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Schriftlicht
Arnout Francke

Werk als belangrijke
zingever

… Ik heb al het gezwoeg gezien (…). Ook dat is enkel lucht en
najagen van wind. (…) Maar beter is één hand gevuld met rust
dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.
(Prediker 4:1-6)
Prediker is een man die midden in het leven stond. Hij heeft
een prachtige carrière achter de rug. Grootse bouwprojecten
opgezet, een goede naam opgebouwd. En in zijn boekje, dat
filosofisch getint is, reflecteert hij op werk.
Leuk, uitdagend en
inspirerend
Werk, daar kun je als mens heel verschillend in zitten. Toch is er één ding
dat we in onze samenleving allemaal
gemeen hebben. Filosoof Alain de Botton schreef een boek over werk: Ode
aan de arbeid. In dat boek laat hij zien
dat er één opmerkelijk kenmerk is van
moderne arbeid, namelijk de overtuiging dat werk ons gelukkig moet
maken. Die gedachte is redelijk uniek.
Werk werd lange tijd gezien als een
noodzakelijk kwaad, een manier om te
overleven. Vandaag in onze westerse
cultuur is dat heel anders. Bij ons is
de gedachte leidend dat de weg naar
een zinvol bestaan via de poort van
bezoldigde arbeid loopt. Met andere
woorden: werk is voor ons een gigantische zingever. Onze baan bepaalt onze
identiteit. Niet voor niets is dat een van
de eerste dingen die we van de ander
willen weten: wat hij of zij in het da-

gelijkse leven doet. Onze baan ‘belooft’
ons heel veel: status, vrijheid, zelfontplooiing, inspiratie, geld, et cetera.
Daar komt nog een tweede lijn bij die
redelijk recent is, namelijk de idee dat
er keuze in overvloed is. En dat maakt
dat wij vol overtuiging zeggen: mijn
baan moet leuk, uitdagend en inspirerend zijn. Dat is de reden dat veel mensen altijd bezig zijn met de vraag: wat
is mijn volgende stap; zit ik hier wel
op mijn plek; kom ik hier wel tot mijn
recht? De vraag dringt zich op wat dit
allemaal met ons doet, diep vanbinnen.
De eis dat mijn werk uitdagend, stimulerend en leuk moet zijn, wat werkt dat
allemaal bij ons uit?

Hoezo?
Prediker heeft het niet zo op met onze
‘ode aan de arbeid’. Even een paar citaten: ‘Van alles waarvoor ik me had
afgebeuld onder de zon kreeg ik een
afkeer’ (2:18). ‘Welk voordeel heeft de

mens van al zijn moeizaam gezwoeg
onder de zon?’ (1:3). ‘Al het gezwoeg
dient ertoe dat de mens zijn buik vult,
maar zijn verlangens blijven onvervuld’
(6:7). Werk is volgens Prediker zwoegen,
jezelf afmatten en het najagen van
wind! Hoezo leuk, uitdagend en inspirerend?
Wat vind je hiervan? Ik merk bij mijzelf dat ik in opstand kom. Weet je
wat ik zo irritant vind? Ik heb Prediker
niet één keer kunnen betrappen op
één positieve opmerking over werk!
En dat stoort me. Dit klopt toch niet.
Werk heeft toch ook een mooie en
zinvolle kant? Werk is toch eerzaam en
waardevol? Toch is dat niet wat deze
denker benadrukt. En we doen er goed
aan naar hem te luisteren. Prediker is
scherp. Hij is iemand die vragen durft
te stellen. En hij is daarin ontzettend
eerlijk. Ook als het pijn gaat doen. In
zijn boekje ontmaskert hij onze ‘ode
aan de arbeid’. Hij komt met tenminste
twee ontmaskeringen.
Ontmaskering 1:
relatie werk en onderdrukking
Hij schrijft: ‘Onderdrukkers onderdrukken anderen met harde hand’ (4:1).
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Slavernij komt hier in beeld. Prediker
is zelf geworteld in de joodse traditie.
En zijn volk weet wat onderdrukking is.
In Egypte werden ze vierhonderd jaar
lang als slaven ingezet. Dag en nacht –
geen vakanties of vrije dagen. Mensen
werden machines. Vandaag is dat niet
anders. In grote delen van de wereld
is sprake van enorm veel leed op het
gebied van arbeid. Denk alleen al aan
kinderarbeid. Even googelen op ‘kinderarbeid’ en je komt terecht in één grote
bak ellende.
Maar het is ook aanwezig dichter bij
huis. Laten we het begrip ‘slavernij’
wat oprekken. Hoeveel mensen in onze
maatschappij gaan niet kapot aan hun
werk? Hoge targets, altijd maar moeten
verbeteren. Altijd managen op cijfers.
En een van de grootste vragen waar
velen mee worstelen, is de relatie tussen werk en privé. Je zoekt naar balans.
Je baas vraagt veel, maar de thuissituatie ook. En dan heb je nog eens andere
verplichtingen: vrienden, sporten,
hobby’s et cetera. Eind 20, begin 30 en
hoogopgeleid zijn, dat lijkt het recept
voor ellende. Werk kan gewoon aan je
vreten, de stress, hoge eisen en verwachtingen, het snelle tempo. Je werk
als grote dictator die jou onderdrukt en
je langzaam uitput. ’s Nachts lig je ervan wakker. Denk alleen al aan de grote
kans tegenwoordig op een burn-out. De
Prediker kende dat allemaal nog niet.
Maar hij wijst wel op het onderdrukkende aspect van werk. Denk daar voor
jezelf eens over na: wat doet werk met
mij op dit punt?
Ontmaskering 2:
keihard werken
Wat zijn vandaag onze synoniemen
voor werk? Welke typeringen kun je
lezen in vacatures? Meestal worden
er termen gebruikt als ‘uitdaging’,
‘carrière’, ‘loopbaanontwikkeling’, ‘uitdagende functie’ en noem maar op.
Prediker gebruikt heel andere woorden:
‘zwoegen’, ‘jezelf afmatten’ en ‘najagen van wind’. Werk is vaak gewoon
volhouden, tanden op elkaar en blik op
oneindig. Werken heeft vaak helemaal
niets uitdagends en inspirerends. Het
leven is een aaneenschakeling van
banaliteiten. Een baan is vaak gewoon
een baan, de liefde kent sleur en voor

succes moet je keihard werken. Een
gemiddelde werkdag kan er als volgt
uit zien: ’s morgens vroeg op, kinderen
wassen, tussen alle drukte rustig ontbijten, kinderen naar school brengen,
vervolgens in de file staan, uitgeput op
je werk komen, even op adem komen
van de drukte thuis, je eerste bakje koffie, je bureau vol met dossiers, stapels
papieren, het systeem dat eruit ligt,
dingen doen die wel urgent maar niet
belangrijk zijn, een volle agenda, lange
vergaderingen, en dan weer terug naar
huis, snel koken, eten, kinderen op bed
leggen, en om 21.00 uur op de bank
neerploffen, of als je mazzel hebt, een
uitdagende kerkenraadsvergadering.
Week in week uit. En dan eindelijk een
weekje vakantie, pfff… Hoezo een leuk,
inspirerend en uitdagend leven? Bovendien: je ging bijvoorbeeld de zorg
in om zinvol werk te doen. Maar waar
loop je tegenaan? Je kunt niet eens een
fatsoenlijk praatje houden met een patiënt. Daar is geen tijd voor, want alles
draait om geld! Of je was bezig met het
behoud van een stukje cultuurerfgoed.
Maar de geldkraan wordt langzaam
dichtgedraaid. Het is zwoegen en najagen van wind!
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Ik snap wat Prediker zegt. Maar wat
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dat kan niet zijn bedoeling zijn. In 4:5
zegt hij: ‘Een dwaas zit met zijn handen
in zijn schoot en kwijnt zo langzaam
weg.’ Prediker roept op geen dwaas te
zijn, maar aan te pakken wat je moet
aanpakken. Dat heeft hij immers zelf
ook gedaan.
Wat wil hij dan? Hij wil je laten stilstaan bij de pijn! Dat je echt voelt dat
het leven pijn doet! Ik merk bij mijzelf
dat ik heel goed ben om die pijn te ontlopen. Ik begin al snel te bedenken wat
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doet enorm veel pijn. Je baan stelt vaak
teleur. Het voldoet nooit helemaal. Het
vult wel je buik, maar stilt nooit al je
verlangens. Punt!

Rust
Is dit alles wat deze denker te bieden
heeft? Nee, gelukkig niet helemaal.
Wanneer je op dat punt gekomen
bent, biedt hij toch nog wat uitzicht.
Hij zegt: ‘Beter is één hand gevuld met
rust dan beide vuisten vol gezwoeg
en najagen van wind’ (4:6). Prediker
brengt het aspect rust ter sprake. Rust
is een belangrijk bijbels thema. Laat ik
je kort meenemen naar Genesis 1, de
schepping van hemel en aarde. God,
de Heer schept de mens op dag 6. De
mens krijgt de opdracht de aarde te
bebouwen. De mens wordt als werker
geschapen. Maar niet de zesde dag is
het hoogtepunt van Gods schepping.
Dat is de zevende, de dag waarop God
rustte van al zijn werk. Opvallend is
dat de eerste volledige dag voor de
mens op deze wereld niet een werk-

dag is, maar een rustdag, namelijk de
dag was rusten met God! Dit is eigenzevende. Het allereerste wat de mens
lijk nog veel mooier. Werk maakt ons
hier in deze wereld deed, is rusten,
meer mens, we zijn werkers. Maar wat
totaal inefficiënt zijn. Die zevende
we bovenal zijn, is mens voor Gods
scheppingsdag, die
aangezicht. John
rustdag relativeert
Stott schrijft: ‘In dat
De eerste volledige dag
ons werk enorm.
gezegende uur van
is een rustdag
Deze rustdag berust slaat de mens
waart je ervoor om
zijn oog op naar zijn
helemaal op te gaan in je werk. Rusten Schepper.’ Werk maakt ons méér mens,
voorkomt dat werk het alles en het
maar rusten bij God maakt ons volledig
enige doel wordt. Rusten is geweldig
mens. Wie je bent, wordt niet bepaald
belangrijk voor een gezonde spirituali- in relatie tot de wereld of je werk,
teit van arbeid. Eerst rusten, dan wermaar die wordt bepaald in relatie tot
ken. Leren werken vanuit rust!
je Schepper. Dit lijkt me cruciaal. Werk
belooft ons heel veel. Werk bepaalt
onze identiteit. Genesis relativeert deze
Spiritualiteit van rusten
stelling. Je identiteit ligt niet in je werk!
Hoe kun je daaraan vormgeven in je le- Het heerlijke is dat God je in Christus
ven? Door heel eenvoudig je werk regel- niet aanspreekt bij je functie of titel.
Hij kent je bij je naam! Heel persoonmatig echt neer te leggen – helemaal!
lijk. Wie je bent, ligt in Hem. Hij is het
Neem je dat serieus? Wij zijn mensen,
fundament onder je leven. Mens zijn
geen machines. Als je niet kunt rusten,
in deze drukke en idiote wereld is je oedoor je werk echt neer te leggen, ontfenen in het houden van rust. Bovenal
ken je ten diepste dat je mens bent!
rusten in de liefde en trouw van God.
Maar er zit nog een laag onder. Rusten
voor de eerste mens op die zevende
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Toveren

Column
Met bovenstaand voorbeeld begon
prof. Ad de Bruijne enkele maanden
geleden zijn column in het Nederlands
Dagblad (ND, 11 juli 2015). Wat mij
betreft was het een column die eruit
sprong. Hij stelt een heel herkenbaar
probleem aan de orde. Met een beroep
op Gods royale genade en de diversiteit
aan opvattingen onder christenen over
spelende actuele issues, ontwijk je een
concreet antwoord op de vraag wat
‘goed’ en wat ‘kwaad’ is. De Bruijne:
‘Stel je voor dat je dan antwoordt: “Tja,
hierover denken we als christenen tegenwoordig steeds meer verschillend,
ik kan dus niet zeggen dat het per se
niet mag en respecteer elke keuze die je
maakt.” En daaraan voeg je toe: “Weet
dat God je aanvaard heeft. Het gaat in
het christelijke leven niet om regeltjes
over wat wel en niet mag, maar om zijn
genade.”
Met zo’n reactie help je die vriend niet
echt. Dat er een pluraliteit van opvattingen bestaat, en dat Gods genade
voor onze redding genoeg is, levert
hem nog geen ethisch antwoord bij
het dilemma waarvoor hij staat. Het
lost zijn gewetensprobleem niet op en
brengt hem geen steek verder in de
concrete keus die hij moet maken. Dat
gebeurt alleen als je ook inhoudelijke
overwegingen en overtuigingen aanreikt die hem helpen te ontdekken wat
op dit punt wel of niet Gods wil is. Met
die eerdere reactie vlucht je weg in
randoverwegingen. Je draait heen om

de hete brij van de ethische vraag zelf
en bagatelliseert het belang van kiezen
tussen goed en kwaad.’

Hartenkreet
Dat ontwijkende gedrag kan zich voordoen bij de vraag om euthanasie of
zelfdoding. Maar De Bruijne ziet het
ook opdoemen bij andere vragen: Hoeveel gezamenlijke erediensten per week
zijn passend? Wanneer mag je scheiden
en hertrouwen? Is een homoseksuele
relatie verantwoord? ‘Wij smoren een
inhoudelijk ethisch gesprek over goed
en kwaad door direct te benadrukken
dat de meningen nu eenmaal uiteenlopen en dat we elkaars keuzes moeten
respecteren. Ook relativeren we het
belang van een goede keuze met vrome
woorden over Gods genade, die geen
enkele voorwaarde stelt en ons aanvaardt zoals we zijn.’
De Bruijne vreest dat zowel evangelischen als gereformeerden ten prooi
vallen aan een bijna ‘epidemische
verblinding’. Zijn punt is niet dat hij de
toenemende pluraliteit wil negeren of
Gods genade niet genoeg vindt. Wel
dat je bij de zoektocht naar goed en
kwaad inhoudelijke overwegingen nodig hebt.
‘Er gaat iets grondig mis wanneer wij
ethische keuzes sturen vanuit de realiteit van pluraliteit of vanuit de prioriteit van Gods genade. Dat voelt in eerste instantie royaal en plezierig, maar
betekent in feite dat je elkaar alleen
laat in de zoektocht naar het goede en

Kroniek
Jan Wesseling

‘Stel je voor dat een goede vriend op jonge
leeftijd dement begint te worden. Hij kan dat
niet aanvaarden en overweegt uit het leven
te stappen voordat de ziekte doorzet. Tegelijk
weet hij niet zeker of dat wel een goede keuze
is, die ook voor God kan bestaan, en hij vraagt
je advies.’
zelfs verleidt om deze niet al te serieus
te nemen. Door deze tendens lijkt de
ethiek binnen de kerk steeds meer op
de liberale ethiek in de hedendaagse
cultuur. Morele keuzes worden een
privéaangelegenheid. Een oneigenlijk
beroep op Gods genade rechtvaardigt
vervolgens dit verchristelijkte autonomiemodel: hoe je als individu ook kiest,
God aanvaardt je.’
De column loopt uit op wat ik ervaar
als een hartenkreet: ‘Het lijkt mij dan
ook tijd voor enige bekering. Ik pleit ervoor “pluraliteit” en “genade” niet langer als magische mantra’s te hanteren.
Laten we ophouden met het wegtoveren van de ethiek.’

