volksbederf! Zou daar niet
het begin van genezing ingezet
moeten worden, bij het herstel
van de gezond makende dienst van
het evangelie? Waarom is dat zo
moeilijk? Komt dat soms doordat
ook de hedendaagse ‘profetenstand’ genezing nodig heeft? Want
niet alleen ‘graaiende bankiers’
hebben genezing nodig. Ook voor
‘vrome theologen’ is het belangrijk
tijdig naar de Dokter te gaan, om
er samen voor te zorgen dat Gods
diagnose én geneesmiddel het volk
aangereikt worden vanaf katheder,
kansel en in het catechisatielokaal.
Ds. A. van der Sloot is predikant te AlmkerkWerkendam.
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Column
Anne van der Sloot

Wanneer je je een tijd niet lekker
voelt, ga je naar de dokter. Misschien kan hij/zij je vertellen wat je
mankeert. Want je kunt er wel mee
doorlopen, maar dan is het gevaar
groot dat je ten slotte niet meer
geholpen kunt worden. Tijdige
vaststelling van de kwaal waaraan
je lijdt, geeft nog mogelijkheden
om hulp te ontvangen, en genezing! Ga je tijdig naar de dokter?
’t Is van levensbelang!
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Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

Godswonder
Leven is een wonder.
Als je wel eens een uurtje naast een wieg met een pasgeboren baby gezeten hebt, dan besef je dat. Zo klein en fragiel,
en tegelijk zo compleet. In negen maanden aangelegd, hartslag, ademhaling, zuigreflex, ragfijne nageltjes, de fontanel
nog niet gesloten… Zo wonderlijk. Wanneer je in de lente wel
eens op je knieën gelegen hebt in je eigen achtertuin, ontdek
je het ook. De verbazingwekkende groeikracht, weer opkomende planten, de bloemen in knop. Zoiets verzin je niet.
Geloofsleven is een wonder.
Niet dat je dat altijd zo beleeft. Zomaar wordt het afgeschilderd als iets van vroeger. Achterhaald. Wie nog in een God
gelooft, is niet meer van deze tijd.
Of het wordt neergezet als je eigen keus. Jíj beslist toch uiteindelijk of je je hart aan God geeft en voor Jezus kiest. Dat
heb je zelf in de hand. Een kerkzaal met gelovigen en hun
kinderen oogst nauwelijks verbazing. Bij ons dan.
Ooit in de buurt van Moskou zei een voorganger ons de
mooiste video van zijn leven te laten zien. Ik verwachtte
aangrijpende en ontroerende beelden en ging ervoor zitten.
Maar wat ik te zien kreeg, was een doodgewone video-opname van een vrijgemaakte kerkdienst. Opa’s en oma’s, ouders, kinderen. De dienst verliep voorspelbaar. Maar vanuit
Russisch perspectief een wonder: zo veel mensen, hele gezinnen en generaties, zo veel ruimte om gemeente te zijn, terwijl zij vaak gebroken gezinnen en losse individuen hebben.
Het wonder van leven. Je moet er wel even voor gaan zitten
om het te ontdekken. Paulus helpt ons om het wonder goed
scherp in beeld te krijgen. In Handelingen 16 zoomt hij erop
in. Eerst in vogelvlucht de kaart van Klein-Azië, de blokkade
richting het oosten, de overnachting in Troas, de overtocht
naar Filippi, de gebedsplaats buiten de stad, de persoon van
Lydia. Je ziet hoe God zijn plan trekt. De lijnen zijn helder.
Hij stuurt zijn boodschap doelbewust naar Europa. Hij kiest
zijn mensen uit. Preken klinken. Woorden doen hun werk. En
dan voltrekt zich het wonder: ‘en de Heer opende het hart van
Lydia.’
Nota bene een vrouw die God in ere hield. Ze stond, om het
zo maar te zeggen, goed voorgesorteerd. Ze kende God wel,
maar blijkbaar nog niet als Vader van Jezus Christus. Maar
dan nog... het komt niet vanuit jezelf. Je kiest niet zomaar zelf
voor God. Je hart is keihard. Het zit potdicht. Helemaal op slot.
Je bent niet bij machte zelf de deuren van je hart te ontgrendelen. Zelfs niet als je al goed voorgesorteerd staat.

moeite speciaal naar mij toe te komen, mijn hart te zoeken,
mij om te keren..., zó dat ik mij bekeer. Mijn hart bloeit open
voor Hem. Mijn afweer smelt weg. Mijn starre onwil gaat
meebuigen met zijn goede bedoelingen.
Vanuit de hemel raakt God mijn hart: heel persoonlijk, liefdevol, diep borend en doeltreffend. Het feit dat ik geloof is
zo’n wonder uit de hemel.
De Dordtse Leerregels willen onze ogen voor dat wonder
openen (DL III/IV,11). God laat je zijn evangelie horen. Houd je
hersens er wel bij: de Geest van God gebruikt je verstand om
je te laten begrijpen waar het God om gaat. En dan? Dan gebeurt er iets onbegrijpelijks. Iets onnavolgbaars. Een wonder.
Maar helaas, soms worden bijzondere dingen zo gewoon dat
je het wonder ervan niet meer ziet. Dan mis je wel wat. Voordat je het weet, raak je je ver-wonder-ing kwijt.
De Leerregels helpen ons om verbaasd te blijven over ons
geloof. Een wonder zo groot als de schepping van onze aarde
uit niets (III/IV,12). Daarbij kijk je toch je ogen uit. Of een
wonder als het opwekken van een dode. Je mond valt toch
open van verbazing.
Wonderen begrijp je niet. Daar zijn het wonderen voor. Wonderen ervaar je en onderga je. Dat is ook zo met de werking
van de Heilige Geest. Je ervaart dat je je vertrouwen aan God
geeft. Maar hoe dat precies in z’n werk ging, vertel dat maar
eens na. Dat lukt bijna niet. Zeker niet wanneer dat geleidelijk, in de loop der jaren, is gegroeid. Als een klein, kwetsbaar
plantje, dat dankzij een goede verzorging langzaam maar
zeker gaat groeien en bloeien.
Maar daar is het wonder natuurlijk niet minder groot om.
Moet je per se een opzienbarend bekeringsverhaal kunnen
vertellen? Of de dag van je wedergeboorte in je agenda kunnen aanwijzen, net als de dag van je geboorte?
Veel belangrijker dan de dag van je geboorte is het feit dat je
lééft. En hoe het nu met je gaat.
Belangrijker dan de dag van je wedergeboorte is of je vanuit
je geloof leeft. Van hárte, ja (III/IV,13). Van binnenuit geloven,
en de Here Jezus liefhebben. Wanneer je dat bij jezelf ontdekt, ben je een wonder op twee benen.
We leven in de weken waarin veel jongeren hun leven aan
God geven.
Gods wonderen zijn om ons heen.

Dat maakt je als mens wel heel klein. Tegelijk maakt dat het
wonder van mijn geloof ongelooflijk groot. God neemt de
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Ontmoeting,
Jannie Slingerland

Welke plek in de gemeente hebben mensen met een handicap?
Hoe worden ze opgevangen, hoe is er aandacht voor? Welke
plek hebben zij als het gaat om de viering van het avondmaal,
maar ook bij activiteiten van de gemeente?
Jannie Slingerland-Hanekamp heeft
over dit onderwerp geschreven in het
boekje Een vlinderboom vol pastoraat
(Symboliek, 2010). Zij heeft zelf een
dochter met een ernstige verstandelijke
handicap en vertelt in dit boekje hoe zij
en haar man Bert het beleefd hebben
hoe hun kind in de kerkelijke gemeente
werd opgenomen.