Tovertruc
Het leek me goed De Bruijne even uitgebreid te citeren. Het verschijnsel dat
hij signaleert, is heel herkenbaar. En
niet alleen op het terrein van de ethiek,
waar de vraag speelt naar goed en
kwaad rond de keuzes van mensen en
hun gedrag. Ik zie hetzelfde gebeuren
op het vlak van ons denken, onze christelijke opvattingen, het terrein van de
geloofsleer. Verschillen van mening,
delen uit de geloofsleer van de kerk, de
diversiteit tussen kerken, het kan allemaal op dezelfde manier zomaar gerelativeerd en weggeredeneerd worden.
Weggetoverd: wat je eerst meende te
zien, is tot je verbazing ineens aan het
zicht onttrokken.
De argumentatielijn van deze tovertruc
is vrijwel altijd dezelfde: we bedoelen
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het goed en er zijn meer meningen
dan de ene ware. Zo ontstaat er in de
praktijk een soort gezindheidsethiek,
of een gezindheidsdogmatiek, waarbij
de goede bedoelingen doorslaggevend
zijn, ongeacht de uitwerking. Terwijl
mijn kinderen dat inmiddels haarscherp weten te onderscheiden: ‘Pap,
de bedoeling is goed, maar de uitvoering minder…’

ook niet overal hetzelfde over te denken
en mogen elkaar aanvaarden zoals we
zijn.
En wie zou dat allemaal willen ontkennen? Maar dat is het punt niet. Het
punt is wel dat de diversiteit in meningen en de royale aanvaarding door God
dienen om de concrete vraag onbeantwoord te laten. Weggetoverd, om het in
de woorden van De Bruijne te zeggen.

Laat ik een paar voorbeelden noemen.
Oorzaken
Behoren de baby’s van gelovige ouders
gedoopt te worden? Het is maar een
Natuurlijk vraag je je af waar die neivraag. Maar wel een vraag uit de geging vandaan komt. Ik signaleer een
loofsleer van de kerk. Het antwoord van aantal factoren.
de catechismus (antw. 74) is ook niet
In de beleving van heel wat christenen
voor misverstand vatbaar. Een andere
hebben we in het verleden de waarvraag: is het echt nodig trouw naar
heid zo tot op de vierkante millimeter
je eigen gemeente te gaan? Volgende
uitgemeten, dat daardoor eerder vervraag: houdt God van alle mensen
deeldheid ontstond dan verbinding.
of niet? En: werkt de
Overtuigingen werd
Geest met en door het
op het scherpst van de
Tot op de vierkante
Woord van God of ook
snede neergezet, de
millimeter uitgemeten
daarbuiten om? Actueel
hoofden werden heet
is ook het voorstel van
en de harten koud, en
Jan Westert om tot ‘één merk’ te komen scheuringen waren soms daarvan een
voor evangelische en gereformeerde
gevolg. Bij sommigen heeft dat bijna
scholen, waarin ze hun pedagogische
traumatiserend gewerkt.
en onderwijskundige visie delen (ND,
Na de verabsolutering zie je momen5 feb. jl.).
teel een relativering optreden. In deze
Uiteraard zal ik niet beweren dat het
tijd prevaleert de eenheid in Christus.
antwoord op diverse vragen altijd even
Hij verbindt ons en dat weegt zwaarder
eenvoudig te geven is. Maar bij veel
dan wat ons nog scheidt. ‘De waarheid
van dit soort vragen zie je een soort
is een persoon’, lees ik nogal eens. Dat
vermoeidheid optreden, of misschien
staat dan zomaar in contrast met de
gemakzucht, soms onwil bijna, om op
waarheid als een dogma, of een stelsel
de vraag ook het goede antwoord te
van overtuigingen. Het absolute, kille,
zoeken. We zijn toch één in Christus,
verstandelijke geloven (ik verplaats me
dienen allemaal dezelfde God, hoeven
even in de karikatuur!) wordt ingeruild

voor de warme, persoonlijke en bescheiden navolging van Jezus. Het gaat
dan al gauw om de vraag of je Jezus
wilt volgen en een relatie met Hem
hebt. Veel minder of niet om de inhoud
van je geloof, en het bijbels gehalte
ervan.
Ook vermoed ik dat er wel een postmoderne trek in meekomt. Ieder heeft zijn
of haar eigen waarheid, we respecteren
elkaar daarin en doen er vooral niet te
moeilijk over. Iemand noemde dat ook
wel het RAT-gevoel. Het draait om een
goeie relatie, om acceptatie en tolerantie. Je mag dingen eigenlijk niet meer
op scherp zetten, dat is moeilijk doen.
Je moet te allen tijde de (pastorale)
relatie goed zien te houden, anders
laat je een ander niet in z’n waarde. Je
wordt in onze tijd van psychologisering en democratisering geacht vooral
je in te leven en met mensen in hun
worsteling en gebrokenheid mee te
leven, anders heb je geen gevoel voor
mensen. De therapeutisering van onze
maatschappij zal ongetwijfeld ook mee
resoneren.

Ophouden
Toch pleit ik ervoor, met een variant
op de ‘hartenkreet’ van De Bruijne,
‘pluraliteit’ en ‘genade’ niet langer als
magische mantra’s te hanteren. Laten
we ophouden met het wegtoveren van
de gezonde, bijbelse leer.

Tellen
Het gesprek over de kinderdoop is opnieuw aangewakkerd.
Het verloop van dat gesprek biedt een mooie illustratie van
het bovenstaande. Hoe belangrijk is de kinderdoop nu eigenlijk als twistpunt, om een scheidslijn tussen christenen te
markeren?
Uitgestoken hand
Het gesprek werd opnieuw aangezwengeld door Yme Horjus, baptisten-

predikant te Ede (ND-Gulliver, 29 jan.
jl.). Hij zoekt een weg om de blijvende
worsteling met de doop achter ons te
laten. Opgegroeid in een baptistenge-

zin, heeft hij in de bijna veertig jaar van
zijn predikantschap diverse discussies
gevoerd over de doop. Hij ging ertegen opzien, omdat het gesprek vaak
niet meer was dan een uitwisseling
van standpunten. Horjus pleit ervoor
dat aan mensen niet meer gevraagd
wordt de doop door onderdompeling te
ondergaan als zij overkomen van een
kinderdopende kerk. Als zij zich alsnog
willen laten onderdompelen, moet dat
een eigen vrije keus zijn en mag geen
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(onbewust) beleefde dwang of sociale
wenselijkheid een rol spelen.
Ter wille van de eenheid van Gods kinderen is Horjus bereid zover te gaan,
ook al is hij nog steeds ervan overtuigd
dat het Nieuwe Testament de volgorde
‘eerst geloof en dán doop’ hanteert.
De eenheid van alle gelovigen is het
meest ermee gediend, wanneer het geloof in Jezus als Verlosser de plaats van
identity-marker gaat innemen. Maar:
een dubbele dooppraktijk verlangen van baptistengemeenten, is
een brug te ver. Daarnaast ook
geen tweedeling van leden met
een A-status en een B-status. Zijn
artikel loopt uit op de vraag of
nu ook gereformeerden van
hun kant zo’n afgodje aan
stukken zouden kunnen slaan.
Horjus weet er minstens één.

verhaal doorklinkt dat Gods kerk de gemeenschap is van allen die in Christus
zijn. Het gaat niet om onze (versplinterde) instituten, maar om Christus’
bedoeling. Niet een doopvisie is de
ware grond voor eenheid, maar alleen
Christus. Zouden we daarom niet meer
in staat moeten zijn om elkaar in Christus de ruimte te geven? Twee dopen op
één kussen, met Christus ertussen (5).

Verbond

Afgodjes?
Op die vraag reageert de vrijgemaakte predikant Klaas van den
Geest (ND, 4 feb. jl.). Hij noemt
vijf van die gereformeerde afgodjes.
‘Kinderdoop’ is geen bijbelse term. De
Bijbel kent maar één doop, die van
volwassen mensen die een geloofskeus
voor Christus maken (1).
‘Kinderdoop’ is niet zomaar in de plaats
van de besnijdenis gekomen. Dat is een
geleidelijk proces geweest, in de loop
van de tijd (2).
Maar God redt geen losse individuen,
Hij verzamelt een kudde, Hij vormt een
volk. Niet alleen Isaak wordt besneden,
maar álle mannen en jongens in de
clan van de herdersvorst. Die werkwijze
zie je bevestigd in het boek Handelingen, als ondersteuning van hoe God
altijd al werkte. Hij roept families, een
gemeenschap: het is geen ‘kinderdoop’,
maar familiedoop (3).
En ook de ‘kinderdoop’ is een geloofsdoop. Gereformeerden moeten niet de
indruk wekken dat ze er maar op los
dopen. Doopgesprekken met ouders
dienen diepgang te houden, doop en
geloof horen bij elkaar. En daarmee
houdt de doopverantwoordelijkheid
niet op. We geven kerkelijk onderwijs
om kinderen tot een geloofskeus te
brengen (4).
Van den Geest wil de uitgestoken hand
van Horjus aanvaarden, omdat in zijn

klautert, zien: is het kind ‘in Christus
geheiligd’ of niet? Heeft God zich uit
genade en ontferming om dit pasgeboren wezentje bekommerd, of niet?
Voor mij is het een illustratie van wat
De Bruijne aanwees: diversiteit in
inzichten en de royale aanvaarding
door God dienen om de concrete vraag
onbeantwoord te laten. We tellen de
aantallen, om een zo groot mogelijk
eenheid te bereiken.

Blij
Laat ik allereerst zeggen dat ik de inbreng van Van den Geest mooi vind.
Hij laat goed zien hoe God alle eeuwen
door dezelfde aanpak hanteert door
geen individuen te roepen, maar zich
te verbinden aan gezinnen, families,
huishoudens. Ook de zogenaamde
kinderdoop staat niet op zichzelf en is
voluit een geloofsdoop. Van den Geest
schrijft dan ook: ‘Ik ben zo blij met de
manier waarop we als gereformeerden
de Bijbel lezen.’
Niet helemaal helder is of hij ook echt
vijf afgodjes op een rij zet. Dat herken
ik niet direct in zijn verhaal. Maar belangrijker vind ik, dat voor mijn gevoel
juist die rijkdom van ‘gereformeerd de
Bijbel lezen’ je zomaar uit de vingers
glipt, wanneer hij voorstelt om elkaar
in de doopvisie te accepteren, ter wille
van de eenheid van christenen: ‘twee
dopen op één kussen, met Christus ertussen’. Dat klinkt aantrekkelijk. Maar
tover je zo het heikele punt niet te veel
onder het kussen weg? De belangrijkste vraag blijft onbeantwoord. Hoe
moet je een pasgeboren baby’tje aan
mama’s borst of een kleuter, die vrolijk
kraaiend bij papa en mama in bed

Het hart van ds. Bas Luiten gaat
sneller kloppen bij deze artikelen
over de doop (ND, 8 feb. jl.). Hij onderschrijft van harte dat ‘niet de
doopvisie de ware grond voor
eenheid is, maar alleen Christus’. Toch ziet hij ook een opmerkelijk verschil aan het licht
komen. Van den Geest spreekt
over Christus als grond voor
eenheid, Horjus over het
geloof in Jezus als Verlosser.
Wordt nu Christus de grond, of
het geloof in Hem? En hoe zit dat dan
met de kleintjes, die nog niet geloven
kunnen?
Luiten verwijst naar een boekje van
Jelle Horjus (zoon van ?), die in 2009
een pijnlijke afwijzing verwoordde:
‘Jonge kinderen van gelovigen kunnen
geen lid worden van de gemeente,
omdat zij nog geen bewuste beslissing
kunnen maken voor Jezus Christus.’
Luiten: ‘Maar zijn de kinderen van
gelovige ouders dus niet bij Christus
en zijn gemeente ingelijfd? Hier is
Gods verbond met Abraham en zijn
nageslacht uit alle volken wel helemaal buiten beeld. Hoe kan een kind
behouden worden als het sterft?’ Het
antwoord van Horjus: God laat in zijn
liefde nooit kleine kinderen, die nog
niet kunnen geloven, verloren gaan.
Opnieuw blijft Gods genadeverbond
buiten beeld: het is voor de kleintjes
niet nodig. Logisch dat ook de doop
voor hen niet nodig is.
Luiten wil graag het werk van de Geest
ook in baptistengemeenten honoreren.
Maar hij pleit tegelijk voor hernieuwde
doordenking van wat Paulus schrijft:
Omdat u Christus toebehoort, bent u
nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte (Gal: 3:29).
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evangelischen en baptisten typeren het
abrahamitisch verbond als het ‘oude’,
terwijl dat blijkens de Hebreeënbrief
duidelijk slaat op het sinaïtisch verEssentieel
bond. Ondertussen wordt in evangelische kring dat verbond met Abraham
Op een fijnzinnige, maar ook trefzekere
neergezet als vleselijk en uitwendig,
manier legt Luiten de vinger bij de eshet brengt een vorm van automatisme
sentiële vraag die onbeantwoord blijft.
teweeg, mede doordat je in familieverZowel Van den Geest als Luiten geven
band vanzelfsprekend werd besneden.
tussen de regels door ook aan dat er
Maar in het nieuwe verbond zou God
wel wat meer aan de orde is dan alleen
die benadering achter
een kwestie van onderzich gelaten hebben. In
geschikt belang. Moeten
Symptoomdiscussie
het tijdperk van de Geest
de pasgeboren kleintjes
werkt God anders, indivinu wel of niet gedoopt
dueel, en wordt de volgworden? In de slipstream
orde ‘eerst geloven, dan dopen’.
van deze vraag komen heel wat andere
Het gaat dus om veel essentiëlere
en diepere vragen mee. De discussie
vragen: hoe wil het Woord van God
over de kinderdoop heb ik wel eens
gelezen en begrepen worden? Hoe ligt
een symptoomdiscussie genoemd. Het
de verbinding tussen de boeken van
topje van een ijsberg, waarbij onder de
het oude en van het nieuwe verbond?
oppervlakte veel gewichtiger vragen
zitten. Het verschil van inzicht staat im- Wat is de hoofdlijn en continuïteit in
Gods genadeverbond met mensen?
mers helemaal niet op zichzelf.
Hoe diepgaand zijn ook onze lieve, pasgeboren kinderen besmet met zonde?
Dat verschil gaat terug op hoe je de
Hoe omvangrijk is daarom ook de reikboeken van het oude verbond leest in
wijdte van Gods ontferming en genade
relatie met die van het nieuwe. Wat zie
over hen, klein en kwetsbaar als ze in
je eigenlijk als het oude verbond? Het
deze wereld zijn? Ik ben dan ook heel
verbond van de HERE met Abraham
benieuwd naar de kindvisie, wanneer
of het sinaïtisch verbond? Vrijwel alle
Die belofte is voor u en uw kinderen
(Hand. 2:39).

gereformeerde en evangelische scholen
onder één merknaam verder zouden
willen.

Openbaring
Kortom: Jezus Christus als Verlosser
als grond voor werkelijke eenheid? Van
harte mee eens. Maar Jezus Christus
als persoon komt in ‘het gewaad van de
Schriften’ van oud en nieuw verbond
naar ons toe. Het Woord als openbaring van Jezus Christus heeft daarom
ook altijd een sterk inhoudelijke component. Zo gaf Hij dat zelf ook al aan:
‘Uw Woord is de waarheid’ (Joh. 17:17).
Cruciaal is daarbij de vraag: wat versta
je dan ten diepste onder verlossing? Bij
alle verschillen van inzicht elkaar tegelijk herkennen als christenen, mag geen
tovertruc worden om aan de openbaring van God in Jezus Christus en aan
het Woord op schrift tekort te doen en
de diepere vragen buiten beeld te houden. Hoezeer ik het verlangen naar eenheid en verbroedering ook kan invoelen
en begrijpen.

Tekenen
Toveren heeft ook altijd te maken met suggestie. De voorstelling van zaken is zodanig, dat je beeld van de situatie erdoor
wordt beïnvloed. Soms gebeurt dat zo sterk dat je je ogen
bijna niet durft te geloven.
Ruimte
Het is dus van groot belang een goed
beeld te schetsen, ook in kerkelijke gesprekken en discussies. Een suggestief
beeld kan net zo goed iets krijgen van
een tovertruc.
Het eerste recente voorbeeld sluit aan
bij het gesprek over de kinderdoop.
Journalist en predikant Rien van den
Berg mengt zich in het gesprek met een
artikel onder de kop: ‘Doop geen fundamenteel leerstuk’ (ND, 6 feb. jl.). Volgens hem is de gereformeerde leer over

de kinderdoop minder geharnast dan
Yme Horjus en velen met hem denken.
Sinds de synode van ’s-Gravenhage is
er officieel ruimte voor de geloofsdoop
binnen de Gereformeerde Kerken. Wel
is er sprake van een dwaling, maar de
leer over de doop behoort niet tot de
fundamentele leerstukken. Dat is een
belangrijke en voor velen wellicht verrassende uitspraak. Maar je mag als
gereformeerd kerklid besluiten de doop
van je kinderen aan hun eigen keuze
over te laten. Al is daar in de praktijk
weinig gebruik van gemaakt, het is wel

een stabiele onderstroom geweest in
het protestants christendom van de
afgelopen vierhonderd jaar. Sinds 1914
wordt officieel erkend dat er over de
doop afwijkende meningen mogen
bestaan. Dat doopstandpunt getuigt
volgens Van den Berg van ware katholiciteit. Zijn voorstel is om het woord
‘dwaling’ in geval van de geloofsdoop
te schrappen.

Tolerantie
Al bij eerste lezing geloofde ik mijn
ogen niet. Het jaartal 1914 is wat betreft de synode van ’s-Gravenhage voor
mij ook onlosmakelijk verbonden aan
het ‘tolerantie-besluit’.
Volledig ter zake reageert daarom ds.
Jan Blok (ND, 12 feb. jl.) op deze inzet
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van Van den Berg: ‘geloofsdoop blijft
een dwaling’. Volgens hem valt er op
de voorstelling van Van den Berg nogal
wat af te dingen. Waar ging het in 1914
over? De vraag was of iemand die in
alles met de gereformeerde belijdenis akkoord ging maar de kinderdoop
verwierp, mocht worden toegelaten
aan het avondmaal. En dan onder de
voorwaarden dat voor dit afwijkende
gevoelen geen propaganda gemaakt zou
worden en er sprake
was van een vrome
levenswandel. Op die
vraag antwoordde de
synode dat naar het
apostolisch voorbeeld
tolerantie geoefend kan
worden jegens leden
die te goeder trouw
dwalen. De synode deed
een uitspraak over de
vraag hoe je (tolerant)
met een dwalend (!) gemeentelid omgaat. Dat
is wat anders dan officieel ruimte geven voor
de geloofsdoop. Dat blijft een dwaling.
Al in art. 34 NGB verwerpen we de
dwaling van de wederdopers, die niet
tevreden zijn met de eens ontvangen
doop en bovendien de doop van kleine
kinderen veroordelen. De kerk is een
kinderen-dopende kerk.

Maatstaf
Bovenstaand voorval geeft twee dingen
aan:
• Tolerantie in de kerk betekent nog
niet dat elke mening evenveel recht
van spreken heeft. Van mijn leermeester J. Kamphuis leerde ik al dat
er altijd getolereerd wordt vanuit
een heldere maatstaf. De vraag is
in hoeverre een afwijking daarvan
(in dit geval de gereformeerde en
bijbelse leer) nog te verdragen is,
zonder de eenheid van het gezamenlijke geloof te breken. Het is, om
het wat plechtig te zeggen, altijd
genormeerde tolerantie. Tolerantie
komt daarom niet in mindering op
de helderheid van de gezamenlijke
geloofsbelijdenis, maar illustreert
die juist. Het is daarbij van belang
voor ogen te hebben dat het niet

•

om een tolerantie gaat, die uitgaat
van het vrome individu met zijn of
haar goede bedoelingen, maar om
een verdraagzaamheid, uitgaande
van de gezamenlijke, bijbelse en gezonde leer.
We moeten de verschillen en heikele gespreksonderwerpen niet
wegtoveren, ook niet door een wat
suggestieve voorstelling van zaken.

Voor de goede orde: dat tolerantiebesluit van deze synode uit 1914 is in 2015
expliciet opgenomen in de nieuwe
kerkorde van de vrijgemaakte kerken
(art. D56). Het is vigerend recht en
grijpt terug op het allereerste artikel
van de kerkelijke orde:
• De Gereformeerde Kerken in Neder
land zijn onderling verbonden in
eenheid van het christelijk geloof,
in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift.
• Zij aanvaarden met de oude chris
telijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van
Nicea en de geloofsbelijdenis van
Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien
de Nederlandse Geloofsbelijdenis,
de Heidelbergse Catechismus en de
Dordtse Leerregels als betrouwbare
samenvatting van de christelijke
leer.

Spanning
Ondertussen dient zich naar mijn
indruk voor nu en in de nabije
toekomst wel een spanningsveld
aan. In hoeverre hebben we het lef

en de ruggengraat om nog gewoon
te blijven staan voor wat we met
elkaar belijden en waar we als kerken
onze handtekening onder zetten?
Iedereen voelt aan dat dat onder druk
staat. Durven we nog confessioneel
betrouwbaar kerk te zijn? Een zuster zei
onlangs spontaan tegen me: ‘Je moet
je soms zelfs verdedigen als je nog
gewoon gereformeerd wilt zijn.’
Daarmee wil niet
gezegd zijn dat
de gereformeerde
belijdenis een tijdloos
en onfeilbaar geschrift
is. Evenmin dat er
geen moeilijke vragen
kunnen liggen. En ook
niet dat in het verleden
zaken niet te veel op
scherp gezet kunnen
zijn en de bandbreedte
van de katholiciteit
van de kerk te smal
is getekend. Tegelijk
lost een tovertruc
niets op en lijkt een
dubbele boekhouding
in de kerkelijke praktijk mij hoogst
onwenselijk.

Eervol
Tot slot: ik zie aankomen dat we in
de nabije toekomst ons moeten gaan
buigen over de vraag hoe de eer van
God (ook in het voluit honoreren van
de inhoud van zijn openbaring) en
het verlangen naar eenheid van Jezus
Christus én heel wat christenen zich tot
elkaar verhouden.
Hoe eervol is het voor God, wanneer je
ter wille van de eenheid afdoet aan de
inhoud en bedoeling van zijn woorden?
Tegelijk: hoever mag je daarin gaan,
zonder essentiële zaken te vertekenen,
of weg te toveren? Tot eer van onze
God; en opdat de wereld gelooft dat
Hij zijn Zoon gezonden heeft om
deze noodlijdende wereld te redden
(Joh. 17:21).
Want eerlijk is eerlijk: dat is vrijwel
altijd wel het achterliggende verlangen.
Afgesloten op 16 februari 2016.
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Thema
Rob van Houwelingen

Verbondsvernieuwing op
Goede Vrijdag

Bij de kerkelijke avondmaalsviering worden vaak de zogeheten
instellingswoorden van Jezus voorgelezen. Dat zijn de uitspraken die Hij deed tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen,
bij het breken van het brood en het ronddelen van de beker.
In het zogeheten ‘bekerwoord’ maakte
Hij melding van een nieuw verbond.
Wat in die beker zit, de wijn als teken
van het bloed van Christus, ‘is’ (dat wil
zeggen: ‘betekent’) het nieuwe verbond. Regelmatige avondmaalsgasten1
zijn aan deze instellingswoorden gewend geraakt, en dus ook aan de term
‘nieuw verbond’, maar wat bedoelde de
Heer indertijd toen Hij te midden van
zijn eerste leerlingen bij een beker met
wijn sprak over verbondsvernieuwing?

Wilsbeschikking
Opmerkelijk genoeg komt de term
‘nieuw verbond’ (Grieks: kainè diathèkè)
slechts in drie bijbelse contexten voor.
Allereerst in Jeremia 31:31-34, waar God
voor de toekomst verbondsvernieuwing
belooft aan zijn volk Israël. Deze profetie wordt letterlijk geciteerd in Hebreeën 8:8-12, want Christus is volgens
de schrijver van deze brief de ‘bemiddelaar van een nieuw verbond’ (diathèkès
kainès mesitès, Heb. 9:15; 12:24). Vervol-

gens in 2 Korintiërs 3, waar de apostel
Paulus zichzelf en zijn medewerkers
betitelt als ‘dienaren van een nieuw
verbond’ (diakonoi kainès diathèkès,
vs. 6). En ten slotte in de bekende
avondmaalstraditie uit de evangeliën
Matteüs, Marcus en Lucas, die eveneens is overgeleverd door de apostel
Paulus:
‘En Hij nam een beker, sprak het
dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: “Drink allen
hieruit, dit is mijn bloed, het bloed
van het [nieuwe] verbond, dat voor
velen wordt vergoten tot vergeving
van zonden”’ (Mat. 26:27-28; zie ook
Mar. 14:23-24; Luc. 22:20; 1 Kor. 11:25).
Nu wordt in het Grieks de term diathèkè doorgaans niet gebruikt om een
verbond aan te duiden in de zin van
een overeenkomst tussen twee partijen. Daarvoor heeft men het woord
sunthèkè, ‘verdrag, pact’, dat enkele
keren in de Septuagint voorkomt
(vooral in de apocriefe boeken) maar

nergens in het Nieuwe Testament.
De Septuagint-vertalers gaven bij het
Hebreeuwse berit de voorkeur aan het
in deze context ongebruikelijke woord
diathèkè. De algemene gedachte is, dat
zij daarmee wilden benadrukken dat
het verbond met God geen resultaat
was van onderhandelingen en compromissen tussen twee gelijkwaardige partijen, maar uitsluitend te danken aan
het initiatief van de HEER, zoals in het
bijbelse refrein: ‘Ik zal uw God zijn en u
zult mijn volk zijn.’
Alleen, diathèkè betekent in het Grieks
eigenlijk: ‘wilsbeschikking’.2 Of die
betekenisnuance in de avondmaalstraditie uit de evangeliën meeklinkt, is
niet zeker, maar wanneer Paulus aan
de Korintiërs schrijft over een nieuwe
diathèkè, hebben zijn Griekse lezers
daarin ongetwijfeld iets gehoord over
een nieuwe regeling of ordening. Er
doen zich verschillende vragen voor. In
welk opzicht was het nieuwe verbond
waarover Jezus bij het rondgaan van de
beker sprak, een nieuwe wilsbeschikking? Wat houdt de verbondsvernieuwing precies in en wanneer is deze
nieuwe regeling ingegaan? En wat
heeft dit alles ons vandaag nog te zeggen? Om deze vragen te beantwoorden,
is bijbels-theologisch onderzoek nodig.
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laatste avond voor zijn dood. Dit was
Hij vroeg ook: ‘Vader, als het mogelijk
dus ook een afscheidsmaal, waarbij Hij
is, laat deze beker dan aan mij voorde leerlingen voor de laatste keer eigen- bijgaan’ (Mat. 26:39; Mar. 14:36; Luc.
handig brood en beker zou aanreiken.
22:42 [‘neem deze beker van mij weg’];
De evangelist Johannes vermeldt alleen vgl. Joh. 12:27). Toch ging de beker van
dat Jezus het brood in de schaal vruchGods toorn Hem niet voorbij. Zelfs de
tenmoes doopte (namelijk om zo de
Godverlatenheid heeft Hij aan het kruis
verrader binnen de leerlingenkring aan moeten doorstaan.
Het pesachmaal
te wijzen, Joh. 13:26), maar de andere
Deze beker duidt op vergoten bloed, aldus de symboliek die Jezus aanbrengt.5
Eerst moeten we ons de historische set- evangelisten en ook de apostel Paulus
vermelden wat Hij zei bij het brood én
ting voorstellen. Jezus had zijn leerlinZijn woordkeus verwijst niet naar de
bij de beker.
gen uitgenodigd voor het pesachmaal. 4
toepassing van wijn, die bij andere
Het rondgaan van de beker gebeurde
gelegenheden ook uitgegoten of geDat kon in de familiekring gevierd worden, maar ook met een groep vrienden. ‘na de maaltijd’ (aldus Lucas en Paulus). plengd kon worden. In dit geval is de
Het is niet helemaal duidelijk welke
beker met wijn echter gewoon bedoeld
Pesach was het bevrijdingsfeest van
dronk gedurende de avond van Pesach
om te drinken. Jezus heeft het over verIsraël, waarbij de uittocht uit Egypte in
daarmee precies wordt bedoeld, maar
goten bloed; de beker die hij ronddeelt,
herinnering werd gebracht tijdens een
de meeste uitleggers denken aan de
bevat bloedwijn en dat symboliseert
uitgebreide maaltijd die de hele avond
derde keer dat de beker werd bijgevuld, bloedvergieten.6 Bloed staat voor de
duurde, een echt avond-maal dus.
waarmee het diner ofDe kinderen mochten
totaliteit van het mens-zijn, zolang er
ficieel
werd
afgesloten.
opblijven. Men volgde
bloed door onze aderen stroomt. Bloed
Vast ritueel met
Daarna zong men nog
een vast ritueel met
is leven; het kan verzoening bewerken
speciale gerechten
de lofzang (het tweede
speciale gerechten op
en daarmee het leven van een zondaar
gedeelte van het zogetafel: bittere kruiden,
redden (Deut. 12:23; Lev. 17:11). Schulheten Hallel: Mat. 26:30; Mar. 14:26) en
vruchtenmoes, ongedesemde brooddig of onschuldig zijn aan iemands
werd de beker voor de vierde en laatste
koeken (matses) en een beker wijn.
bloed betreft de verantwoordelijkkeer volgeschonken.
De huisvader legde de symbolische
heid voor leven en dood (Mat. 27:4 en
De derde beker ging volgens de evanbetekenis daarvan uit. Dan wees hij op
24-25; vgl. Hand 20:26). Kortom, aldus
geliën de kring rond, nadat Jezus het
bijvoorbeeld de broodkoeken en zei:
Versteeg, het bloedvergieten waarop
dankgebed had uitgesproken, dat is
‘Dit is het brood der ellende dat onze
Jezus doelde, betreft menselijk leven
het Joodse dank- of zegengebed bij het
vaderen in Egypte aten.’ Op de standat wegvloeit in de dood en wel in een
einde van de maaltijd (eucharistèsas;
daardvraag van het jongste kind naar
gewelddadige dood.7 Jezus zou binvgl. Mat. 15:36; Mar. 8:6; Joh. 6:11,23).
het bijzondere van deze avond vertelde
nenkort om het leven gebracht worden
In de Joodse Misjna is de volgende
hij vervolgens het exodusverhaal aan
door middel van kruisiging. ‘Dit is mijn
de hand van de Thora. Na afloop van de formule vastgelegd: ‘Geprezen bent u,
bloed’ betekent dan: dit ben Ikzelf in
God, onze God, Koning van de wereld,
maaltijd werd de beker opnieuw volgemijn gewelddadige dood. Als deze bedie de vruchten van de wijnstok heeft
schonken, waarover de huisvader dan
ker met bloedwijn vervolgens de kring
geschapen’ (Misjna, Berachot 6:1). Paueen zegengebed uitsprak.
van leerlingen rondgaat om samen te
lus noemt de avondmaalsbeker dan ook drinken, daartoe uitdrukkelijk uitgenoHet jaarlijks gedenken van de uittocht
‘de beker van de lofprijzing/zegening’
behoorde tot de voorschriften van Modigd (‘Drink allen hieruit’), worden zij
(to potèrion tès eulogias, 1 Kor. 10:16).
zes. Door Pesach te vieren, moest Israël
op de een of andere manier deelgenoot
Maar hij zegt erbij dat die beker ons
zich levenslang blijven herinneren hoe
aan het lijden en sterven van de Heer.
één maakt met het bloed van Christus.
het volk indertijd door de HEER uit
Vandaar dat Paulus de eenheid met
Egypte werd weggeleid. Door die doorChristus benadrukt (1 Kor. 10:16).
waakte nacht al vertellend op te halen
Een beker bloedwijn
uit het verleden, werd Israëls bevrijding
Op wélke manier? In de nacht van de
tegenwoordige tijd, alsof alles opnieuw Een beker zit soms vol symboliek. God
uittocht uit Egypte fungeerde het bloed
gebeurde (vgl. Deut. 16:3, waar Mozes
als merkteken en als een vorm van
kan bijvoorbeeld iemand de beker van
de Israëlieten aanspoort ‘de dag van uw zijn toorn te drinken
beveiliging. De Israëlieuittocht’ te gedenken).
ten hadden de opdracht
geven (Jes. 51:17 en 22;
Een beker zit soms
gekregen met bloed van
Mat. 20:22; Mar. 10:38;
vol symboliek
Wat Jezus in de kring van zijn leerlinhet geslachte pesachlam
Joh. 18:11) en Jezus zou
gen deed, was het pesachmaal transde beide deurposten van
die beker binnenkort
formeren door aan bepaalde ingrediën- tot op de bodem leegdrinken. Niet
hun huis en de bovendorpel te bestrijten een nieuwe betekenis te geven. De
ken. Dan zou de doodsengel aan hen
zonder doodsangst, diep verdriet en
symboliek van brood en beker betrok
voorbijgaan; de bewoners van een huis
geloofsstrijd. In Getsemane bad Hij
Hij rechtstreeks op zichzelf: dit is mijn
met zo’n bloedmerk zouden gespaard
niet alleen dat ‘dit uur’ zo mogelijk
lichaam, dit is mijn bloed. Het was de
blijven (Ex. 12:7,13,23-28). En dat terwijl
aan Hem voorbij mocht gaan, maar
Daarbij nemen we ons uitgangspunt
in de avondmaalstraditie – het ‘bekerwoord’ – volgens de evangeliën, die dus
ook bij Paulus te vinden is als hij aan de
Korintiërs schrijft over de ‘maaltijd van
de Heer’ (1 Kor. 11:20).3
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‘Er komen dagen – spreekt de
alle eerstgeborenen van de EgyptenaHEER – dat Ik met het volk van Israël
ren die nacht werden gedood. Hoewel
en het volk van Juda een nieuw verde rode wijn niet rechtstreeks met deze
bond sluit, een ander verbond dan
functie van het bloed in verband werd
Ik met hun voorouders sloot toen
gebracht, gold het herhaalde drinken
Ik hen bij de hand nam om hen uit
uit de beker wel als toosten op de beEgypte weg te leiden. Zij hebben dat
vrijding uit Egypte door Gods eigen
verbond verbroken, hoehand (vgl. Ex. 6:6-7).
wel ze Mij toebehoorden
De nieuwe exodus nadert,
Toosten op
– spreekt de HEER. Maar
wil Jezus zeggen: weer is
bevrijding
dit is het verbond dat Ik
een wonderlijke uitleiding
in de toekomst met Israël
van Gods volk uit de wurgzal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal
greep van het kwaad ophanden. Bij het
mijn wet in hun binnenste leggen
drinken van deze bloedwijn zullen alle
en hem in hun hart schrijven. Dan
tafelgenoten aan de uittocht gedacht
zal Ik hun God zijn en zij mijn volk.
hebben. Tegelijkertijd wijst Jezus voorMen zal elkaar niet meer hoeven te
uit naar zijn gewelddadige dood. Niet
onderwijzen met de woorden: “Leer
het bloed van het pesachlam, maar van
de HEER kennen,” want iedereen,
Gods Zoon brengt de ware bevrijding
uit de greep van het kwaad. Jezus’ bloed
is voor zijn leerlingen een merkteken en
een vorm van beveiliging. Op deze manier profiteren zij van het lijden en sterven van hun Heer. Dankzij zijn marteldood aan het kruis, waarbij onschuldig
bloed vergoten zal worden, blijven de
levens van Jezus’ volgelingen gespaard.
Christus is ons pesachlam, schrijft Paulus (1 Kor. 5:7). Volgens Matteüs sprak
Jezus bij deze gelegenheid dan ook expliciet over het heilzame gevolg van zijn
zelfopoffering: zijn bloed zal vergoten
worden ‘tot vergeving van zonden’. Juist
Gods vergeving maakte het nieuwe
verbond mogelijk (Jer. 31:34) en met dat
doel was Jezus ter wereld gekomen, aldus diezelfde Matteüs (Mat. 1:21).
Pesach