Zij horen erbij!
Een gehandicapt kind ontvangt de
doop. Het is net als al zijn/haar broers
en zussen in de Heer lid van de gemeente. Toch kan het zomaar gebeuren dat de gemeente zo’n kwetsbaar
mensenkind uit het oog verliest. We
verschuilen ons dan misschien achter
het argument dat we zo druk zijn. Dat
is soms ook zo: wat zetten mensen zich
op veel manieren in. Maar mag daarom
dit kind vergeten worden? Als een kind
vergeten wordt, komt dat dan doordat
we niet goed weten hoe we ermee om

moeten gaan of doordat we denken dat
speciaal opgeleide mensen voor hen
moeten zorgen? Als dat zo is, dan is het
goed om bij Slingerland te lezen hoe je
toch dit unieke verbondskind helemaal
kind van de gemeente kunt laten zijn.
Bijvoorbeeld doordat elke maand een
broeder of zuster op bezoek komt en er
even helemaal voor hem of haar is. Of
dat iemand een wandeling gaat maken.
Er kan ook iemand zijn die een keer
komt oppassen, zodat de ouders een
keer samen naar de kerk kunnen gaan.
Slingerland vertelt in haar boekje hoe
ze Maria ook mee naar de kerk neemt.
In mijn vorige gemeente, Beilen, heb
ik Maria mee mogen maken. We vierden haar verjaardag in de kerk, maar
ze ging ook regelmatig mee naar de
kerk. Als ze in de kerk kwam, moesten
er even wat stoelen opzij. Dan werd er
een plek voor haar rolstoel gemaakt. Ze
had wat speeltjes bij zich die ze soms
op de grond gooide. Soms zat ze een

hele tijd bij haar moeder op schoot. Fijn
dat zij erbij kon zijn! Een mooi moment
was altijd aan het eind van de dienst
als de zegen meegegeven werd aan de
gemeente. Maria kon het niet horen,
dus liep ik naar haar toe om haar met
mijn hand de zegen op te leggen. Ook
zij mocht die zegen ontvangen: ‘Maria,
de Heer zegent ook jou!’

Cadeau voor de gemeente
Het bijzondere is dat heel de gemeente
vaak ontroerd was door het feit dat
Maria speciaal de zegen kreeg. Steeds
weer hoorde je zeggen: ‘Wat is dit
mooi!’ Even stond iedereen extra stil
bij de betekenis van de zegen. De zegen
die elke zondag gegeven wordt, komt zo
heel dichtbij. Ook dit gehandicapte kind
mag leven onder de zegen van de Heer.
Niet alleen in de zegen, maar ook op
andere manieren kunnen we leren
van en mogen we iets ontvangen in
een gehandicapt kind. Waar we soms
zomaar zo gericht kunnen zijn op snelheid, presteren en dingen neerzetten,
word je door Maria erbij bepaald dat
er belangrijker dingen in het leven zijn.
Dat het leven soms op een heel ander
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Gemeentebreed
Dick Dreschler

Kind van de gemeente
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tempo gaat. Dat je bij God waardevol
bent zoals je bent. Met of zonder beperking. Dat is de spiegel die je voorgehouden wordt. Zo zijn ook deze broeders en
zusters een cadeau voor de gemeente.
Het vraagt echt aandacht hebben en
er zijn, om iets voor haar te betekenen.
Zoals de kinderen bij Jezus kwamen en
zijn zegen ontvingen als een kind, zo
mag een gehandicapt kind ontvangen
als een kind. Zoals Jezus oog had voor
de verlamde man die men door het dak
had laten zakken, en zijn nood zag, zo
wil Jezus oog hebben voor onze gebrokenheid en onze nood. De gemeenteleden mogen op dezelfde manier de
liefde en zorg van Jezus laten zien aan
hun gehandicapte broeders en zusters.

hebben. De kinderen die in dezelfde
periode geboren zijn, kunnen al lopen,
zwemmen, praten, gaan trouwen. Jouw
kind gaat een andere weg: wat een vragen en worsteling kan dat opleveren.

leeft van genade en van afhankelijkheid.

Kind van de gemeente!
Het boekje van Slingerland is liefdevol
geschreven. Het mag een ieder van
ons ook zich doen afvragen of we voldoende aandacht hebben voor mensen
met een handicap. Daarbij is het verschil in situatie erg groot. Iedere situatie is uniek. Wat is het belangrijk dat
ouders mensen om zich heen hebben
met wie ze hun verhaal, hun zorgen en
moeiten kunnen delen.

Toch vinden ze samen in geloof een
weg om hiermee om te gaan. Schitterend om te lezen hoe ze een keer haar
andere kinderen hoort praten. Ze zeggen: ‘Jezus kan alles. Hij kan wonderen
doen. Kom, zeggen de jongens, dan
gaan we bidden of hij Maria beter wil
maken.’ Dat doen ze, maar er verandert
niets. Moeder legt uit dat God nu misschien niet dit wonder doet,
maar al wel een wonder
Het is goed om te zien
Jezus kan alles
geeft: ‘Maria heeft een
hoe er allerlei activiteiten
vader en moeder en twee
worden georganiseerd voor
broers. In de manier waarop
Slingerland beschrijft reacties die hun
mensen met een handicap.
wij met haar omgaan, mogen wij iets
zorg voor Maria oproepen. Bijvoorbeeld
In veel gemeentes zie je die bijzondere
van de liefde van Jezus laten zien!’
dat een man die ze helemaal niet kenaandacht. Mensen met een handicap
den, zegt: ‘Gelooft u?’, en als ze dan
mogen mee collecteren. Er worden
antwoordt: ‘Ja, ik geloof’, reageert die
aangepaste diensten georganiseerd.
Heilig avondmaal
man: ‘Voor uw zoon (hij bedoelde dochMensen met een beperking worden beter) hoeft u niet bang te zijn, die gaat
trokken in de voorbereiding. Ze mogen
Mogen/kunnen mensen met een hanhet koninkrijk van God binnen.’ Een
iets maken, lezen een gedeelte en modicap het avondmaal vieren? Het is een
andere reactie kwam van een vrouw
gen vragen beantwoorden in de dienst.
vraag die soms gesteld wordt. Als je de
die zei: ‘Dank u wel, voor hoe u met uw
Dan is zo’n aangepaste dienst werkelijk
formulieren leest, zou je er misschien
dochter omging. We waren op weg ons
iets om naar uit te kijken. Tegelijk is het
aan gaan twijfelen. Kunnen zij zichgeloof te verliezen, maar in hoe u bezig
voor sommigen weer te onrustig of te
zelf wel beproeven en nagaan wat ze
was, mogen we toch weer een beetje
hoog gegrepen. Slingerland geeft allerdoen als ze avondmaal vieren? Bij het
de liefde van Christus zien.’
lei suggesties hoe ook een kind met een
avondmaal mogen we God prijzen voor
ernstig verstandelijke handicap iets van
zijn liefde. Omdat Jezus alles heeft voleen dienst mee zou kunnen beleven.
bracht. Slingerland geeft aan: als zelfs
Moeiten
het wuiven van de bomen tot eer van
onze Schepper is (Ps. 148), waarom zou- Zo is het steeds weer zoeken naar een
In het boekje beschrijft Slingerland ook
goede manier om iemand met een beden dan het wapperen van de handen
dat het, wanneer je een kind met een
perking een plek te geven. Dat vraagt
en de niet verstaanbare geluiden van
handicap krijgt, veel moeiten geeft
investeren en aandacht, maar wanonze kwetsbare mensenkinderen niet
en vragen oproept over Gods plan en
neer het goed gebeurt, ontvangt de
tot eer van Hem kunnen
bedoeling. Slingerland
gemeente als geheel hier juist weer veel
zijn?
Ook
mensen
met
een
vertelt hoe ze gebeden
Wapperen
in terug.
beperking mogen zo het
hebben om een gezond
van handen
koninkrijk binnengaan,
kindje, toen ze hoorden
waarom zouden we het
dat het niet goed kon
Ds. D.S. Dreschler is predikant te Heemse.
hun dan moeilijk maken om het avondzijn. Ze vertelt over anderen die soms
maal met ons mee te vieren? Juist als
vragen hebben en schuldgevoelens.
je beperkt bent, wordt duidelijk dat je
Ook hoe je soms vragen aan God kunt
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Aandacht voor Guido de Brès
en de NGB

Publicaties
Het geheel was bedoeld om de overheid ervan te overtuigen dat de
toenmalig bloedige vervolging van de
protestanten daar in Doornik onnodig
en onterecht was. De Spaanse overheid
liet zich echter niet milder stemmen.
Uitgebreid detectivewerk werd opgestart om de schuldige te vinden. Pas
een paar maanden later kwam men
hem op het spoor: ds. Guido de Brès.
Zijn studeerkamer, met daarin ook nog
een stapel gedrukte exemplaren van de
NGB, werd ontdekt. De vogel zelf was
gevlogen.
Een paar jaar later, te Valenciennes,
werd hij alsnog tijdens een onrustige
tijd daar gearresteerd en toen, op 3 mei
1567, samen met een collega opgehangen. In de tijd daaraan vooraf heeft hij
diepe indruk gemaakt door zijn moedige geloofsgetuigenis en de rust waarmee hij zijn executie tegemoet leefde.
De geloofsbelijdenis die vooral op zijn
naam is gezet (absolute zekerheid dat
hij de enige of voornaamste auteur
was is er niet, erg waarschijnlijk is het
wel), werd al gauw een van de belijdenisgeschriften van de Gereformeerde
Kerken in Nederland. En is dat gelukkig nog. Omdat het in 2011 450 jaar
geleden was dat de NGB het licht zag,
heeft dat de afgelopen jaren heel wat
publicaties over Guido de Brès en de
NGB losgemaakt. Zo heeft de Stichting
Heruitgave Werken Guido de Brès sinds
2009 in vier gebonden delen voor moderne Nederlandse vertalingen gezorgd
van alle publicaties van De Brès zelf (hij

schreef in het Frans), en daaraan bovendien nog een biografie toegevoegd
(van stichtingsvoorzitter dr. P. Korteweg). Bij Kok verscheen een fors, prachtig werk over De Brès (Emile Braekman,
Erik de Boer (red.), Guido de Bres, zijn
leven, zijn belijden).