verbond vergeving van zonden beloofd:
God zal nooit meer denken aan wat zijn
volk heeft misdaan en Hij zal er verzoening over doen (Jer. 31:34; Ez. 16:63). Ten
slotte is nog te wijzen op een enigszins
raadselachtige tekst uit Zacharia, waar
vrijlating van gevangenen wordt beloofd wanneer de Koning terugkeert
naar Sion, ‘vanwege het bloed van uw
verbond’ (Zach. 9:11). Hoe men deze uitdrukking ook precies uitlegt, duidelijk is
dat het verbond van God met zijn volk,
bekrachtigd met bloed, functioneert
als een garantie dat deze profetische
heilsbelofte in vervulling gaat.9
Die profetisch voorzegde toekomst
wordt bij het laatste pesachmaal door
Jezus tot werkelijkheid geproclameerd.
Temeer omdat zijn lijden en kruisdood

van groot tot klein, kent Mij dan al
– spreekt de HEER. Ik zal hun zonden
vergeven en nooit meer denken aan
wat ze hebben misdaan’ (Jer. 31:3134, volledig geciteerd in Heb. 8:8-12
en kort in Rom. 11:27).

beantwoorden aan het profiel van de
lijdende knecht uit Jesaja 53: ‘om onze
zonden werd hij doorboord, om onze
wandaden gebroken; hij offerde zijn
leven voor hun schuld; hij nam het voor
zondaars op’. Door als enige bij het
‘bekerwoord’ van Jezus te vermelden
dat het bloedvergieten bedoeld was
‘tot vergeving van zonden’, heeft de
evangelist Matteüs de relatie met deze
profetische traditie uit Jeremia en Ezechiël, gesteund door Jesaja en Zacharia,
expliciet gemaakt. Avondmaalswijn
smaakt naar vergeving.
Hebreeën 9 - 10 werken het aspect
van Jezus’ zelfovergave tot in de dood
breedvoerig uit. Dat Jezus zijn leven
heeft opgeofferd om de zonde van

Gerealiseerde toekomst

Mijn zelfopoffering tot in de kruisdood
realiseert het nieuwe verbond, zegt
Jezus bij het opheffen van de beker. Bij
Lucas en Paulus is inderdaad sprake
van het nieuwe verbond, bij Matteüs en
Marcus is de handschriftentraditie niet
eenduidig: in de oudste handschriften ontbreekt het adjectief ‘nieuw’.8
Niettemin verwijzen alle teksten door
het lidwoord te gebruiken naar het
[nieuwe] verbond, een bekende term
uit de profetische traditie van Israël,
vooral bij Jeremia, de enige die expliciet
spreekt over een nieuw verbond dat de
HEER in de heilstijd zal sluiten met Israël (het Tienstammenrijk) en Juda (het
Tweestammenrijk), zodat zijn volk weer
één volk wordt.

Daarnaast profeteerde Ezechiël over
een verbond dat gekenmerkt wordt
door vrede en dat eeuwig zal duren (Ez.
16:60 en 37:26; vgl. Jes. 55:3; Jer. 32:40;
en de Gemeenschapsregel uit Qumran
4:22; 5:5-6). Het zou dermate duurzaam
zijn, dat het nooit meer aangepast of
vernieuwd hoeft te worden, zoals bij
het oude verbond het geval was. Zowel
bij Jeremia als bij Ezechiël werd in het
kader van dat nieuwe, altijddurende
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Gods volk te verzoenen en vergeving
te bewerken, interpreteert de schrijver als een typisch hogepriesterlijke
taak. Tegelijkertijd overtreft Jezus alle
aardse hogepriesters, want hij ging het
hemelse heiligdom binnen met zijn eigen bloed, ‘na zijn eenmalig offer voor
de zonden’ te hebben gebracht (Heb.
10:12). In het laatste hoofdstuk van deze
brief wordt verbondsterminologie gebruikt om de dood en opstanding van
Christus theologisch te duiden: ‘De God
van de vrede heeft onze Heer Jezus, de
machtige herder van de schapen, door
het bloed van het eeuwig verbond uit
de wereld van de doden weggeleid’
(Heb. 13:20). Het altijddurende verbond
is hier motiverend voor Gods actie.

afgekondigd. Er werd van het volk dan
ook geen belofte verlangd. Ten tweede
ontbreekt het ritueel van de bloedsprenkeling uit Exodus 24 bij het pesachmaal – daar gaat alleen regelmatig
een beker met wijn rond. Ten derde is
bij het Sinaiverbond geen sprake van
een nieuw of altijddurend verbond, zoals in de profetische traditie.

Dit is de dag

Bij het bloed van het nieuwe verbond
is dus qua bijbelse achtergrond, eerder
dan aan Exodus 24, te denken aan de
vervulling van wat profeten als Jeremia
en Ezechiël, gesteund door Jesaja en
Zacharia, hadden voorzegd. ‘Er komen
dagen’, aldus Jeremia 31:31: die dag ís
Commentaren verwijzen bij de uitdruk- nu gekomen. Goede Vrijdag is aanking ‘beker van het nieuwe verbond’
gebroken. Volgens Joodse gewoonte
vaak naar het moment waarop het Sibegint na zonsondergang namelijk een
naiverbond werd bekrachtigd door mid- volgende dag. En ‘bij zonsondergang’
del van een bloedsprenkelingsritueel.
was precies het tijdstip waarop Israël
Met enig recht. Volgens Exodus 24:8
indertijd uit Egypte vertrok (Deut. 16:6;
besprenkelde Mozes het volk Israël met
Jer. 31:32 noemt expliciet het moment
bloed en sprak: ‘Dit is het bloed van
van de wegleiding uit Egypte). Eeuwen
het verbond dat de HEER met u sluit.’ In later, op deze bijzondere avond van PeHebreeën 9:18-22 wordt
sach, is een nieuwe dag
aan deze gebeurtenis
ingegaan. Jezus gaat
Bloed heeft
herinnerd om te betoniet meer slapen. Het is
verbindende kracht
gen dat er geen vergezijn sterfdag en daarving kan plaatsvinden
mee tegelijk het mozonder het uitgieten van bloed. Bloed
ment waarop de nieuwe wilsbeschikheeft verbindende kracht. Ondanks
king van God ingaat. Schuldvergeving
het feit dat in Exodus 24:8 de woorden
schept een nieuwe verbintenis, nadat
‘bloed’ en ‘verbond’ samen voorkomen,
die relatie door Israëls voortdurende
zijn er toch drie redenen om niet direct
ongehoorzaamheid was stukgelopen.
aan deze historische context te denken. Wanneer Gods Zoon sterft, tot verzoeTen eerste was het Sinaiverbond tweening van de zonden, treedt deze nieuwe
zijdig, als een afspraak tussen de HEER
regeling op basis van vergeving in weren zijn volk, terwijl het verbond waarop king. Het nieuwe verbond is dus begonJezus doelt, eenzijdig door de HEER is
nen op Goede Vrijdag.

Bij Lucas lijkt in eerste instantie alle
accent te liggen op wat zich binnen de
leerlingengroep aan afscheidsemoties
afspeelde, vandaar misschien zijn weergave in de tweede persoon meervoud:
‘mijn bloed dat voor jullie uitgegoten
wordt.’ Door zijn leven te geven, wilde
Jezus broederschap stichten. Onverbrekelijk is voortaan de bloedband tussen
Hem en zijn leerlingen. Matteüs en
Marcus benadrukken allebei het gezamenlijk drinken van allen uit één en dezelfde beker. En dit ‘allen’ wordt in hun
weergave gevolgd door ‘velen’, een verwijzing naar Jesaja’s knechtsprofetieën
(Jes. 52:14-15; 53:11-12). Deze verschillende perspectieven in de synoptische
evangeliën sluiten elkaar niet uit. Het
avondmaal sticht een gemeenschap
met Jezus Christus als middelpunt.
Voor al zijn volgelingen is het nieuwe
verbond bedoeld, niet uitsluitend voor
‘het volk van Israël en het volk van
Juda’ (Jer. 31:31; Heb. 8:8). De kring van
avondmaalsgasten zal zich in de toekomst uitbreiden, zelfs tot ver buiten
de grenzen van Israël, en ook voor die
‘velen’ gaat Jezus zich opofferen (Mat.
20:28; Mar. 10:45; Heb. 9:28; vgl. Joh.
11:52; Rom. 5:15 en 19).

De Geest als kloppend hart
in het nieuwe verbond
Verbondsvernieuwing, wat houdt dat in? God wil een doorstart maken met zijn volk Israël. Hij sluit geen ander verbond,
met andere mensen als partners, maar Hij legt een ander fundament dat de relatie met zijn volk schraagt.

Het nieuwe verbond is in die zin een
betere regeling, dat het ‘zijn wettelijke
grondslag gekregen heeft in betere beloften’ (Heb. 8:6). Niet het verbond had
gefaald, maar Israël. In Hebreeën 8:7
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wordt het Jeremia-citaat dan ook opgevoerd als een berisping van het volk.
De nieuwe regeling die God treft, is een
beter alternatief dan het Sinaiverbond,
om hetzelfde doel te bereiken. Zijn
relatie met Israël krijgt grotere rechtskracht, omdat de schuld van het volk
eens en voorgoed is betaald dankzij de
zelfopoffering van Jezus tot in de dood.
Zijn sterfdag was immers paradoxaal
genoeg het moment van de beloofde
verbondsvernieuwing.

Reikwijdte
Kern van het nieuwe verbond is dat
God eigenhandig ingrijpt om de relatie
met zijn volk te herstellen. De Thora,
die het verbond structureert, wordt
niet langer van buitenaf opgelegd, zo
blijkt uit Jeremia 31:31-34, maar geïnternaliseerd via verstand en hart. Israël
krijgt de vereiste gehoorzaamheid op
het hart gedrukt, zodat de liefde voor
God heel diep vanbinnen zit en van
daaruit naar buiten komt. En dan keert
de oude verbondsbelofte met vernieuwde kracht terug: ‘Ik zal hun God
zijn en zij mijn volk.’ Met als gevolg dat
niemand meer hoeft te worden aangespoord de HEER te leren kennen – zoals
vroeger. Heel de geloofsgemeenschap
leeft in verbondenheid met Hem, van
groot tot klein kennen zij de HEER uit
persoonlijke ervaring. Dit alles wordt
mogelijk door de vernieuwende kracht
van Gods vergeving: ‘Ik zal hun zonden
vergeven en nooit meer denken aan
wat ze hebben misdaan.’
Een herhaling en toepassing van het
Jeremia-citaat geeft Hebreeën 10:15-17.
Het nieuwe verbond is geen toekomstige tijd meer, verzekert de auteur zijn
Joodse lezers; onze hemelse hogepriester heeft het door zijn eenmalige offer
tot stand gebracht. Vergeving is nu een
feit.10
Maar als God zijn oude verbond met
Israël vernieuwt, wat is dan de positie
van niet-Joodse gelovigen met betrekking tot het nieuwe verbond in de heilstijd? Nergens in het Nieuwe Testament
wordt met zo veel woorden gezegd dat
zij bij Israël worden ingelijfd. Integendeel, volgens Petrus zijn het de Israëlieten die horen bij het verbond dat
God met hun vaderen heeft gesloten

(Hand. 3:25). En Paulus schrijft dat de
verbonden toebehoren aan de Israëlieten (Rom. 9:4; vgl. 11:27), terwijl nietJoden van nature vreemd waren aan
de verbondsbeloften (Ef. 2:12). Uit onder
andere Romeinen 9 - 11 blijkt echter
wel, dat ook niet-Joden welkom zijn bij
de God van Israël. Hij maakt geen
onderscheid tussen mensen die
dezelfde Heer
aanroepen
(Hand. 15:9;
Rom. 3:22; 10:12).
Daarom noemt
Paulus zichzelf en
zijn medewerkers
‘dienaren van een
nieuw verbond’
(2 Kor. 3:6). Hij had
als apostel de opdracht gekregen deze
nieuwe wilsbeschikking van God behalve
onder de Joden ook
uit te voeren in de
volkenwereld. Over
de oude regeling
schrijft hij dat de
geschreven Thora
daarin centraal stond:
men moest zich houden
aan de letter van de wet
(2 Kor. 3:14: palaia diathèkè). Maar in de nieuwe
regeling staat het leven
door de Geest centraal.
Precies daar zit de
heilsruimte voor
de volken aan
wie Paulus
en zijn medewerkers (in het
briefhoofd van
1 en 2 Korintiërs noemt hij
de naam van resp. Sostenes en Timoteüs) het evangelie verkondigen. Zij
zijn bekwaam gemaakt om de nieuwe
orde te dienen die op Goede Vrijdag is
ingegaan. De God van Israël wil zich
voortaan verbinden aan ieder die zijn
of haar leven baseert op de dood van
zijn Zoon. Niet-Joden hebben dankzij
Jezus Christus dezelfde voorrechten als
Israël: zij vormen nu evengoed Gods
volk (1 Petr. 2:9-10). Zo heeft het nieuwe
verbond in de praktijk een enorme
reikwijdte gekregen.