In ons blad is aan een aantal van deze
publicaties aandacht gegeven, met
name door drs. Harm Boiten. Ik noem
zijn naam expres, want die is ook verbonden aan een tweetal publicaties
waarvoor ik hier kort de aandacht
vraag.

Boiten en De Brès
Boiten heeft ons, na de genoemde grotere publicaties, gediend met een wat
handzamer overzicht van het leven en
werk van De Brès. In 2014 verscheen
zijn Guido de Bres. Auteur van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het boek heeft

het voordeel van de beperkte omvang,
140 bladzijden, en is een fraaie uitgave
geworden.
En dan ‘fraai’ in dubbel opzicht. De
inhoud is erg de moeite waard. De uitgever heeft zich bovendien uitgesloofd
om er iets moois van te maken. Stevig
ingebonden, leeslintje, en dik glanzend
papier waarop de kleuren van de vele
illustraties prachtig uitkomen. En dat
allemaal voor een prijsje om bij in de
lach te schieten.
Het knappe van dit boekje is dat wie
het uit heeft, het gevoel heeft goed
bijgepraat te zijn over wat er over
Guido de Brès bekend is. Dat is ook zo.
Boiten vertelt zijn levensverhaal en introduceert de paar boeken die De Brès
geschreven heeft, helder en boeiend.
Wie meer wil en verwijzing verlangt
naar de relevante kerkhistorische literatuur, wordt uitvoerig bediend in een
twintigtal bladzijdes notenmateriaal
achterin.
Duidelijk wordt dat we veel over zijn
leven niet meer precies kunnen achterhalen. Ik gaf dat hierboven al aan voor
wat betreft zijn aandeel in de vervaardiging van de NGB. We weten niet eens
met zekerheid zijn geboortejaar (waarschijnlijk 1522). Ook is niet veel bekend
over het hoe en wat van zijn overgang
naar de gereformeerde overtuiging.
De Brès was van beroep glazenier, maar
heeft zich grondig weten te verdiepen
in de theologie. Hij is niet zo oud geworden. Toen hij opgehangen werd,
moet hij rond de 45 jaar zijn geweest. Je
kunt je alleen maar verwonderen over
wat hij in die jaren allemaal heeft gedaan en betekend. Verschillende keren
heeft hij noodgedwongen perioden in
het buitenland doorgebracht (Londen,
Frankfurt, Sedan) en vermoedelijk ook
te Lausanne en Genève gestudeerd. Hij
speelde een belangrijke rol als predikant in de Zuidelijke Nederlanden, in
Rijsel (tegenwoordig het Franse Lille),
Doornik, Antwerpen en Valenciennes.
Hij was gezegend met een goed ge-
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Gelezen
Perry Storm

Aan onze Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) is onlosmakelijk
de geschiedenis van een van de beroemdste postbezorgingen
in de kerkhistorie verbonden. Op 2 november 1561 werd achter
een poort van het kasteel in Doornik (in de Zuidelijke Nederlanden) een pakketje gevonden dat die nacht over de muur
moet zijn gegooid. Inhoud van dat pakketje: een brief, een
verweerschrift en een exemplaar van de toen kersverse NGB.
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heugen, een sterke persoonlijkheid en
bovendien met verstandige gematigdheid, die nogal eens nodig was tegenover de onverstandige heethoofden die
er ook onder de protestanten genoeg
waren.
Daarnaast heeft De Brès kans gezien
het nodige te schrijven waarvan met
name zijn twee grotere boeken genoemd moeten worden. Zijn eerste
schreef hij op 33-jarige leeftijd (en dus
niet toen hij 23 was, zoals op p. 61 abusievelijk
staat): Het wapen van
het christelijke geloof.
Het is vooral een verzameling bijbelteksten
en aanhalingen uit
oudere theologische
werken om de gereformeerde overtuiging
te onderbouwen. Hij is
er nadien aan blijven
werken en uitbreiden. In
1565 verscheen een dikke studie tegen
de doperse opvattingen: De wortel, de
oorsprong en het fundament van de
wederdopers.
Zowel zijn leven als zijn sterven als
martelaar voor de zaak van Christus’
kerk maken indruk. De HERE heeft hem
van grote betekenis laten zijn voor de
gereformeerde kerken. Boiten vertelt
het verhaal daarover boeiend.

Geloofstaal trekt haar spoor
Over de NGB, waarvoor De Brès minimaal een grote rol van betekenis heeft
gespeeld, schrijft Boiten een uitvoerig
opstel in een ander boek: Geloofstaal
trekt haar spoor. Dit boek verscheen in
2012 onder redactie van prof.dr. Frank
van der Pol. Het vindt zijn oorsprong
op een symposium aan onze TU in
Kampen op 1 november 2011. De lezingen van toen zijn, aangevuld met nog
enkele andere opstellen, opgenomen in
dit boek.
Ook bij dit boek heeft de desbetreffende uitgever er iets moois van willen
maken. Kok gaf het op dezelfde royale
en mooi geïllustreerde manier uit als
het rijtje kerkhistorische werken dat
deze uitgeverij de afgelopen jaren het
licht heeft laten zien (tot dusver over
Luther, Calvijn, Melanchthon, De Brès
en Beza).

Het krijgt daarmee de allure van een
handboek bij de NGB. Dat is het overigens maar ten dele. Een aantal thema’s
uit de NGB wordt in de diverse opstellen besproken. Een heleboel blijft ook
liggen.
Boiten tekent voor het grootste opstel:
over het ontstaan en de kerkelijke aanvaarding van de NGB in de Zuidelijke
Nederlanden. Voor een deel loopt het
eerste gedeelte van dit opstel parallel
(tot in de bewoordingen
aan toe) met het hierboven genoemde boekje.
Maar op belangrijke
andere punten (bijv.
de verhouding tot de
Franse Geloofsbelijdenis
die terugging op een
ontwerp van Calvijn)
biedt het veel andere
achtergrondinformatie.
Uitvoerig en zorgvuldig
wordt beschreven hoe
de weg is geweest die leidde tot de acceptatie van de NGB als officieel belijdenisgeschrift. De lezer ontvangt daarmee gelijk een hoop informatie over
hoe het gereformeerde kerkverband
zich georganiseerd heeft in die jaren.

Verdere inhoud
Hoofdstuk 2 van prof. Van der Pol
(‘De vroege receptie van de Confessio
Belgica in Nederland’) sluit hier nauw
op aan. Hij tekent als redacteur van
de bundel ook voor het inleidende
hoofdstuk. Vervolgens bekijkt prof.
dr. Andreas J. Beck de NGB in het licht
van de gereformeerde orthodoxie, met
name wat betreft de leer van Gods
eigenschappen en de leer van Gods
verkiezing. Dr. Arnold Huijgen vraagt
aandacht voor wat de NGB belijdt over
het gezag van de heilige Schrift. Prof.dr.
Arie Baars schrijft over de Godsleer en
de leer over de Drie-eenheid (art. 1, 8 en
9 NGB). Prof.dr. Barend Kamphuis gaat
nader in op de christologie van de NGB.
Prof.dr. Erik de Boer schrijft over hoe De
Brès de patres (de oude kerkvaders uit
de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis) gebruikt in zowel zijn hierboven
genoemde boek Het wapen van het
christelijk geloof als in de NGB. De Boer
zoomt dan eigenlijk alleen maar in op
de leer van de doop (art. 34 NGB). In

een apart onderdeel geeft hij aandacht
aan het schriftberoep om de kinderdoop schriftuurlijk te funderen. Zowel
voor De Brès (de NGB richt herhaaldelijk de pijlen op de wederdopers!) als
vandaag een uiterst actuele kwestie.
Drs. Niels den Hertog en prof.dr. Patrick
Nullens schrijven over thema’s die met
artikel 36 (over de overheid) samenhangen.