Uitgieten
Al ging het in het Oude Testament
altijd over Gods verbond met Israël,
De Jong merkt terecht op dat het
door Jeremia aangekondigde nieuwe
verbond geen nationale aanduiding
krijgt (zoals het Sinai-, Davids- of
Sionverbond).11 Bij
voorbaat was
een zekere
openheid van
de belofte in
de richting van de
niet-Joodse volken
ingebouwd. Als de
knecht uit Jesaja 53
moet lijden voor ‘vele
anderen’, is volgens
de meeste exegeten
gezien zijn wereldwijde opdracht mede
aan Gods heil voor de
heidenen te denken.
Ook de manier waarop
dat zou gaan, wordt
in het Oude Testament al enigszins
aangeduid. In Ezechiël belooft God
zijn volk een nieuw
hart en een nieuwe geest
te geven om ervoor te
zorgen dat men zijn wetten en regels naleeft, met
als kernbelofte: ‘Ik zal jullie
mijn Geest geven’
(Ez. 36:26-27). De
Geest als kloppend hart in
het nieuwe
verbond. Het
‘uitgieten’ van
de Geest over
iedereen, geprofeteerd
door Joël, werd gerealiseerd op de
pinksterdag bij de Joden in Jeruzalem,
maar ook in het huis van de Romein
Cornelius te Caesarea (ekcheoo; Joël
3:1-2 in de Septuagint; Hand. 2:17-18
en 33; 10:45). En dit ‘uitgieten’ van de
Geest correspondeert terminologisch
met het bloed van Jezus dat voor velen
wordt ‘uitgegoten’ (ekchunnomenon;
Mat. 26:28; Mar. 14:24; vgl. Luc. 22:20).
Vergoten bloed, vergoten Geest. Op
Goede Vrijdag is Pinksteren mogelijk
gemaakt!
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Het is juist de combinatie van profetieën uit Jeremia en Ezechiël, die de
apostel Paulus eeuwen later gebruikt
om de Korintiërs duidelijk te maken dat
de beloften van het nieuwe verbond
ook voor hen gelden, als niet-Joden die
dankzij het geloof in Christus leven
door de Geest: ‘U bent zelf een [aanbevelings]brief van Christus, door ons
opgesteld, niet met inkt geschreven
maar met de Geest van de levende God,
niet in stenen platen gegrift maar in
het hart van mensen’ (2 Kor. 3:3; leven
door de Geest is eveneens een belangrijk thema in Paulus’ brieven aan de
Romeinen en de Galaten). Ziedaar de
Geestkracht van het nieuwe verbond.

De beker van de Heer
Zo werd ook in Griekenland gedronken
uit wat Paulus in zijn brief aan de Korintiërs noemt ‘de beker van de Heer’
([to] potèrion [tou] kuriou; 1 Kor. 10:21;
11:27). Paulus gaf hun een avondmaals
traditie door, die ook in de evangeliën
bewaard is en die teruggaat op de Heer
zelf (1 Kor. 11:23a). Gezamenlijk eten en

drinken tot zijn gedachtenis benadrukt
Perspectieven
de geestelijke verbondenheid van christenen, die als het ware aan tafel zitten
Zo hebben we drie bijbels-theologische
bij Jezus Christus, net als de eerste
perspectieven ontdekt:
leerlingen. Hij is het hoofd van de ge• Historisch: God bevrijdt zijn volk
meente. De verbondenheid met elkaar
door het bloed van Christus: zijn
is verankerd in Hem. Allen drinken uit
zelfopoffering tot in de dood.
de beker van het nieuwe verbond in
• Profetisch: het beloofde nieuwe
zijn bloed.12 Onderlinge verschillen valverbond begint op Goede Vrijdag
en omvat alle volgelingen van de
len weg tegen het overwicht van de
Gekruisigde.
gastheer, die volgens Paulus alles in al• Oecumenisch: een wereldwijde
len is (Gal. 3:28; Kol. 3:11).
avondmaalsgemeenschap wordt
Nog steeds blijkt de dood van de Heer,
gesticht door de Geest.
die zijn bloed liet vergieten tot een volkomen verzoening van al onze
zonden, verbindende kracht te
hebben. Bij de viering van het
Allen die eten van het ene brood,
avondmaal tot zijn gedachteallen die drinken uit dezelfde beker,
nis wordt wijn rondgedeeld
allen die U geloven, weten zeker:
en gezamenlijk gedronken uit
allen in Christus! Alles door zijn dood!
dezelfde beker. Het is bij uitstek een gemeenschapsmaal.
Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn,
Avondmaalswijn kent dan ook
allen die door de Geest zich laten leiden,
een afdronk van geestelijke
zij allen zullen zich in U verblijden:
verbondenheid in de wereldalles in allen zult gij voor ons zijn.
wijde geloofsgemeenschap van
allen die zich laten leiden door
(Gereformeerd Kerkboek, Gezang 125: 5 en 6)
de Geest.
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Column
Gijs Zomer

De jeugd van
tegenwoordig

Gijs, mag ik mijn vriendin meenemen? Dat is een sms’je van een
catechisant. En ik voel me gevleid.
Hij noemt me bij mijn voornaam.
En schud nu niet onmiddellijk
het hoofd: die jeugd van tegenwoordig!? Dit is de gemoedelijke
omgangstaal van deze Brabantse
streek. Oud en jong tutoyeren elkaar. En ik als allochtoon, ik weet
me dus door dit volk opgenomen.
Overigens jijen en jouen we hier
niet. We hebben het over ge en gij!
Ook de vraag vleit me. Ik ben een
al ouwe dorpsdominee, die nog
gewoon de aloude gereformeerde
leer onderwijst. Ik wil dat de catechisant leert dat hij rechtvaardig
én zondig is, dat voor- én tegenspoed uit Gods vaderhand ons ten
deel vallen, dat ook de kleine kinderen gedoopt moeten worden…
En noem nu alle mooie, maar
thans her en der onder de kritiek
genomen leerpunten van onze kerken maar op. Het schrikt ze niet af.
Integendeel, ze komen, en ze komen bijna allemaal. En ziehier, ze
nemen vriend of vriendin mee.
Nu hoor ik u zeggen: zo is de beperkte werkelijkheid van Waardhuizen! Die vlek vlakbij het dorpje
Uitwijk, bekend van het gezegde
Ik kom van Uitwijk en ik weet van
niks. Zal ik u eens een paar namen noemen van wie hier vandaan
komen? De vooroorlogse premier
H. Colijn is hier grootgebracht,
het CU-kamerlid Carola Schouten heeft hier het licht gezien, en
ds. Wout Scherff heeft me hier
zijn geboorteplek gewezen… Het
is waar, onze gemeente kent ook

vele – en goede! – handwerkers.
En dan zie ik die door het werk getekende handen, als ik hen op onze
avondmaalszondag het brood mag
uitreiken…
Juist door hen word ik soms zo
verrast. Een catechisant vroeg als
belijdenisgeschenk een dik kerkgeschiedenisboek. Hij nam het
onmiddellijk mee op vakantie, zei
hij. Een jonge kraanmachinist komt
na afloop van de catechisatie naar
me toe. Ik had iets gezegd van de
geloofwaardigheid van de Bijbel. Ik
had erop gewezen, dat er ook buitenbijbelse bronnen zijn die over
Jezus spreken. Flavius Josephus
had ik genoemd. De catechisant
wilde wel graag de gegevens van
dat boek. Opgetogen kwam ik thuis
en ik zei tegen mijn vrouw: Die jongen neemt Flavius Josephus mee
op zijn kraan!

geeft me vaak nieuwe energie en
goede moed. De huidige generatie
catechisanten is zo kritisch niet. Ik
moet zelfs m’n best doen om hun
een principieel kritische houding
te leren. Ze zijn wél spontaan kritisch als ze het gevoel hebben dat
wij catecheten en jeugdleiders hen
niet serieus nemen. Ze willen niet
een babbeluurtje, ze komen voor
een heuse catechisatie. Jongeren,
zo schreef Johannes in zijn eerste
brief, u bent sterk, het woord van
God blijft in u, en u hebt het kwaad
overwonnen.
Noot:
* Peter Bergwerff en Tjerk S. de Vries,
Met open vizier. In gesprek met prof.
J. Kamphuis, p. 58.

Mijn vrouw hoorde natuurlijk in
deze zin direct een bruggetje naar
vroeger. Iemand heeft eens gezegd
van de gemeente van BunschotenSpakenburg: Die mannen namen
Bavinck mee op de schuit.* Ik heb
dat ooit met gevoelens van heimwee gelezen.
Maar daarmee ben ik nu bij de
kern van mijn betoog: ik heb schik
in de jeugd van tegenwoordig. En
ik weet me erg bevoorrecht, dat
ik – die toch bijna uitgerangeerd
ben – nog mee mag oplopen met
de jeugd. Ik mag een eindje mee
op hun geloofsweg. O, ik besef dat
mijn bijdrage aan hun levensreis
marginaal is, maar dat ene uurtje
in de week, dat is genieten. Het
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Botsende belangen:
Bileam tegenover de Heer God

Woordwaarde
Hans de Wolf

De profeet Bileam en de engel, John Linnell

In dit artikel gaat het over de merkwaardige historie van de
waarzegger Bileam in Numeri 22. Ik richt me dan vooral op de
relatie tussen Jahwe, de God van Israël, en deze Bileam. Het is
sowieso al opvallend dat de HEER in contact treedt met deze
halve heiden die zich uitgeeft als een soort profeet.
Je vraagt je af: wat heeft de HEER van
doen met zo’n zogenaamde profeet?
Met andere woorden: wat heeft het
licht te maken met de duisternis? Kennelijk is daar niet alles mee gezegd,
want God laat zich hier wel degelijk in
met duistere praktijken. Hij gaat zelfs
een eind mee met Bileam en blijft voor
het oog lange tijd vriendelijk. Totdat
in vers 22 ineens de bom ontploft, om
het zo te zeggen. Dan ontsteekt God in
woede en komt Hij Bileam via zijn engel
frontaal tegen. Vanwaar die plotselinge
wending in het verhaal na de verzen
2-21? Waarom zitten we in dit tweede
gedeelte van het hoofdstuk (vss. 22-35)
plotseling in zo’n andere sfeer? Dat is
het onderwerp van deze bijdrage.

Vooraf
Laten we eerst nagaan wat er vóór vers
22 gebeurd is. Het volk Israël was nu

gelegerd in de vlakte van Moab, aan
de oostkant van de Jordaan, ter hoogte
van Jericho. Ze hadden onlangs koning
Sichon van de Amorieten en koning Og
van Basan vernietigend verslagen. Daar
was koning Balak van de Moabieten zo
bang van geworden, dat hij een middel
probeerde te bedenken om hen uit te
schakelen zonder dat er oorlog gevoerd
hoefde te worden. Hij kende een zekere
Bileam uit Mesopotamië, die als magiër
een grote staat van dienst had. Die
man werd ontboden om het volk Israël
te vervloeken, zodat het zijn kracht zou
verliezen. Een rijke beloning zou zijn
deel zijn als zijn missie zou slagen.
Bileam nam de opdracht onmiddellijk
aan, maar wachtte eerst de nacht af
om te vernemen wat de God van Israël
zelf tegen hem zou zeggen. Blijkbaar
had hij al zo’n relatie met God dat hij
een verschijning kon verwachten. God

maakt ook inderdaad contact met
hem in vers 9 en verbiedt hem met de
boodschappers mee te gaan en het volk
te vervloeken, ‘want het is gezegend’
(vs. 12). De boden melden Bileams weigering aan koning Balak, die zich daar
niet bij neerlegt. Hij stuurt een tweede
gezantschap, met meer gewicht en een
grotere beloning. Bileam zegt opnieuw
dat hij niets kan doen zonder toestemming van de Heer, zijn God. Maar hij
houdt nog een slag om de arm, want
wellicht heeft de Heer in de komende
nacht een aangepaste boodschap. Dat
is inderdaad het geval: God verschijnt
weer en zegt dat Bileam met de boden
kan meegaan, maar dat hij alleen mag
doen en zeggen wat God opdraagt. Dan
gaat Bileam met de Moabitische gezanten op zijn ezelin op weg (vs. 21).

Gods boosheid
Tot nu toe was er nog geen zichtbare
boosheid bij God gebleken. God had
aan Bileam wel duidelijke grenzen gesteld, maar we lezen niet uitdrukkelijk
van toorn of van verontwaardiging bij
God. Dat merken we pas in vers 22 als
Bileam zojuist is opgestegen op zijn
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ezelin en op weg is gegaan. Dan ontbrandt de toorn van God (NV-’51) volgens de auteur en dat blijkt vooral uit
het optreden van de engel van de HEER
met een getrokken zwaard.
Die engel houdt de ezelin tot drie keer
toe tegen. De ezelin ziet dus de engel,
maar Bileam zelf begrijpt er niets van.
Totdat de ezelin gaat spreken en vervolgens ook de engel uitleg geeft. Dan vallen Bileam de schellen van de ogen en
ziet hij in dat hij gezondigd heeft. Hij
wil weer terug naar huis, maar dat is
nu geen optie meer. Hij moet met
de mannen uit Moab mee, en hij
mag bij de koning alleen zeggen
wat God hem opdraagt en ingeeft.
De vraag is nu hoe daar ineens van
Gods woede sprake kan zijn. Is die
gemotiveerd? Dat moet wel,
want we kennen de God van
de Bijbel als een rechtvaardige en eerlijke God die loont
en straft als daar echt reden
voor is. Onze God is niet als de goden in Griekenland en Rome bijvoorbeeld, die soms woedeaanvallen kenden zonder dat er reden voor was. Die
afgoden konden grillig en humeurig
zijn en hun slechte stemming op mensen afreageren. Zo kennen we de God
van Israël niet. Dus als Hij in woede
ontsteekt, dan moet daar een heuse
aanleiding voor zijn. Maar welke?

Schijngesprekken?
Er is een uitleg die helemaal geen verschil ziet tussen Gods optreden in de
verzen 2-21 en in de verzen 22-35. Die
uitleg gaat ervan uit dat God en Bileam
niet echt met elkaar gesproken hebben.
Het was eerder zo dat Bileam alleen
aan de boden liet voorkomen dat hij
God werkelijk ontmoet had. Want hij
wilde wel de schijn ophouden dat hij
een echte profeet was, die in contact
stond met de godheid. Dat betekent
dus dat God zelf tot aan vers 21 nog
niet echt tot Bileam gesproken had.
Zijn boosheid in vers 22 zou dan (deels)
te verklaren zijn uit verontwaardiging
over het feit dat Bileam tot nog toe
iedereen bedrogen had door ten onrechte met Gods naam te schermen.
Maar deze visie is naar mijn mening
zeer onwaarschijnlijk. Om van vers 9
uit te gaan, daar staat niet dat God

voor het gevoel van Bileam aan hem
verscheen. Daar staat gewoon: ‘God
verscheen aan Bileam en vroeg...’ Zo
staat het ook weer in vers 20. Maar
waarom zouden die ontmoetingen
onhistorisch zijn en is Gods boosheid in
vers 22 en alles wat verder over God en
zijn engel gezegd wordt, ineens wel historisch? Als de auteur van deze geschiedenis (Mozes of een ander) zo te werk

dat daar nog enige ware Godskennis
was overgebleven en dat Bileam daar
ook weet van had. In elk geval had hij
vertrouwen in God.