Tot slot
Het ene opstel sprak me wat meer aan
dan het andere. Fraai en overtuigend
vond ik de opstellen van Beck en Baars,
waarin zij elk op eigen wijze het opnemen voor artikel 1 van de NGB, dat
nogal eens gekritiseerd is voor een al te
scholastische beschrijving van wie de
Here God is.
Duidelijk is ook dat er heel wat belangrijke thema’s uit de NGB niet belicht
worden (bijv. over de voorzienigheid, de
rechtvaardiging door het geloof, de heiliging, de kerk, het avondmaal, de eschatologie). Een compleet handboek bij
de NGB is het inderdaad niet geworden.
Maar een bundel belangrijke, boeiende
en soms pittige studies is het wel.
Van beide hierboven kort besproken
boeken geldt: ze zijn hun (gezien de
luxueuze manier van uitgeven uiterst
bescheiden) prijs meer dan waard.
Het mooiste nieuws heb ik voor het
laatst bewaard. Heeft het boek van Boiten al een bescheiden prijs, de uitgever
van het tweede besproken boek heeft
onlangs de prijs verlaagd. De bundel
verscheen in 2012 voor € 29,90 (ook al
niet veel). Maar nu kost het boek nog
maar € 14,99! Rennen!!
N.a.v.: Harm J. Boiten,
Guido de Brès. Auteur van de Neder
landse Geloofsbelijdenis, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2014,
ISBN 9789088970917, 140 pag.,
prijs € 14,95.
Frank van der Pol (red.),
Geloofstaal trekt haar spoor.
450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis,
Kok, Utrecht, 2012, ISBN 9789043521178,
208 pag., prijs € 14,99
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Zacheüs

Gedicht
Gert Slings

Geld had hij als water. Maar geen leven.
Met handen gebonden aan hebberigheid,
met voeten aan voordeel behalen,
schold hij nooit iemand iets kwijt
(en niemand hem). Kleine man.
Totdat hij om een naam een boom
in klom, om een gerucht. Uitgetild
boven zichzelf hing hij, ving hij
een blik op van de Mensenzoon.
Oog in oog.
Zacheüs daalde af, met in zijn hoofd
de stem. Toen vonden zijn voeten de weg
naar de ander. Toen deelden zijn handen
het brood met hem.
René van Loenen
Uit: Schriftgedichten
Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

Zacheüs was een tollenaar. Een rijke.
We lezen over hem in Lucas 19.
Hier wordt hij in een paar woorden getekend.
Prachtig.
Zacheüs ten voeten uit.
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Persrevue
Perry Storm

Evolutie en Genesis 1 - 3:
G. van den Brink
Een discussie die altijd vroeg of laat
weer oplaait, is die over schepping en
evolutie. De afgelopen maanden kwam
die weer op gang in vooral de kringen
van de Gereformeerde Bond. De voorzitter van die bond, ds. A.J. Mensink, gaf
een kritische reactie op de opvattingen
van prof.dr. G. van den Brink, ook een
bonder. De laatste jaren is Van den
Brink gaan verdedigen dat geloof en
wetenschap goed kunnen samengaan,
ook als het gaat om de evolutietheorie. En dat niet alleen wat Genesis 1
betreft (het ontstaan van de aarde en
van het leven) maar ook als gaat om
het ontstaan van de mens en zijn vallen in zonde. Dat treft al in de bekende
Christelijke Dogmatiek die hij samen
met prof.dr. C. van der Kooi schreef. Zij
suggereren daarin bijvoorbeeld (op
p. 278) een eerste mensensoort van
zo’n 5.000 á 10.000 mensen die zich
bewust werden van hun goddelijke
bestemming, waarbij de mogelijkheid
ontstond ‘er willens en wetens van af te
wijken’. Die eerste mensen moeten ‘een
primitief moreel besef’ gehad hebben,
‘waarbij ze zich (hoe vaag ook) bewust
waren van goed en kwaad in het licht
van Gods gebod’. Ook schreef Van den
Brink er in 2011 een wetenschappelijk
artikel over. Ds. Mensink heeft hier ernstige bedenkingen bij. Terecht, volgens
mij. Maar voordat ik daar aandacht
voor vraag, eerst een paar stukjes uit
een tamelijk recent interview met Van
den Brink, waarin hij zijn kaarten kort
en goed op tafel legt. Het is te vinden
in Kontekstueel (januari 2015). Het interview werd afgenomen door ds. Niels
den Hertog en Desiree Prins-van den
Bosch (titel: ‘Wegvallen uit Gods bedoelingen’).

voorouders, polygenisme, die zich
vanuit Afrika over de wereld heeft
verspreid via natuurlijke selectie en de
struggle for life. Maar als God in den
beginne deze wereld dus niet goed geschapen heeft, waarom zouden we dan
van God iets goeds verwachten?

In uw artikel Should We Drop the Fall
doet u een voorstel om evolutie in de
scheppingsleer en in het bijzonder in
de leer over de zondeval te integreren.
U verwerkt in uw theologie de theorie
dat de mens is ontstaan uit een groep

‘Op grond van Gods bijzondere openbaring – precies zoals de kerk dat altijd gezien heeft. Deze schepping is Gods schepping. Ik wil niet de kant op van Marcion.
Het kwaad is er later bij gekomen, wat
dat betreft denk ik heilshistorisch, en dat

hebben we ook in de Christelijke dogmatiek gedaan. Ik deel wat Van Ruler
zegt, dat het kwaad een incident is, niet
inherent aan het mens zijn. Dat is één
van de “zonnigheden in de zonde”. We
zijn geen slachtoffer van onze genen. Bij
de schepping is er weliswaar al lijden.

De zondeval, Peter Paul Rubens
Maar God is bezig met zijn schepping.
Hij werkt van meet af aan ergens naartoe. Er is een koninkrijk dat komt. En het
komt dankzij Christus, in wie God alle
dingen – de schepping dus – met zichzelf
verzoent (Kol. 1).’ (…)

154

Als we uw artikel lezen, dan lijkt het
alsof de zondeval geen radicale breuk
meer is. Moeten we het belang van de
zondeval relativeren?
‘Mijn idee van de zondeval is niet minder
radicaal. De mens komt op uit het dierenrijk. Op een gegeven moment krijgt
hij de keuze om te beantwoorden aan
Gods roeping; hij krijgt een moreel besef – het draait ook in Genesis 3 om deze
“kennis van goed en kwaad”. Maar dan
maakt de mens de radicale keuze om tegen God te kiezen en het verkeerde spoor
in te slaan. Het is dan weliswaar geen
val vanuit een situatie van volmaakte
heiligheid en rechtvaardigheid, maar het
blijft wel een bewust nee-zeggen tegen
God en Zijn bedoelingen. De mens koos
om te blijven bij de agressie die hij heeft
geërfd van dierlijke voorouders – terwijl
het voor het eerst ook anders had gekund. Zo verloor hij zijn onschuld. Want
voordat de mens tot Gods gemeenschap
geroepen werd, was hij niet schuldig aan
zijn agressieve neigingen. Waar geen
wet is, is geen schuld, zegt Paulus.’ (…)
Als de zondeval vooral een morele
categorie is, hoe verklaart u dan de
verstrekkende gevolgen ervan? Er is
bijvoorbeeld de vloek voor de man,
de vrouw, de slang. Hebben wij, zoals

Romeinen 8 suggereert, de hele schepping meegetrokken in onze ellende?
‘Ik vind het wat dat betreft opvallend
dat er in Romeinen 8 juist geen sprake
is van zonde. De schepping zucht als
in barensnood, maar wie heeft haar
aan vruchteloosheid onderworpen?
Dat wordt niet duidelijk; zelf denk ik
dat we daar te maken hebben met een
passivum divinum, dat God daar de
hand in heeft. Dat zou goed passen bij
de evolutietheorie, dat God van meet
af aan dit lijden van de dierenwereld in
de schepping gelegd heeft. Natuurlijk is
het wel zo dat de zondeval van de mens
het er niet beter op gemaakt heeft. Daar
heeft de verdere schepping ook onder
te lijden. Wat betreft de vloek van de
vrouw: er staat niet dat zij pas vanaf
Genesis 3 verdriet en pijn zal hebben bij
het baren van haar kinderen, maar dat
haar moeite bij het krijgen van kinderen groter zal worden. Het was er dus
al. Het idee van een algehele kosmische
ineenstorting vanwege de zondeval is
naar mijn idee bijbels-theologisch niet
houdbaar.
Het is belangrijk dat te laten zien, want
naast bijvoorbeeld het mensbeeld ligt
hier één van de belangrijkste problemen
die mensen hebben met de evolutieleer:
in de Schriftleer. Mensen hebben het idee

dat het gezag van de Schrift gekoppeld is
aan een bepaalde uitleg ervan. Bepaalde
elementen uit ons scheppingsgeloof zitten diep in ons verankerd – maar ze zijn
meegekomen met de kinderbijbels etc.
Al van jongs af aan krijgen we daarin
allerlei extra’s mee over de schepping,
die zo niet in de Bijbel te vinden zijn: een
heel idyllische beschrijving van de begintoestand bijvoorbeeld. Daar zit een bron
van verzet tegen de evolutieleer. Maar
wat staat er nu werkelijk in de Bijbel? En
kan dat niet samengaan met theorieën
uit de wetenschap?
Als we de Bijbel lezen zijn we voortdurend bezig om de theologische boodschap daarvan te vinden, want daar
gaat het om, en niet om het wereldbeeld
waarin die gecommuniceerd wordt.
Als je begint met een blanco velletje en
je tekent wat je in de Bijbel leest over
schepping, dan teken je een pannenkoek
op palen. Er zijn maar weinig christenen
die dat wereldbeeld nu serieus nemen.’

Evolutie en Genesis 1 - 3:
A.J. Mensink
In De Waarheidsvriend van 20 maart
2015 werd dus gereageerd door ds. A.J.
Mensink, en wel onder de titel ‘Wetenschap en geloof’. Zijn ondertitel laat
al zien waar volgens hem de schoen
wringt: ‘Aanvaarden evolutiebiologie
raakt het gezag van de Bijbel’. Hij valt
Van den Brink bij als het gaat om de
onwenselijkheid van de situatie dat de
zondag met de verkondiging en de rest
van de week met de wetenschap twee
gescheiden werelden zijn. Maar de manier waarop Van den Brink wetenschap
en geloof wil harmoniëren, roept bedenkingen op: er hangt ‘een zeer hoog
prijskaartje’ aan. Mensink geeft dan

een samenvatting van de dingen die
hiervoor al uit het interview met Van
den Brink zijn weergegeven, waarbij
de klassieke uitleg van Genesis 1 - 3 niet
meer te handhaven zou zijn. Nu moet
ook die aan de Schrift getoetst worden. Maar zegt Mensink, ‘de uitleg van
enkele Schriftplaatsen raakt de uitleg
van de gehéle Schrift, en moet zich ook
verantwoorden tegenover de gehele
Schrift’. Hij gaat zo verder:
Vragen
Ik noem enkele voorbeelden en wil dr.
Van den Brink daarbij ook vragen stellen. Als we in Romeinen 8:20 lezen over

de zinloosheid waaraan de schepping
onderworpen is, is het (volgens de gangbare uitleg) de in zonde gevallen mens
die haar daaraan onderworpen heeft.
Hoe onderbouwt Van den Brink de afwijkende en verstrekkende exegese dat
Paulus bedoelt dat God iets van zinloosheid en gebrokenheid in Zijn schepping
geweven heeft? En heeft de schepping
dan vóór de zondeval ook al gezucht, als
in barensnood (Rom. 8:22)?
Daarbij: als er voor de zondeval al lijden
was, moet ook de dood er geweest zijn.
Hoe houden we dit staande tegenover
Schriftwoorden die zeggen dat door de
zonde de dood in de wereld gekomen is

155

Jaargang 22 no 5 mei 2015

(Rom. 5:12)? Hiermee kan toch onmogelijk alleen een geestelijke dood bedoeld
zijn.
Voorlopig?
Een andere kwestie: kunnen we op
grond van de Schrift zeggen dat de
schepping een geleidelijk proces is dat
pas in de voleinding (het eschaton) tot voltooiing
komt? Waarom
zegt Genesis 2:1/2
dan dat de hemel en de aarde
‘voltooid’ zijn?
Was de Heere
voorlopig klaar en
liet Hij een aantal
schaduwzijden
bestaan, zoals
agressie en lijden?
Waarom zei Hij
dan dat al wat Hij
gemaakt had, zeer
goed was (Gen.
1:31)? Dat roept
ook de vraag op
hoe een volmaakt
God een onvolmaakt werk kan
doen en daarvan
kan rusten (Gen.
2:2).
Wijzen vele Schriftgegevens niet naar
een staat der rechtheid waarin het leven
was zoals de Heere het bedoeld had,
en zoals het met Zijn wil en wezen in
overeenstemming was? Opmerkelijk is
bijvoorbeeld dat Openbaring 22 beelden
uit het paradijs gebruikt zoals het begin
van Genesis daarover spreekt: een boom
des levens en levenwekkend water. Dat
roept toch de herinnering aan een volmaakt paradijs op, evenals de belofte
dat de dood er niet meer zal zijn (21:4)
eraan herinnert dat er voor de zondeval
geen dood, rouw en tranen waren.
Historiciteit
Als we in Genesis 1:26 en 5:1 lezen dat
Adam naar het beeld en de gelijkenis
van God gemaakt is, geschapen uit het
stof der aarde (2:7), is duidelijk dat de
mens principieel en soortelijk onderscheiden is van de dieren en ook niet uit
het dierenrijk voortkomt (zie ook Hand.
17:26). In het interview valt bij dr. Van

den Brink dit onderscheid weg en is het
beeld-van-God-zijn ‘het vermogen om
relaties aan te gaan’. Houdt het beeldvan-God-zijn niet veel meer in, getuige
bijvoorbeeld de teksten in het Nieuwe
Testament die spreken over de herschepping naar het beeld van God in Christus
(bijv. Ef. 4:24)? Hier wringt het ook met

zondag 3 van de Heidelberger, en dreigt
het karakter van de zondeval te verbleken.
En als we omwille van de evolutietheorie
Genesis 1 - 3 niet meer in zijn geheel als
historie moeten lezen, hoe lang houden
we dan nog de historiciteit van Adam
en zijn val staande, en waar beroept
Paulus zich in Romeinen 5 dan op als hij
de vergelijking maakt tussen de eerste
en de tweede Adam? Welke zin heeft de
historiciteit van Christus en Zijn werk,
als de historiciteit van Adam en zijn val
in de lucht komen te hangen? Is Genesis
1 - 3 dan tot een leermodel geworden,
dat in feite losstaat van mijn concrete
werkelijkheid en historiciteit? En vanaf
welk moment in Genesis gaat het dan
wél over concrete historie? Vanaf de
zondvloed? Abraham?
Verstaanskader
Met bovenstaande vragen wil ik aangeven dat aanvaarding van de evolutietheorie een andere (of zelfs tegenoverge-