Bileams mentaliteit

Maar nu terug naar die wending van
het verhaal in vers 22. In vers 20 geeft
God toestemming om met de mannen
van Moab mee te gaan, en twee verzen
verder wordt Hij boos als Bileam metterdaad met hen vertrekt. Daarin is
het verschil tussen het eerste en
tweede deel van dit hoofdstuk
samengevat. Hoe moeten we dat
duiden? Ik denk dat we dit alleen
kunnen oplossen als we letten
op de mentaliteit van Bileam.
In de verzen 15-20 krijgen
we daar al wat van te
horen als we tussen de
regels door kunnen
lezen. Balak probeert
hem via de boden
opnieuw te overtuigen,
ook door een nog rijkere beloning in
ging, bracht hij de lezers toch alleen
het uitzicht te stellen.
maar in verwarring. Er is geen enkele
Bileam reageert daar heel ‘vroom’ op
aanwijzing dat we die twee verschijin vers 18, maar intussen wacht hij wel
ningen van God aan Bileam als verzonde komende nacht af om te horen wat
nen moeten beschouwen. Er wordt wel
de Heer zal zeggen. Eigenlijk is dat heel
gewezen op het verschil in Godsnamen
brutaal tegenover God, want God had
(God en Jahwe = HEER), maar dat is engesproken en er was geen enkele reden
kel een vorm van variatie en dat kan de
dat Hij nu iets anders zou zeggen dan
historiciteit niet ondergraven.
eerst in vers 12. In feite nam hij God dus
niet serieus.
Intussen kunnen we ons natuurlijk
Toch zegt de Heer wel iets nieuws. Hij
wel afvragen waarom God met die
geeft permissie om te gaan, op voorheidense waarzegger te maken wil
waarde dat Bileam niets anders zegt
hebben. Waarom wil Hij in de nacht
dan wat Hij opdraagt. Ik denk dat de
aan Bileam verschijnen, als Bileam dat
Heer Bileam daarmee uittest. Als hij Isals het ware met de boodschappers van raël niet wilde zegenen, had hij zijn opBalak afgesproken heeft? Het lijkt er
dracht beter terug kunnen geven. Maar
bijna op dat de Heer zich laat ontbiedat doet hij niet, hij zadelt de ezelin en
den, niet eenmaal maar twee keer. Een
gaat onderweg. Wat zat daarachter? Ik
andere vraag is hoe
denk dat Balak dat
Bileam de Heer kent.
al vermoedde, blijBileam wilde God
Want als hij het zelf
kens vers 17 en later
te vriend houden, maar
over Jahwe (HEER)
ook volgens vers 37.
tegelijk
lokte
het
loon
heeft, dan blijkt hij
Bileam wilde God
van Hem af te wete vriend houden,
ten. Maar hoe? Dan moeten we even
maar tegelijk lokte het loon. Hij zou er
bedenken waar hij vandaan komt. Van
erg rijk van kunnen worden en dat was
Petor aan de Eufraat, zegt vers 5. Dat is
wel verleidelijk. In de tekst zelf van dit
niet zover van Charan, waar een paar
hoofdstuk komt dat misschien nog niet
eeuwen terug Abraham en zijn familie
zo concreet naar voren, maar in het
hebben gewoond. Het kan best zo zijn
licht van het Nieuwe Testament kun-
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Want God had zijn eigen doel met deze
geschiedenis. Hij kwam voor zijn volk
op, dat daar argeloos in de vlakte van
Moab gelegerd was. Dat volk was al een
gezegend volk (vs. 12), en dat mocht nu
niet door een vloek getroffen worden.
Integendeel, God wilde juist het plan
van Balak gebruiken om voor zijn volk
zegen op zegen te stapelen. Dat was
om zo te zeggen Gods ‘belang’ in dit
conflict tussen Hem en Bileam met
Twee belangen
Balak.
Opvallend is dan dat God aanvankeAchteraf werd dus de enig mogelijke
lijk in deze geschiedenis ‘meedoet’.
conclusie getrokken uit Numeri 22: BiHij maakt in de nacht contact met
leam hield erg van geld, en dat was in
de waarzegger, tot twee keer toe, en
zijn optreden ook de grootste drijfveer.
vertelt hem hoever
Zelf ontkende hij het
hij kan gaan. God
in vers 18, maar het
God wordt als het ware
wordt als het ware
was wel de waareen speler in dit veld
een speler in dit veld.
heid. Bileam had dus
Maar met zijn eigen
in feite een verborbedoeling. En daarom moet Bileam nu
gen agenda, toen hij op weg ging. Hij
deed alsof hij God gehoorzaamde, maar eerst tot staan gebracht worden en bereid gemaakt worden om echt te doen
intussen hoopte hij hoe dan ook Gods
volk te vervloeken en van Balak het loon en te zeggen wat God hem ingeeft. Na
het incident met de ezelin en de engel
daarvoor te incasseren. God had dat
zingt hij ook een flink toontje lager
ongetwijfeld al eerder bemerkt, maar
en ten slotte zegt hij in de vier orakelin vers 22 wilde Hij zijn boosheid niet
spreuken ook precies wat de Heer hem
langer inhouden en bracht Hij Bileam
voorzegt.
tot stilstand.
nen we daar niet onderuit. Petrus stelt
in zijn tweede brief (2:15) de dwaalleraars aan de kaak die ‘de rechte weg
verlaten en treden in de voetsporen van
Bileam (...) die zich maar al te graag liet
betalen voor onrecht’. En in de brief van
Judas (vs. 11) zegt de schrijver over de
‘zogenaamde zieners’ dat ze zich net als
Bileam voor geld overgeven aan bedrog.
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Gereformeerde evangelisatie

Het missionaire werk gaat voorop, want daaruit is de kerk
geboren. En die afkomst van de kerk heeft ook alles te maken
met haar toekomst. De kerk blijft alleen op Christus’ weg als
ze missionair is: van harte gereformeerd én missionair!
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e denken en werken in de Gereformeerde Kerken

De auteur maakt duidelijk dat de combinatie gereformeerd
en missionair sterk is. Gereformeerde kerken zijn vaak nog
behoorlijk introvert met weinig visie op evangelisatie. Je krijgt
aan de andere kant ook wel eens de indruk dat je – wil je echt
missionair overkomen – het gereformeerde overboord moet
zetten.
In deze boeken wordt een bijdrage geleverd om het missionaire denken en werken in de Gereformeerde Kerken op te
warmen vanuit de warme leer van de genade.
Voor verwerking en bespreking is materiaal opgenomen.
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In die weg wordt Israël nog weer extra
gezegend, en worden juist Gods vijanden vervloekt. Dat laatste is vooral te
zien in het slot van hoofdstuk 24. De
slapen van Moab worden verbrijzeld (vs.
17) en ook de ondergang van verschillende andere volken in die buurt wordt
aangekondigd. Als Bileam die spreuken
op eigen gezag had uitgesproken, dan
was het loos alarm geweest. Maar door
Gods inmenging stond zijn autoriteit
er nu achter en dat garandeerde de
vervulling van deze voorzeggingen. Dat
gold natuurlijk in het bijzonder voor
al het goede wat over Gods eigen volk
werd uitgesproken. Met name is dan te
denken aan Numeri 24:17, als Bileam in
de verte een ster ziet opkomen vanuit
Jakob, en een scepter uit Israël. Dan
wordt al heel ver vooruitgekeken, naar
de komst van een machtige Messias.
Het is goed mogelijk dat de wijzen uit
het oosten aan die voorzegging gedacht hebben toen ze een heel bijzondere ster zagen en op weg gingen naar
het westen.
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Opgewekt ge-reform-eerd
Jan Wesseling

Eer
Wie wel eens langs het strand heeft gelopen, zal het moeiteloos herkennen. Zeker wanneer het hard heeft gewaaid
en er nog een stevige branding staat. De golven komen
onophoudelijk aanrollen. De ene is nog niet stukgelopen op
het strand, of de volgende is al in aantocht. Er komt geen
eind aan. De zee heeft altijd ook iets oneindigs, iets van de
onafzienbare eeuwigheid, een altijddurende beweging, een
onuitputtelijke energie.
Het lied spreekt daarom tot de verbeelding. Zeker wanneer
je visueel bent ingesteld, zie je het voor je. Zoals eb en vloed
dag en nacht rond de aarde golven, zoals dag en nacht over
de globe glijden, zo beweegt het loflied op God over de wereldbol. Onophoudelijk.
De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
De zwijgende planeet komt door de inzet van de Geest weer
tot zingen. Leg je oor maar te luisteren. Met de wisseling van
dag en nacht golft er een soort doorgeeflied over de aarde.
Ten diepste wordt de toonhoogte bepaald vanuit de hemel:
God bindt in zijn Zoon de strijd aan tegen alle kwaad, zonde
en bederf. Dat veelbelovende perspectief opende Hij al in
het paradijs, toen alle ellende nog maar net begonnen was.
Sindsdien klonken de liederen bij voorbaat al op. Vol Godsvertrouwen, overlopend van aanbidding, maar soms ook getoonzet door wanhoop en vertwijfeling. Verschillende keren
leek het spoor zelfs dood te lopen en God van de aardbodem
verdwenen. Maar in de nacht waarin Jezus als Zoon van God
op aarde landt, davert uit de kelen van de hemelsoldaten het
lied door de aardse duisternis: ‘Eer aan God in de hoogste
hemelen, vrede op aarde.’
Nadat Jezus de immense schuld heeft afbetaald, de macht
van dood en verderf heeft gebroken en de verzoening tussen
hemel en aarde heeft gerealiseerd, zoekt het doorgeeflied
een weg over de wereld. Uit talloze landen en in allerlei talen
hoor je het opklinken. Mensen prijzen God, de Eeuwige, Almachtige, Onzienlijke en eindeloos Liefdevolle en Genadige.
In hun lof op de Schepper zijn hemel en aarde weer eensgezind. Daar was het allemaal om begonnen.

Wanneer Paulus in grote lijnen Gods reddingsplan schildert
(Ef. 1), hoor je het refrein klinken. Je bent, wonder boven wonder, geaccepteerd als kind van God. Tot lof van de heerlijke
genade. Je bent gemeente van Christus: lof op zijn genade.
Straks keert wereldwijd de harmonie terug. Jezus leeft in
eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Tot lof op Gods
heerlijkheid.
Dat hoge doel staat God voor ogen in de wereldgeschiedenis.
Het motiveert Hem tot kerkgeschiedenis. Dit motief stuurt
mijn levensgeschiedenis.
Ten diepste willen de Dordtse Leerregels niets anders dan
de eer van God hooghouden en in bescherming nemen. Dat
zou je de derde doelstelling mogen noemen (naast ons vertrouwen in het plan van aanpak en ons verlangen om ons
bestaan weer aan God te offeren).
Gelovigen en Godvrezenden (ik laat dat oude woord toch
maar staan: het is zo veelzeggend) mogen er zeker van zijn
dat ze in deze razende wereld het gaan volhouden – tot eer
van God en tot hun eigen houvast (DL, V,15). Laat het zo zijn
dat dat niet begrepen of zelfs belachelijk gemaakt wordt, dat
verandert aan de onverzettelijkheid van God gelukkig niets.
Tegen Hem zal niets en niemand opgewassen blijken te zijn.
Uiteindelijk komt alle eer aan God.
En zo wordt elk loflied, elke zondagse samenkomst als eerbewijs aan God een stukje hemel op aarde. Zo heerlijk dicht
bij huis vinden God en mensen elkaar. In allerlei toonaarden
klinken de liederen, gezongen op de hoogten en vanuit de
diepten. De juichkreet in een opperste vreugde. Maar ook de
wanhopige schreeuw vanuit de zwarte diepte. Maar het majestueuze slotakkoord staat. ‘Laat alles wat ademt, de HERE
loven’ (Ps. 150). Het leed is geleden. De strijd gestreden. Vervulling van talloze gebeden. Eind goed, al goed. Alle eer aan
God!
En ik...? Ik, zondig mensenkind, totaal bedorven, toch liefdevol
uitgekozen, voor een eeuwig voortbestaan in de luister bij
God. Onnoemelijk veel genade. Je hebt een eeuwigheid nodig
om je intense blijdschap daarover te uiten. Maak je geen zorgen. Je krijgt alle tijd. Dat begint nu al.
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.

Dit is het laatste artikel in de serie Opgewekt ge-reform-eerd.
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Steuntje voor studenten

Rondblik
Lucius de Graaff

‘Gelooft u zelf wel in God?’
Toen die ene catechisant onverwachts deze vraag stelde, wilde
ik geïrriteerd reageren. Hoezo deze vraag? Kom ik zo ongeloofwaardig over? Hoe durf je de vraag te stellen? Ik kon mij nog
net inhouden en vroeg hem waarom hij deze vraag stelde.
Zijn antwoord was in feite onthutsend:
‘O, ik heb op internet gelezen dat veel
predikanten zelf niet in God geloven. Ik
wilde weten of dat bij u ook zo is.’
Het was voor het eerst dat iemand
binnen de kerk mij die vraag stelde.
Voor mij het teken dat er inderdaad
een nieuwe tijd was aangebroken. Het
wordt wel de postmoderne tijd genoemd.

Bestaat God wel?
De vraag of God bestaat, is voor miljoenen mensen in deze wereld compleet
ondenkbaar. En dan denk ik met name
aan die landen waar de islam de overheersende godsdienst is. Wanneer je
als westerling in zo’n land gaat werken,
moet je in de documenten invullen
welke godsdienst je belijdt. De optie

‘geen’ is niet aanwezig. Het is voor de
meeste moslims ondenkbaar dat je
niet in een god gelooft. Vandaar dat de
expats uit het Westen zich maar laten
inschrijven als christen.
In onze samenleving is dit inmiddels
compleet niet meer zo. Zo’n honderdvijftig jaar geleden was dat nog wel anders. Wie zich als atheïst presenteerde,
was een enkeling en werd met enig
wantrouwen bekeken. In die tijd werd
in de kerk de vraag naar het bestaan
van God niet gesteld. Andere vragen
hielden de gelovigen bezig. Met als belangrijkste de vraag die naar de rechtvaardiging. Hoe kun je rechtvaardig
zijn voor God? Denk aan zondag 23 van
de Heidelbergse Catechismus.
Wanneer catechisanten van deze tijd
al vragen hebben over het bestaan van

God, is het voor de hand liggend dat
je deze vragen zeker kunt verwachten
onder de studenten op hogescholen en
universiteiten. Ze komen terecht in een
wetenschappelijke sfeer waarin niet of
nauwelijks wordt gerekend met God en
zijn geboden. Vanuit een min of meer
beschermde thuissituatie komen ze in
één klap midden in de wind van de geseculariseerde maatschappij te staan.
Vandaar dat deze jongens en meisjes
wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. En een van die steuntjes
is het studentenpastoraat.

Studentenpastoraat
Het studentenpastoraat is een tamelijk
nieuw verschijnsel. Het is pas in het
begin van de twintigste eeuw opgekomen. Eerst binnen de Rooms-Katholieke
Kerk en daarna ook binnen de protestantse kerken.1 Ook binnen de GKv heeft
het studentenpastoraat zijn intrede
gedaan. In 1999 is in Zwolle de Stichting Gereformeerd Studentenpastoraat
opgericht. De studentenpastores zijn in
dienst van de stichting en hebben hun

85

Jaargang 23 no 3 maart 2016

werkterrein binnen VIAA (voorheen Gereformeerde Hogeschool). De stichting
heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een eigen geloofsidentiteit bij de studenten in de stad Zwolle.
Het is toegespitst op de integratie van
het christelijk geloof in het persoonlijk
functioneren en verantwoord handelen
als toekomstige beroepsbeoefenaars.
In Groningen is het studentenpastoraat wat anders geregeld. Daar is het
studentenpastoraat kerkelijk ingebed.
In 2003 heeft de classis Groningen een
studentenpredikant aangesteld. Een
van de argumenten was zeer praktisch.
Terwijl de studenten extra pastorale
aandacht vragen, neemt het aantal
ambtsdragers af. Verder wil het studentenpastoraat door het werk onder
studenten investeren in kerk en maatschappij.
Ook de Theologische Universiteit te
Kampen kent sinds 2004 een studentenpastor. Hij is in dienst van de universiteit. Zijn positie is dus nog weer
anders dan in Zwolle en Groningen. In
het buitenland spreekt met in dit geval
over een ‘university-chaplain’.