stelde) uitleg van Schriftgedeelten vereist
om niet in de gevreesde of-of-positie
terecht te komen.
Wat ten diepste gebeurt in het harmoniemodel van dr. Van den Brink is dat de
evolutiebiologie een verstaanskader van
de Schrift is geworden. De Schrift moet
uitgelegd worden op een manier die niet
conflicteert met (bijvoorbeeld) de evolutiewetenschappen. Tekenend is
Van den Brinks uitdrukking ‘dat zou goed passen bij de evolutietheorie’. De evolutietheorie
is een hermeneutische
sleutel geworden.
Daar ligt mijn theologische bezwaar. Aan Van
den Brink wil ik vragen
of dit harmoniemodel
niet in conflict komt met
een van de reformatorische grondregels in het
lezen van de Bijbel: de
Heilige Schrift is haar
eigen uitlegster. Want
de Schrift is openbaring
van de levende God en
de wijze waarop Hij reddend en verlossend met
mensen in een relatie
treedt. De Schrift verkondigt ons een ‘vreemde’ God, een nietlogische God, een God Die anders is (en
hoger) dan alle goden.
Dr. Van den Brink zal dat laatste beamen. Maar apologetisch werkt dit
harmoniemodel juist ontkrachtend.
Apologetiek is toch niet dat wij de
godsopenbaring wetenschappelijk aanvaardbaar maken? Bovendien betaalt
het christelijk geloof in dit model de volledige prijs voor de harmonie, terwijl de
evolutietheorie veel minder pijn lijdt en
God nog steeds met gemak buiten beschouwing kan laten.
Doordenking
Ondanks dr. Van den Brinks hoge ambitie en goede bedoeling om met de
natuurwetenschap in gesprek te zijn,
meen ik dat we deze ingeslagen weg
onbegaanbaar maar ook ontoegankelijk
moeten noemen. Een alternatief bestaat
naar mijn overtuiging uit een aantal
principiële noties. In de eerste plaats
hebben we een verdere doordenking
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nodig op het gebied van wetenschapsdefinities en -filosofie. Hoe zeker zijn
theorieën over de oorsprong van de
mensheid, en welk gezag moeten we aan
deze theorieën toekennen? Het zijn immers verklaringsmodellen, die altijd aan
verandering onderhevig zullen zijn. In
welke mate bieden zij ons dan kennis, en
welke aard heeft deze kennis dan?
Uit deze doordenking moet blijken wat
het onderscheid is tussen wetenschap en
geloof, die beide over dezelfde (!) werkelijkheid spreken, beide een eigen vorm
van kennis hebben. In plaats van een
harmoniemodel moeten we zoeken naar
een verantwoord gespreksmodel.
Vervolgens moeten we ons bezinnen op

de wijze waarop we de Heilige Schrift
uitleggen. De Heilige Schrift vraagt een
eigenstandige uitleg. Daarmee bedoel ik
een leeswijze die niet op voorhand door
de theorieën van (natuur)wetenschappen is bepaald. In die bezinning hebben
wij elkaar de komende jaren nog hard
nodig.

Mensink zal antwoorden. Dat bewaar
ik allemaal voor de Persrevue van het
volgende nummer. Dit keer wil ik alleen
nog aandacht vragen voor een heel
opmerkelijke reactie vanuit onze eigen
kerken.

Heel terechte en nodige vragen volgens
mij. Met uiteindelijk een heel heldere
conclusie: een onbegaanbare, maar
ook ontoegankelijke weg is hier door
Van den Brink ingeslagen. Daarop is
ondertussen door hem gereageerd in
De Waarheidsvriend van 17 april, met de
aankondiging dat kort daaropvolgend

Evolutie en Genesis 1 - 3:
K. van Bekkum
Al heel snel, op 24 maart, reageerde
de Kamper docent Oude Testament
dr. Koert van Bekkum op het artikel van
Mensink. Het is te vinden in het theologenblog dat zowel op de site van het
RD als het ND verschijnt. Het verscheen
ook als artikel in de gedrukte editie van
het ND. Zijn titel en boodschap: ‘Maak
scheppingsdebat niet onbegaanbaar’.
Van Bekkum vindt dat Mensink onder
zijn vragen ook goede heeft zitten,
maar op Mensinks ‘uitsmijter’ (onbegaanbaar, maar ook ontoegankelijk) reageert hij als door een wesp gestoken.
Hij schrijft:
Discussie over schepping en evolutie kent
gereformeerd Nederland al meer dan
een eeuw. Het gaat dan ook over grote
dingen: goed en kwaad, dood en leven,
afkomst en toekomst van de mens. Het is
ook ingewikkeld, en dus struikel je over
de simplificaties: wetenschappers die een
traditionele kijk op de Bijbel simpelweg
achterhaald vinden, weinigen die weten
wat nu echt de biologische en natuurlijkwetenschappelijke feiten zijn. En Bijbellezen is ook een kunst. Geen wonder
dat in veel kerken de boel steeds weer op
scherp komt te staan. Zorg er dan maar
eens voor dat je niet klem komt te zit-

ten tussen de dominante evolutionaire
levensbeschouwing aan de ene en het
fundamentalistisch creationisme aan de
andere kant.
Neem mijn eigen kerk, de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt). In 1969 waar-

danks kwam de Kamper oudtestamenticus H. Ohmann in 1986 hevig onder
vuur te liggen. Alleen maar omdat hij
zich vanuit Genesis 1 verzette tegen het
beeld dat God hemel en aarde in een
vingerknip had geschapen.

schuwde prof. J. Kamphuis indringend
tegen het creationisme van H. Morris:
men moest uitkijken niet ‘ongemerkt
de overgang van het calvinisme naar
het fundamentalisme’ te maken. Deson-

Geschenk
Zo niet in de Gereformeerde Bond.
Bondsvoorzitter ds. G. Boer en hoofd
redacteur van De Waarheidsvriend
J. van der Graaf hielden decennialang
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het hoofd koel. Om jaloers op te worden.
Scheikundige Van der Graaf kende de
problemen van binnenuit. Maar vooral:
beider bevinding leerde hen de Bijbel
te ontvangen als een geschenk, niet als
een probleem. In 1967, toen de Gereformeerde Kerken hun ferme synodebesluit
over de sprekende slang uit 1926 weer
even ferm terzijde hadden gesteld,
legde Boer de vinger feilloos op de zere
plek: de kern van het probleem zat hem
in het rationalisme dat beide daden
doortrok. Maar zo kán het gezag van de
Schrift niet worden veiliggesteld! Wat
een weelde. In die Gereformeerde Bond
kon Gijsbert van den Brink proberen de
gereformeerde theologie op dit punt een
stap verder te brengen.
Vraag door
Inmiddels is er van alles veranderd. Enerzijds zijn de data die duiden op evolutie
zo hard dat Van den Brink neigt naar
een model waarin hij zijn Bijbeluitleg
aanpast aan deze gegevens. Anderzijds
hebben veel jonge predikanten in de
Bond op een reformatorische middelbare school geleerd dat elke vorm van
macro-evolutie volstrekt onverenigbaar
is met scheppingsgeloof. En nu is de bom
gebarsten. Onbedoeld dreigt het kriti-

sche, maar ook waarderende onderlinge
gesprek te worden ingeruild voor een
machtswoord van de bondsvoorzitter.
Als gereformeerd theoloog uit afgescheiden kring sla ik het eerlijk gezegd
geraakt en met zorg gade. Broeders van
de Bond, weet u wel wat u dreigt weg
te gooien? Ongezonde discussies over de
Bijbel hebben we al genoeg. Leg daarom
niet te veel bij voorbaat vast, maar
vraag door. Laat het gaan over de Schrift
als geschenk. Tref de bevindelijke toon.
En alstublieft, sla niet ongemerkt de weg
in van calvinisme naar rationalisme.
Ik heb op deze felle uitval richting Mensink toch wel even treurig zitten turen.
Van Bekkum loodst in zijn verontwaardiging zijn lezers een schijndilemma
binnen. Wie meent dat het Schriftgezag in geding is bij de voorstellen van
Van den Brink, dreigt zich te scharen
in het kamp van fundamentalisme en
rationalisme. Zou het? En is Mensink
daarin heus slachtoffer van het onderwijs dat hij genoot op het reformatorische middelbare onderwijs? Voordat
van Bekkum dit geloofwaardig krijgt,
zou hij toch eerst eens zelf moeten
antwoorden op de ‘goede vragen’ van
Mensink, die nu juist willen doorvragen

naar hoe een heleboel gegevens uit de
Schrift zelf nog tot hun recht kunnen
komen in dit vervangen van de historische eerste mensen Adam en Eva door
een groep door-geëvolueerde primaten
die enig moreel besef hebben ontwikkeld. Of bij dit opgeven van een echte
staat van rechtheid en heiligheid in het
begin en het aldus sterk inperken van
het oordeel ‘goed’ dat de HERE zelf over
zijn scheppingswerk uitsprak et cetera,
et cetera. Er staat hier nogal wat op het
spel! ‘Nee’ zeggen tegen Van den Brink
op deze punten heeft volgens mij niets
te maken met de onvruchtbare keuze
tussen evolutionisme aan de ene kant
en creationisme met zijn nogal eens
fundamentalistische wortels én risico’s
aan de andere kant. De waarschuwing
voor die wortels en risico’s kun je inderdaad bij J. Kamphuis, H.M. Ohmann
en anderen uit onze gereformeerde
traditie duidelijk vinden. Maar je moet
hun namen niet noemen om ruimte te
bepleiten voor voorstellen als van Van
den Brink.
Kamphuis (om me vanwege de beperkte plaatsruimte tot hem te
beperken) heeft zich in 1969 verzet
tegen het gebrekkige en aanvechtbare tekstgebruik door Morris omdat

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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hij dat juist een verzwakking achtte
van het volgens hem juist zeer noodzakelijke principiële verzet tegen het
evolutionisme. Hoe sterk is hij daarna
niet bij herhaling opgekomen voor het
lezen van Genesis 1 - 3 zoals het zich
geeft: betrouwbare geschiedschrijving.
Men leze in zijn Aantekeningen bij J.A.
Heyns Dogmatiek uit 1982 hoofdstuk
5 over de schepping. Of zijn studie
‘De mens: schepsel en beeld van God’
(in: A.P. Wisse, In het licht van Genesis,
Groningen 1986). Dat hoofdstuk is een
scherpe waarschuwing tegen vergelijkbare theologische ondernemingen als
bij Van den Brink. Eén kort citaat om
te illustreren hoe Kamphuis hierover
oordeelde (terwijl hij toch zeer kritisch
bleef over het schriftgebruik van het
fundamentalisme): ‘Wanneer het evolutionisme wordt geïncorporeerd in
de christelijke geloofsleer betekent dat
een pervertering van heel het christelijk geloof: de leer aangaande de mens
niet minder dan die aangaande de
zonde worden door dit kankergezwel

aangevreten’ (p. 60). Er valt veel meer
te noemen. Ik denk ook aan Kamphuis’
opstel over Schilder in Geen duimbreed
(Baarn 1990), waar hij (onder betuiging van grote instemming!) aandacht
vraagt voor Schilders sterke nadruk
op het dogmatische belang van het
vasthouden aan de historische betrouwbaarheid van Genesis 2 en 3, en
dat in nadrukkelijke aansluiting bij de
leerbeslissing van Assen 1926, die door
Van Bekkum even terloops als rationalistisch wordt weggezet.
Kortom, ik vind het moeilijk te begrijpen waarom Mensink gelijk de volle
laag moest krijgen en de ruimte voor
Van den Brinks voorstellen in bescherming genomen moest worden. Om Van
Bekkums verzuchting te variëren: weet
je wel wat je daarmee dreigt binnen te
halen?
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Belijdenisgeschenken
De gemeente van Christus
is een rijke ontmoetingsplaats,
niet alleen op zondag, maar
ook om samen na te denken
over geloofsopvoeding. Deze
brochure biedt handvatten
om dat gesprek vanuit de
Bijbel en
waardevol te maken. De vragen, de opvoedingspraktijk
stellingen en opdrachten
dagen opvoeders uit om concreet
en
over die belangrijke en verantwoord praktisch te spreken
elijke taak: opvoeden
in geloof. We hebben elkaar
nodig en we kunnen veel
voor
elkaar betekenen. Daarom
is dit boekje niet alleen bedoeld
voor ouders, want iedereen
is betrokken bij de (geloofs)opvoeding.

In 2006 promoveerde de
auteur op het gebruik
van dit woord in
het Oude Testament.

In dit boekje bouwt hij
voort op zijn onderzoek
en plaatst hij
het woord rein in een
bredere bijbelse context.
Hij doet dit in
de vorm van een serie
bijbelstudies over teksten
uit het Oude
en het Nieuwe Testament
. Gaandeweg wordt duidelijk
dat het
woord rein een sleutelrol
vervult in Gods opzet om
zijn volk op
te voeden in eerlijkheid
en waarachtigheid.
De schrijver trekt hieruit
conclusies, niet alleen
voor de
persoonlijke omgang met
God, maar ook voor het
leven in de
christelijke gemeente,
de geloofstoerusting en
het getuigenis
van de gemeente in de
samenleving.

Jan Bollemaat

We willen dankbaar genieten
van Gods rijke gaven. Geweldig
wanneer de HERE kinderen
aan jouw zorg toevertrouw
t.
Samen met je kind(eren)
ben je gelovig op weg naar
Vaders
nieuwe aarde. Prachtig, maar
de weg ernaartoe is bepaald
geen vanzelfsprekende of
automatische. Daarom dit
boek:
tot bemoediging en aansporing.

WW89-omslag.indd

isbn 9050460801, prijs

02-04-15 21:04

€ 11,00

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

ISBN 978-90-816868-7-7

Dr. Hans W. Maris (1941)
is emeritus hoogleraar
van de Theologische Universiteit in
Apeldoorn, waar hij de
dogmatische
vakken doceerde. Hij nam
vele jaren deel aan de gesprekke
n
tussen kerken van gereforme
erde belijdenis over het
waarom
van verdeeldheid en de
mogelijkheid van (meer)
eenheid. Dat
alles in de overtuiging
dat de kerk niet van ons
is.

9 789081 686877

686860

Pieter Niemeijer
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WW Cahier 95 Maris omslag.indd

WOORD & WERELD

WOORD & WERELD

Hoe schrijf je een mooi
verhaal? Hoe maak je
een goed
verslag, van een vergaderin
g bijvoorbeeld of van je
eigen
belevenissen? Dat is een
kunst apart. En hoe léés
je dan
het verhaal van een ander?
Hoe ontdek je wat de schrijver
vooral wilde zeggen? Ook
dat is een hele kunst.

EEN SERIE CAHIERS TOT

VERSTERKING VAN HET

Over de kerk, de gemeent
eleden
en de verkondiging van
het Woord

ISBN 978-90-816868-8-4

Als je de Bijbel leest, dan
kom je daar veel van die
geschiedverhalen tegen.
We spreken ook niet voor
niets over
de bijbelse geschiedenis.
Dit cahier zoemt dan speciaal
in
op het Oude Testament
. Het gaat vooral om de
vraag hoe
die historie verteld of
beschreven werd. En ook
hoe historie
soms in dichtvorm verwerkt
werd. Denk aan de uittocht
uit
Egypte, eerst beschreve
n in Exodus 13 en 14, en
vervolgens
bezongen in het lied van
Mozes in Exodus 15. Andere
vragen
die besproken worden:
wat is geschiedenis, welke
bronnen
gebruikten de bijbelschri
jvers, wat is het bijzondere
van de
bijbelse verhaalkunst,
is de Bijbel een tendensbo
ek? En dan
komt natuurlijk ook de
waarheidsvraag aan de
orde: is het
allemaal echt gebeurd?
En hoe moeten we kiezen
als opgravingsresultaten de
Bijbel lijken tegen te spreken?
Reden genoeg om met
dit boekje over deze onderwerp
en
kennis te maken. Gespreksv
ragen bij elk hoofdstuk
maken
ook bestudering in groepsverb
and mogelijk.

Drs. Joh. de Wolf is emerituspr
edikant en woont in Amersfoort. Hij specialiseerde
zich in het Oude Testament
, en
schrijft geregeld een bijdrage
voor Nader Bekeken, onder
andere in de rubriek ‘Woordwaa
rde’.

9 789081 686884

Hans W. Maris
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Geschiedschrijving in
het
Oude Testament

GEREFORMEERDE LEVEN

STICHTING
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GEREFORMEERDE LEVEN

Zondaars en
bedelaars

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

Ds. Pieter Niemeijer is
sinds 2000 predikant van
de Gereformeerde Kerk in Den Helder.
Daarvoor was hij dat vanaf
1981
in Zuidwolde (Gr.) en vanaf
1985 in Dordrecht. In deze
reeks
schreef hij eerder onder
andere: Tot geloof komen.
Christelijke bijbelstudies (over
o.a. zondeval, wedergebo
orte,
verkiezing en verwerping
), Samen in de wereld.
Wat biedt de
kerk? (over de betekenis
van geloof en kerk voor
politiek
en
samenleving) en Wie heeft
dit alles geschapen? Het
geheim
van de schepping (over
schepping en evolutie).

0-816868-6-0

Zacharia zag

Wat heb je er eigenlijk
aan om gedoopt te zijn?
Maakt dat
jou beter dan iemand
die niet gedoopt is? Minder
zondig
bijvoorbeeld?
En ben je dan soms al
half (of nog verder) onderweg
naar
de hemel? Betekent gedoopt
zijn dat je vanbinnen al
een
nieuwe mens geworden
bent – opnieuw geboren
dus?
En als het gaat over het
verbond van God met
mensen,
omdat de doop daar een teken
van is – wat is dat dan?
Dat je
eeuwige toekomst al defi
nitief veilig gesteld is?
Of anders?