De praktijk
Waar loop je als studentenpastor zoal
tegenaan? In de eerste plaats is dat de

problematiek die elke predikant in zijn
of haar gemeente aantreft. Dat zijn de
zaken van leven en dood, lief en leed,
en alles wat daarmee samenhangt. En
het is niet de bedoeling dat je als studentenpastor dat allemaal oppakt. Als
het goed is, is de jongen of het meisje
lid van een thuisgemeente of van een
gemeente in de universiteitsstad. En als
studentenpastor wijs ik de studenten
erop dat het belangrijk is om met de
plaatselijke gemeente mee te leven. Het
is dan ook belangrijk dat er structureel
contact is tussen het studentenpastoraat en de plaatselijke gemeenten.
Dat voorkomt een langs elkaar heen
werken. En het studentenpastoraat wil
geen vervanging worden van het reguliere pastoraat. Het is bedoeld als een
aanvulling op de zorg vanuit de eigen
gemeente.
Wanneer een jongen of een meisje gaat
studeren, verandert er heel veel in het
jonge leven. Zeker wanneer de studie
ook de verhuizing naar een studentenkamer met zich meebrengt. Hoe ga je
met je huisgenoten om? Meisjes zonder
broers krijgen in het studentenhuis opeens met jongens te maken die zo hun
eigen manieren hebben. Jongens moeten hun houding bepalen tegenover de
meisjes die ze elke dag tegenkomen in
huis.

Opeens is de structuur van thuis weggevallen. Er is geen vader of moeder die
aan tafel voorgaat in gebed en de Bijbel
opent. Je moet het allemaal zelf regelen. Blijf je ’s morgens in je bed liggen,
dan is er geen haan die ernaar kraait.
En al die factoren kunnen met elkaar
het jonge leven behoorlijk ontregelen.
En dan is er de wereld van de universiteit die de studenten met heel
nieuwe ideeën in aanraking brengt.
De jongens en meisjes komen met
hun eigen geloofsovertuiging naar de
universiteit. Die geloofsovertuiging
is gevormd binnen de sfeer van het
ouderlijk gezin en de thuisgemeente.
En dan komen ze opeens in aanraking
met totaal andere ideeën. Dat geldt ook
voor de studenten van de Theologische
Universiteit waaraan ik als ‘chaplain’
ben verbonden. Mijn werk daar speelt
zich vooral af op het raakvlak tussen de
persoonlijke geloofsovertuiging en de
theologie. Soms vinden op dit raakvlak
botsingen plaats met alle gevolgen van
dien: onzekerheid, twijfel en soms ook
neerslachtigheid.
Het zijn botsingen die op het thuisfront
en in de gemeente niet altijd zo gemakkelijk worden begrepen en besproken
kunnen worden. Juist in die situatie
kan de studentenpastor een steuntje in
de rug zijn om alles weer op een rij te
krijgen.

Werkwijze
De manier waarop een studentenpastor te werk gaat, verschilt van geval tot
geval. Het heeft vooral ook te maken
met de aantallen studenten voor wie je
de zorg hebt gekregen. Een pastor die
te maken heeft met honderden studenten, kan er niet aan beginnen om de
jongens en meisjes thuis op te zoeken.
Dit betekent dat de studentenpastor
een eigen bureau heeft en de studenten met hem of haar afspraken kunnen
maken voor een gesprek. De studentenpastores die verbonden zijn aan VIAA
in Zwolle, bieden cursussen aan over
diverse onderwerpen zoals ‘geloof en
identiteit’. Zo ook het studentenpastoraat in Groningen.
In Kampen heb ik als studentenpastor
de zorg voor een beperkt aantal stu-
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denten. Dat maakt het mij mogelijk om
alle studenten op te zoeken voor een
gesprek. Uiteraard kunnen de studenten ook een gesprek aanvragen. En van
die gelegenheid wordt doorlopend gebruikgemaakt. Verder ben ik betrokken
bij de vieringen die elke week binnen
de universiteit worden georganiseerd.
Niet elke student is naar Kampen gekomen om ook metterdaad predikant
te worden. En het spreekt voor zich dat
de studenten die dat voornemen wel
hebben, op extra belangstelling van
mijn kant kunnen rekenen. Daarnaast
is er nog een speciale categorie studenten die pastorale aandacht vraagt.
Dat zijn de buitenlandse studenten
die in het kader van een internationale
masterstudie naar Nederland zijn gekomen. Hen help ik de weg te vinden
naar de kerkelijke gemeente en verleen
waar nodig extra pastorale steun. Het
spreekt voor zich dat er regelmatig
overleg is met de plaatselijke gemeenten.
Ten slotte zijn er nog de zij-instromers.
Dat zijn de mannen en vrouwen die
op latere leeftijd de overstap naar de
theologie maken. Ze volgen aangepaste
programma’s al naar gelang van de
opleiding die ze al hebben genoten. Ook
zij kunnen een beroep op mij doen.

Pastoraat en hulpverlening
Elke pastor stuit bij zijn werk op pastoranten met psychische moeiten.
Vaak worden deze moeiten als geloofsmoeiten gepresenteerd. Een bekwame
pastor weet dit te onderkennen. En dan
komt de vraag in hoeverre de pastor
hiermee zelf aan de slag mag en kan
gaan. De verhouding tussen pastoraat
en andere vormen van hulpverlening is
een terugkerend onderwerp in het pastoraat.2 En uit de literatuur blijkt wel
dat het niet zo gemakkelijk is om hier
exacte grenzen te trekken. De praktijk

leert dat je als studentenpastor dikwijls
allerlei psychosociale problemen met
een student bespreekt. En het hangt
mede van je eigen vaardigheden af
hoever je daarin kunt gaan. Ds. Philip
Troost spreekt in dit verband over de
Persoonlijk Gebonden Competentie.3 De
ene pastor heeft inderdaad meer vaar-

digheid in het onderkennen van met
name psychische problemen dan de
andere. Zelf heb ik gedurende twintig
jaar als predikant in Zuidlaren gewerkt
en heel veel te maken gehad met psychiatrische patiënten. Dat heeft mij
inzichten opgeleverd die ik goed kan
gebruiken in het pastoraat. En voor de
studenten is het heel fijn om bij ‘kleine
problemen’ door de pastor te kunnen
worden geholpen. Net als voor ieder ander is ook voor studenten de stap naar
een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater heel groot.
Tegelijk is het belangrijk dat de pastor
blijft bedenken dat hij theoloog is en
geen psycholoog of wat dan ook.

Wanneer de pastor besluit om een student door te verwijzen naar een andere
hulpverlener, is het belangrijk dat hij de
student blijft begeleiden. Je mag een
pastorant nooit ‘overdragen’ aan een
hulpverlener. Juist in de periode van de
een of andere behandeling is pastorale
aandacht heel belangrijk.

Noten:

1

Deze gegevens ontleen ik aan het artikel
‘Flexibele pastores’ van collega-studentenpastor Ton Huttenga in het boek Als
handen van de pottenbakker. Pastoraat
en identiteitsvorming, onder redactie van
ds. Philip Troost, Barneveld, De Vuurbaak,
2009.

2

Zie Als handen van de pottenbakker.

3

A.w., p. 53.

Twee foto’s FQI Maarten Boersema
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Lekker laten samenwonen?
‘Tegenwoordig is de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt totaal
veranderd. Het GPV bestaat niet meer, de kerk kampt met
evangelische invloeden, samenwonende stelletjes worden gedoogd (volgens het principe Don’t ask, don’t tell dat tot voor
kort ook bij het Amerikaanse leger leidend was inzake homoseksualiteit) en er wordt gediscussieerd over de vrouw in het
ambt. De kerk waartegen ik mij afzet bestaat niet meer.’1
Het zijn nu niet bepaald liefhebbers
van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, die in het boek Vrijgemaakt?
hun frustratie van zich afschrijven. Iemand die kritisch is, kan wel scherp signaleren. En bovenstaande waarneming
klopt wel, toch? Of niet?

Koersen op Gods Woord
Mijn indruk is dat het wel klopt wat er
ten aanzien van samenwonen gezegd
wordt. Er is in het verleden te vaak liefdeloos opgetreden tegen hen die niet
helemaal het spoor gingen dat in de
Gereformeerde Kerken gevolgd werd.
Ook over wat ondergeschikte dingen
konden stevige uitspraken gedaan worden. Alles was principieel. En de reactie
is nu dat er onzekerheid is over wat nu
wel en niet principieel is, op welk punt
je iemand moet aanspreken of niet, en

over het risico nemen van een heleboel
gedoe.
De oude antwoorden kloppen niet altijd meer. Je staat als kerk in deze tijd.
En ten aanzien van samenwonen was
het oude antwoord dat er een christelijk huwelijk was in Nederland. Dat was
Gods wil. Maar nu zie je hoe dat huwelijk in deze niet-christelijke maatschappij uitgehold wordt.2 Het burgerlijk huwelijk is niet meer het model voor het
christelijk huwelijk. Daar kunnen we
dus niet meer zo erg op steunen. En dat
kan voor de kerken op zich helemaal
geen kwaad, want je moet je gaan afvragen wat de Bijbel zegt.

Intern gesprek
In Zwijndrecht-Groote Lindt vroeg een
samenwonend stel om huwelijksbevestiging. De kerkenraad vroeg een aantal

broeders en zusters – onder wie ook
een jongere – om over dit onderwerp
mee te denken en de kerkenraad een
voorstel te doen. Dat voorstel is eerst
in de kerkenraad besproken, die al biddend, studerend en pratend een aantal
uitgangspunten heeft vastgesteld. Dat
zijn uitgangspunten van waaruit we
kunnen spreken en handelen, omdat
we geloven dat dat de bijbelse koers is.
Dat is met de gemeente besproken. En
er was ook een avond met jongeren,
waar gediscussieerd werd over het
onderwerp. Op een gemeentevergadering is toen het standpunt verder
uitgelegd.
Met opzet is niet van alles opgeschreven over hoe te handelen in bepaalde
situaties in het pastoraat. Het is belangrijk per situatie te oordelen en
eventueel ook te corrigeren. Maar de
start bij Gods Woord betekent dat je
aan de volgende punten vasthoudt.
1. Bijbels huwelijk: liefde en trouw.
2. Bijbels huwelijk: getuigen.
1. Bijbels huwelijk: liefde en trouw
a. Het huwelijk is een relatie van liefde
en trouw in de vorm van een verbond.
b. Lichamelijke gemeenschap moet ingebed zijn in heel de relatie van liefde
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en trouw. De Bijbel maakt duidelijk dat
geslachtsgemeenschap buiten of voor
het huwelijk zonde tegen het zevende
gebod is.
c. Samenwonen waarbij niet die vaste
relatie van liefde en trouw de basis
vormt, is zonde tegen het zevende gebod.
2. Bijbels huwelijk: getuigen
a. De Bijbel zegt dat je het huwelijk niet
samen sluit, maar publiek (voor God, je
ouders, de overheid,
de kerk). Het verbondskarakter van het
huwelijk vraagt om
officiële getuigen van
de huwelijksbelofte
(zie o.a. Gen. 2:24 en
Mal. 2:14). Wie samenwoont zonder God en
zijn gemeente erbij te
betrekken, handelt in
strijd met het niet vrijblijvende karakter van het bijbelse huwelijk.
b. God wil in zijn zorg via publiek afgelegde beloften ons helpen trouw te
blijven. Wie individualistisch kiezen
voor samenwonen, laten zien dat zij de
macht van de zonde op een bepaalde
manier onderschatten. Ze menen dat ze
daar met Gods hulp zonder de gemeenschap om hen heen wel tegen opgewassen zijn.

Onderricht: urgent!
Bij het praten over dit onderwerp realiseerden we ons (weer) hoe belangrijk
het is jongeren op tijd te vormen in de
weg van Jezus. Het is belangrijk hen
vanuit Gods Woord te trainen, om een
bijbels antwoord te kunnen geven op
de vragen van deze tijd en zo ook te
leven als volgelingen van Jezus.
De jongeren uit de kerken kennen een
leefwereld waarin het gebruikmaken
van moderne media
en contacten met
ook niet-christelijke
vrienden een belangrijke plaats inneemt.
Factoren als het leven
in een open samenleving, een samenleving
die sterk geseksualiseerd is, het moeite
hebben met gezag als
ook het toenemende individualisme
leiden er makkelijk toe dat het gewoon
gevonden wordt om in een eigen gekozen relatie te zoeken naar eigen regels,
vaak regels die in ‘de wereld’ gangbaar
zijn. Met twee benen in deze maatschappij staande, moeten ouders en
kerkenraad veel meer anticiperen op
deze manier van leven. Net zo goed als
wij onze kinderen leren hoe ze moeten
lopen en eten, moeten we met hen ook

over deze dingen in gesprek gaan, hoe
lastig dat misschien ook is.

Kerkorde
De Herziene Kerkorde houdt de kerk goed
bij de tijd. Daar staat over het huwelijk:
1. De kerkenraad bevordert een goede
voorbereiding op het christelijk huwelijk.
2. De kerkenraad ziet erop toe dat
leden van de gemeente die zich als
man en vrouw aan elkaar willen
verbinden, daarvoor een burgerlijk
huwelijk aangaan en dat kerkelijk
laten bevestigen.
3. De huwelijksbevestiging vindt
plaats in een kerkdienst en behoeft
de instemming van de gemeente.
Noten:
1

Lammert Kamphuis, Vrijgemaakt? Dertigers over het leven in een gereformeerde
zuil, Kok, Utrecht, 2014, p. 79.

2

Zie Rapport Huwelijk en Samenlevingsvormen dat geschreven werd in opdracht
van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken 2014 door Deputaten
Huwelijk & Echtscheiding en Deputaten
Relatie Kerk en Overheid.

www.woordenwereld.nl
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Schepping en evolutie,
voor kinderen en jongeren
De verschijning van een boek over schepping en evolutie is

Gelezen
Gert Kwakkel

steevast aanleiding tot heftige discussies in de christelijke
pers. Zo ging het ook vorig jaar, toen het kinderboek van

Corien Oranje en Cees Dekker, Het geheime logboek van top-

nerd Tycho, op de markt kwam. Ongeveer in dezelfde tijd ver-

scheen Check it out! van René Fransen.
Daarin komt eveneens de vraag naar
het ontstaan van de wereld aan de
orde. Het bracht de gemoederen minder in beroering dan het boek van
Oranje en Dekker, maar is evengoed
een bespreking in dit blad waard.
Het verhaal dat de superintelligente
Tycho genoteerd heeft in zijn geheime
logboek begint met de inslag van een
meteoriet in het fietsenhok van Tycho’s
school. Een van de geleerden die het
voorval komt onderzoeken, is Tycho’s
oom Jeroen, een sterrenkundige. Hij
komt in de klas zijn verhaal doen en
vertelt dan onder andere over de oerknal. Oom Jeroen is een gelovig christen. Hij is ervan overtuigd dat God de
wereld via evolutie geschapen heeft,
in een tijdsbestek van miljarden jaren.
Sommige leerlingen en hun ouders
reageren ongerust. Onder leiding van
meester Jan Jaap gaat de klas de zaak
verder onderzoeken. Dat loopt uit op
een kampweek, met onder andere
een bezoek aan Naturalis in Leiden.
Al die tijd heeft Tycho regelmatig
e-mailcontact met zijn oom om hem
zijn vragen voor te leggen. Tycho komt
enorm onder de indruk van de manier
waarop God alles heeft gemaakt, door
het evolutieproces. De zin waarmee hij
zijn logboek afsluit, luidt: ‘“Hallo God,”
fluisterde ik, “ik vind het heel cool hoe
u alles hebt gemaakt.”’
Check it out! van René Fransen is bestemd voor leiders van jongerengroepen. Het biedt hun materiaal voor de
bespreking van zes onderwerpen op

het snijvlak van geloof en wetenschap,
namelijk: de plaats van mensen in het
heelal, de mogelijkheden en beperkingen van wetenschap, orgaandonatie,
het ontstaan en de betrouwbaarheid
van de Bijbel, schepping en evolutie
en de werking van het menselijk brein
(waarbij o.a. de vraag aan de orde komt
of ons handelen volledig bepaald wordt
door chemische processen in onze hersenen). Bij elk onderwerp komen zowel
gegevens uit het wetenschappelijk onderzoek als bijbelteksten ter sprake. De
jongeren zelf kunnen het materiaal dat
zij nodig hebben, downloaden op de
website geloofenwetenschap.nl/check
itout van ForumC.
Beide boeken zitten naar mijn indruk
goed in elkaar en zijn helemaal toe geschreven naar kinderen of jongeren van
deze tijd. Zij maken allebei veelvuldig
gebruik van de mogelijkheid aanvullende informatie aan te bieden via
internet. De kwaliteit van kinderboeken
kan ik niet beoordelen, maar ik kan wel
zeggen dat ik Het geheime logboek (zoals ik de titel voortaan afkort) met rode
oortjes gelezen heb. Het is spannend,
humoristisch en informatief tegelijk.
Ook René Fransen is er – voor zover ik
kan zien – goed in geslaagd aantrekkelijk materiaal aan te bieden voor de
bespreking van een aantal belangrijke
onderwerpen door jongeren. In het vervolg zal ik me concentreren op wat hij
en Corien Oranje en Cees Dekker naar
voren brengen over geloof en wetenschap, schepping en evolutie.