Verhaal en feit
in bijbelse tijd
Geschiedschrijving in
het
Oude Testament

Drs. Hans de Wolf
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isbn 9789081686877,

25-09-12 15:43

isbn 9789081686884,

prijs € 11,00

07-02-13 09:17

prijs € 11,00
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De beste zangvoorbeel
den
uit de Bijbel

Aan de hand van Psalm
119 komen vragen uit
de praktijk
aan de orde als:

EEN SERIE CAHIERS TOT

VERSTERKING VAN HET

Waarom zou je geloven?
Wat is de kracht van het
gebed precies?
Waarom zou je niet gewoon
doen wat je zelf wilt?
Hoe ga je om met tegenslage
n en stoornissen?
Is God nog te dienen in
de samenleving?
Is God wel eerlijk als Hij
redt en verwerpt?
Is Gods Woord echt een
helder licht?
Is de God van de Bijbel
niet heel erg wreed?
Is twijfel altijd zonde?
Zijn christenen blij genoeg?
Moet de kerk niet een
toontje lager zingen na
al haar fouten?
Komen de gaven van de
Geest voldoende aan bod
onder ons?
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Bijbels e liedere n

De twee auteurs schreven
al eerder samen een boek,
daarin
bespraken ze de gebeden
in de Bijbel. In dit boek
laten ze
zich verrassen door de
veelzijdige liederen die
in de Bijbel
gevonden kunnen worden.
Ze werden geraakt door
de intensiteit van de liederen,
waardoor ze kerkvader
Augustinus
zijn gaan begrijpen. Hij
schreef dat ‘zingen dubbel
bidden
is’, waarmee dit boek
dan ook een logisch vervolg
is op hun
eerste boek.

EN JOANNE VAN DER

Joanne van der Velden
(1988) heeft onlangs haar
studie geneeskunde afgerond en
is begonnen aan een promotietr
aject
bij de radiotherapie in het
UMC Utrecht. Al van jongs
af aan
wist ze dat ze later zowel
dokter als schrijfster wilde
worden. Tijdens haar studentent
ijd worstelde ze met moeilijke
geloofsvragen die betrekking
hadden op de relatie tussen
geloof en wetenschap,
en ook met vragen naar
aanleiding
van aangrijpende medische
gebeurtenissen. Ze ervoer
echter altijd Gods aanwezigh
eid en werd elke keer verrast
door
de schoonheid van Gods
Woord. Het is haar steeds
weer een
genoegen deze ervaring
te delen met anderen.

In 1985 verscheen van
Piet van der Ploeg het
boek Het lege
testament. Dat ging over
het gebrek aan geloofsove
rdracht
aan de volgende generatie.
Meer dan 25 jaar later
is de
behoefte aan ‘doorgeven
de’ ouders niet minder.

Verzamelde artikelen van
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Aryjan Hendriks

Boiten

In deze bundel verzamelde
artikelen vertelt
de auteur over het betrouwba
re Woord, 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.
Al met al een veelkleurig

boeket vol wijsheid, geleerd

door de Geest.
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Pieter Niemeijer
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Vanuit zijn liefde voor het
door de Geest geademde
Woord van God ontwikkeld
e 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.

De auteur is vader van
zeven kinderen in de leeftijd
van
20 tot 32 jaar. Hij schreef
dit boek voor hen. Andere
jonge
mensen, ouders en ambtsdrag
ers mogen meelezen.

Pieter Niemeijer is vanaf
2014 predikant van de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg.
Daarvoor diende hij de
kerken te
Zuidwolde (Gr), Dordrecht
en Den Helder.
Eerder schreef hij in deze
serie onder andere Tot
geloof
komen (over erfzonde,
wedergeboorte, verkiezing
en verwerping), Samen in de
wereld (over de betekenis
van
geloof
en kerk voor politiek en
samenleving), Wie heeft
dit alles
geschapen? (over schepping
en evolutie).
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Albert Pieter Feijen (1953)
studeerde theologie in
Kampen
en werkte vervolgens als
predikant in vier gemeenten
. Op dit
moment is hij werkzaam
in Barneveld. Daarnaast
is hij altijd
betrokken geweest bij
buitenlandse kerkelijke
gemeenten,
aanvankelijk in Oost-Europ
a en tegenwoordig ook
in centraal
Europa. Hij reist regelmatig
naar verschillende gemeenten
daar, meestal met de auto,
en biedt waar nodig overleg
en
ondersteuning, bijvoorbeel
d in de vorm van cursussen
. Deze
contacten met gelovigen
in andere delen van Europa
hebben
hem gevormd tot de dominee
die hij nu is. Want de geloofshouding van christenen
die hij bij zijn reizen ontmoet,
probeert hij als lessen in zijn
persoonlijke omgang met
God te
gebruiken.
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Verhaal en feit in
bijbelse tijd

Verhaa l en feit in
bijbels e tijd

Wie zich wil verdiepen
in wat de kerk is, kan
in dit boekje
terecht. Het is ook te gebruiken
als materiaal voor bijbelstudie over de visioenen van
Zacharia.
Het geheel is verlucht
met de ‘knipoog’ van een
aantal tekeningen van de hand van
Henk Boomstra.
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Over de kerk, de gemee
nteleden
en de verkondiging van
het Woord
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De kerk: de moeite
waard!
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Zacharia zag

Een positief boekje over
de kerk! Dat mag ook
wel eens in
deze tijd.
In het eerste deel kijken
we met de ogen van de
apostel
Paulus. We zien hoe hij
zich tot de gemeenten
richt waaraan
hij zijn brieven schrijft.
We leren van hem ons
niet te verkijken op de buitenkant
. En Paulus opent ons
oog
voor het
werk van God in de kerk.
In het tweede deel behandele
n we de visioenen van
de profeet Zacharia. In zijn tijd
werkten teruggekeerde
ballingen
aan de herbouw van de
tempel in Jeruzalem.
Ze zagen zich
gesteld voor allerlei vragen,
tegenslag en tegenwerk
ing.
Zacharia stimuleert ze
om vol te houden.
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Bijbelstudies over
echtheid in het Oude en
het Nieuwe Testament

Dr. M.H. Oosterhuis is
predikant van de Gereforme
erde Kerk
te Kampen-Zuid
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Cahier83-omslag.indd

Eerlijk duurt
het langst

Dit boekje laat zich goed
gebruiken voor bijbelstudi
e.
Met het oog daarop sluit
elk hoofdstuk af met een
aantal
besprekingsvragen. Laat
het mogen bijdragen aan
groei in een
eerlijke omgang met God,
met elkaar en met jezelf.

als docent Godsdienst

en Mens
en Religie bij Greijdanus
Zwolle. Hij
GRIP (Gereformeerd identiteitspl is projectmanager bij
atform) en schrijft de laatste
jaren regelmatig in de rubriek
‘opvoeding en onderwijs’
van
het Gereformeerd Kerkblad
voor midden- en zuid-Nederla
nd.
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J.H. (Jan) Bollemaat werkt

Je moet je niet mooier
voordoen dan je bent.
God vraagt van een distel
niet dat hij vijgen voortbreng
t.
Hij zoekt geen andere
vruchten dan die aan de
bekering
beantwoorden.
Daarom kun je tegenover
God eerlijk zijn, transparan
t.
De Bijbel heeft daar een
woord voor.
Het is het woord rein.
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naar Vader

STICHTING

Samen gelovig op weg

Iedere vader en moeder wordt
geroepen om zijn/haar kind
op te voeden en bij de doopvont
beloof je als ouders het
kind op te voeden in geloof.
Maar hoe doe je dat? Hoe
voed
je je kind goed op? Hoe breng
je je kind bij zijn hemelse
Vader? Hoe geef je je kind
de opvoeding die past bij
zijn
leeftijd?
Dit zijn spannende en uitdagende
vragen.

Bijbelstudies over echthe
id in het
Oude en het Nieuwe Testam
ent
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Eerlijk duurt
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een serie cahiers tot
versterking van het
gereformeerde leven
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U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten op rekening NL42 RABO 0324 6259 01 ten name
van de Stichting Woord en Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen gedenken, kunnen
gebruikmaken van de volgende formulering: Ik legateer (... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en Wereld, statutair gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBI-instelling.

@NaderBekeken

www.facebook.com/naderbekeken.woordenwereld