Verschil in aanpak
Omdat de beide boeken voor verschillende doelgroepen geschreven zijn, benaderen ze deze zaken elk op een eigen
manier. René Fransen wil de jongeren
voor wie hij schrijft, niet een bepaalde
kant op sturen. Het hoeft niet te verbazen dat hij het af en toe toch doet,
bijvoorbeeld als hij stelt dat de atomen
in ons lichaam zijn ontstaan in sterren,
door kernfusie of een supernova (p. 20).
Ook het werkblad over zonde en dood
op bladzijde 75 stuurt een bepaalde
richting uit. Maar over het algemeen
laat Fransen de jongeren veel vrijheid
om hun eigen standpunt te kiezen.
Bij een kinderboek als Het geheime
logboek ligt een dergelijke aanpak natuurlijk niet voor de hand. Kinderen
hebben behoefte aan een duidelijk verhaal. Wat Corien Oranje en Cees Dekker
hun vertellen, komt kort gezegd op het
volgende neer. Het natuurwetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat
God onze wereld via evolutie gemaakt
heeft. Dat is geen probleem voor het
geloof of voor het gezag van de Bijbel,
want het begin van Genesis wil helemaal niet vertellen hoe God de wereld
geschapen heeft. De evolutietheorie
laat juist zien hoe ontzaglijk groot Hij
is.
Andere visies (zoals het creationisme)
worden in het boek niet verzwegen.
Maar vaak krijgen zij stem via personen die veel minder sympathiek zijn
dan Tycho’s idool oom Jeroen.

Geloof en evolutie
De overtuiging dat aanvaarding van
het evolutionaire model, geloof in God
en eerbied voor de Bijbel kunnen samengaan, is ook die van René Fransen.
Het is goed dat beide boeken laten zien
dat er onder de aanhangers van de evolutietheorie echt oprechte christenen
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zijn. Kinderen en jongeren (en ouderen)
mogen dit best weten. Wel is volgens
mij dat samengaan van geloof en
evolutie veel meer problematisch dan
beide boeken het voorstellen. Dat wil ik
in het vervolg laten zien.

Hoe natuurwetenschap werkt
Zowel Fransen als Oranje en Dekker
geven goede informatie over de werkwijze van natuurwetenschap. Beide
boeken benadrukken dat wetenschap
niets kan zeggen over God en dus geen
antwoord kan geven op de vraag of
de dingen door toeval ontstaan zijn
of dankzij een plan van God. In allebei
de boeken lees je dat God niet aan de
natuurwetten gebonden is. Hij kan dus
wonderen laten gebeuren, waartoe de
wetenschap geen toegang heeft. (Tussen haakjes: met ‘wetenschap’ bedoelt
men steeds natuurwetenschap, wat
niet alleen grappig is maar ook verootmoedigend voor beoefenaars van
andere wetenschappen, zoals historici
en theologen).
Ik kan alleen maar instemmen met de
gedachte dat natuurwetenschap niets
zegt over God of zijn plan. Ik trek er
echter een andere consequentie uit dan
oom Jeroen in Het geheime logboek. Als
wetenschap niets over God kan zeggen,
is het niet logisch te beweren: dankzij
de wetenschap weten wij nu hoe God
de wereld heeft laten ontstaan. Mogelijk laat God ons inderdaad door middel
van natuurwetenschappelijk onderzoek
iets ontdekken van zijn werkwijze bij
het ontstaan van de wereld. Tegelijk
kun je nooit uitsluiten dat Hij het toch
anders gedaan heeft dan wij kunnen
zien in ons onderzoek. Daarin speelt Hij
immers om methodische redenen geen
rol, terwijl Hij er wel degelijk is en meer
dan eens heeft ingegrepen in de gang
van zaken in onze wereld.
Fransen laat zien hoe natuurwetenschappers op basis van waarnemingen
in het heden iets zeggen over wat er in
het verleden gebeurd is. Het gaat als bij
de aanblik van een zwartgeblakerd en
ingestort huis, waaruit je concludeert
dat het huis is afgebrand. Ook oom Jeroen gebruikt de tegenwoordige tijd als
hij aan Tycho uitlegt wat natuurweten-

schap wel en niet kan: ‘De wetenschap
beschrijft (…) hoe een ster ontstaat, hoe
een plant groeit’ (p. 81). Natuurwetenschap houdt zich inderdaad bezig met
wat wij nu waarnemen. Op die manier
kijkt zij ook in het verleden, net zoals
wij op dit moment zien hoe de zon er
acht minuten geleden uitzag (omdat
het licht van de zon er zo lang over doet
om ons te bereiken). Je neemt bijvoorbeeld waar dat het heelal uitdijt en in
welk tempo dat gaat. Op basis daarvan
kun je terugrekenen naar het begin van
het uitdijingsproces (de oerknal). Als
je op allerlei plaatsen in de aardlagen
fossielen aantreft in dezelfde verticale volgorde, ligt het voor de hand te
concluderen dat deze fossielen in op-

eenvolgende perioden geleefd hebben.
En op grond van wat bekend is over de
tijd die fossilisatieprocessen in beslag
nemen, kun je uitrekenen hoe lang
geleden de bewuste fossielen geleefd
hebben. Iets dergelijks geldt voor patronen in ons DNA en wat je waarneemt
aan spontane veranderingen.

wel een beperking met zich mee. Strikt
genomen kun je niet zeggen dat je op
basis van je onderzoek met zekerheid
hebt vastgesteld hoe bepaalde dingen
gegaan zijn. Je onderzoek toont je alleen maar een heel voor de hand liggende manier waarop het gegaan kan
zijn. Je was er immers niet bij, toen de
fossielen leefden en werden afgezet. En
je kunt – zoals gezegd – nooit uitsluiten
dat God processen anders heeft laten
verlopen dan wij nu waarnemen.

Betrouwbaarheid van
waarnemingen
In Het geheime logboek legt oom Jeroen
aan Tycho uit dat wat wij zien, klopt;
bijvoorbeeld, dat de aarde heel oud is.
Wij worden niet voor de gek gehouden.
Met andere woorden: onze waarnemingen zijn betrouwbaar. Dat is een
verantwoord en noodzakelijk uitgangspunt in het wetenschappelijk bedrijf.
Maar ook dit uitgangspunt leidt tot
een beperking van de geldigheid van
wetenschappelijke uitspraken. Ik doel
nu niet zozeer op waarnemingsfouten.
Die zijn er om opgespoord en gecorrigeerd te worden. Ik doel alleen op het
bekende gegeven dat er lacunes zijn in
onze waarneming. Wij zien niet alles.
Over honderd jaar zien wij misschien
dingen die wij ons nu nog helemaal
niet kunnen voorstellen.
Oom Jeroen zegt bijvoorbeeld dat wij
ons stuitje nergens voor nodig hebben
(p. 65). Als je het nauwkeurig wilt formuleren, moet je zeggen: tot nu toe is
ons geen enkele functie van het stuitje
bekend. Ik zie ook niet dat dit zal gaan
veranderen, maar uitsluiten kan ik het
niet.

Houdt God ons dan voor de gek, bijvoorbeeld door fossielen in de grond
te stoppen die ons doen denken dat de
In de natuurwetenschap geldt de regel
aarde al miljarden jaren bestaat? Wij
dat je moet werken op basis van dit
weten niet alles van Gods bedoelingen,
soort waarnemingen en berekeningen.
maar het past inderdaad niet bij Hem
Ook geldt de regel dat de
ons opzettelijk om de
eenvoudigste verklaring,
tuin te leiden. Dat doet
Wij zien niet alles
die de minste niet-waarHij dan ook niet en wij
genomen elementen
zien dat ook in, als wij
bevat, de voorkeur vermaar beseffen dat onze
dient. Zo werkt natuurwetenschap. Dat
waarnemingen en onze kennis van de
is terecht en goed en het heeft heel veel functie van allerlei onderdelen van de
kennis opgeleverd. Tegelijk brengt het
schepping niet volledig zijn.
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De gedachte van een schijnbare ouderdom (van de aarde of de fossielen) is
niet erg aantrekkelijk. Natuurwetenschappers kunnen er niet mee werken
en laten het dus in hun onderzoek
terecht buiten beschouwing. Maar ook
hier geldt: uitsluiten kun je het niet.

Wetenschappelijk bewijs
In Het geheime logboek schrijft oom
Jeroen aan Tycho: ‘Dat de soorten dieren en planten
ontstaan zijn in
een lang proces
van evolutie is gewoon bewezen.’
Met die uitspraak
zet je kinderen
op het verkeerde
been. Een kind
denkt dan al
gauw, dat wat ‘gewoon bewezen’ is,
net zo zeker is en
dezelfde waarde
heeft als wat hij/
zij zelf met eigen
ogen ziet. Maar
zo eenvoudig ligt
bewijsvoering in de
wetenschap niet.
Er is heel veel nagedacht en geschreven
over de vraag wanneer iets als wetenschappelijk bewezen mag gelden (let
op de formulering: als bewezen mag
gelden). Daarbij spelen allerlei regels
een rol, die bovendien aan verandering
onderhevig zijn. Daarover hoort Tycho
niets van zijn oom.
Hoe zit het dan met het bewijs voor
allerlei elementen van de evolutietheorie? Ik ga nu voorbij aan de kritiek van
creationisten en de door hen verdedigde alternatieve theorieën, en eveneens aan problemen als de missing link.
Ik ga er in dit verband van uit dat mensen als oom Jeroen wetenschappelijk
gezien met goed recht de evolutietheorie met betrekking tot het ontstaan van
soorten dieren en planten verdedigen.
Wat zouden zij dan moeten zeggen in
plaats van ‘het is gewoon bewezen’?
Dit: als wij ons baseren op wat wij
kunnen waarnemen, voortbouwen op
eerder onderzoek en ervan uitgaan
dat de processen altijd zo verlopen zijn

als wij nu kunnen zien (en dus geen
rekening houden met een speciaal ingrijpen van God), dan biedt de theorie
van een heel geleidelijk ontstaan van
de soorten gedurende drie miljard jaar
op dit moment de meest plausibele
verklaring voor het bestaan van zo veel
verschillende dieren en planten, die bovendien bevestigd wordt doordat voorspellingen gedaan op basis van deze
verklaring blijken te kloppen; en op dat
gegeven mogen wij voortbouwen in
ons onderzoek. Dat
is het, niet meer en
niet minder.
Ik kan me voorstellen dat een natuurwetenschapper die
dit leest, denkt:
daar heb je weer
zo’n theoloog, die
probeert met één
brede beweging
alle onderzoeksresultaten van
tafel te vegen.
Dat is beslist niet
mijn bedoeling. Ik
vraag alleen aandacht voor de geldigheidswaarde
van wetenschappelijke onderzoeksresultaten en de
beperkingen die daarbij horen. Net als
sport moet je wetenschap (en dit geldt
ook voor de theologie) niet kleiner,
maar ook niet groter maken dan zij is.
Anders gaat de lol eraf.

ren, rijst ook de vraag hoe God Adam
en Eva en hun nakomelingen verantwoordelijk kan stellen voor hun kwaad,
of de dood echt een straf op de zonde
kan zijn en wat wij aan moeten met
Paulus’ onderwijs over de relatie tussen
Adams zonde en Christus’ verlossingswerk in Romeinen 5.
In Check it out! gaat René Fransen kort
op deze vragen in. In Het geheime logboek blijven zij onbesproken. Het is ook
geen eenvoudige kost voor een kinderboek. Maar Tycho is slim genoeg om er
vroeg of laat tegen aan te lopen. Hoe
moet hij dan verder?

Bijbel en schepping

Het zou heel fijn voor hem zijn, als
Tycho op dat moment net zo’n sterk
geloof heeft als zijn ouders en oom
Jeroen. En als hij zijn God, Jezus Christus en de Bijbel ondertussen nog beter
heeft leren kennen.
Nu leert hij (onder andere van zijn
dominee), dat het bijbelse scheppingsverhaal ons vertelt dat God alles heeft
gemaakt. En ook dat Hij de wereld gemaakt heeft als een huis voor de mens,
dat Hij contact met de mensen wil,
voor hen zorgt en van hen blijft houden, ook als zij niks van Hem willen weten (p. 144). In Check it out! brengt René
Fransen soortgelijke dingen naar voren.
Dat zijn waardevolle gezichtspunten.
Beide boeken laten met recht zien dat
het begin van Genesis ons niet zo veel
vertelt over de precieze manier waarop
God zijn scheppingswerk verricht heeft.
Dat is kennelijk niet het belangrijkste
Zonde en dood
punt waarom het gaat. Toch zou het
mooi geweest zijn als Tycho niet alleen
Aan het einde van zijn logboek conclueen oom Jeroen had gehad, maar bijdeert Tycho dat hij een beetje ontdekt
voorbeeld ook een oom
heeft, maar er tegelijk
Barend of tante Carina,
een heleboel nieuwe
Anders gaat
die hem meer leerden
vragen bij gekregen
de lol eraf
over de prachtige dinheeft. Zoals: of Adam
gen die de Bijbel vertelt,
een vader en moeder
niet alleen over het ontstaan van de
heeft gehad. Dat heeft hij goed gezien
wereld, maar over nog veel meer zaen het is mooi dat kinderen dat lezen.
ken. Of een oom Ieke die hem een klein
Want daar zit natuurlijk wel een groot
beetje had ingeleid in de wetenschapsprobleem.
filosofie.
Stel dat oom Jeroen gelijk heeft, dat
God de wereld zo gemaakt heeft als de
Kortom: ik waardeer de inzet van René
evolutietheorie laat zien. Dan rijst niet
Fransen, Corien Oranje en Cees Dekker
alleen de vraag naar mensachtigen
om jongeren en kinderen te helpen bij
vóór Adam en Eva. Als het kwaad en de
een aantal moeilijke vragen. Maar ik
dood er al lang vóór Adam en Eva wa-

92

blijf zelf de voorkeur geven aan een andere oplossing en wel de volgende.
De Bijbel vertelt ons wat wij dienen te
geloven over God en zijn werk. Die Bijbel moeten wij dus zorgvuldig onderzoeken en daarbij altijd bereid zijn onze
interpretaties te laten corrigeren. Natuurwetenschappers kunnen hun fascinerende werk rustig voortzetten, met
toepassing van hun eigen beproefde
methodes, zolang zij zich maar bewust

zijn van de kracht en de beperkingen
van hun werkwijze. Het blijft tenslotte
mensenwerk, net als de theologie.
N.a.v.:
René Fransen, Check it out! 6 grote
vragen voor hart en hoofd, ForumC/
Jongbloed, Heerenveen, 2015,
ISBN 978-90-8601-145-2, 87 pag.,
prijs € 12,50;
en:

Corien Oranje & Cees Dekker, Het
geheime logboek van topnerd Tycho.
Over dino’s, dwaalsterren en de maker,
Columbus/Jongbloed, Heerenveen,
2015, ISBN 978-90-8543-285-2, 152 pag.,
prijs € 12,50

Een wonderlijk verhaal

Op de cover wordt Young bekend verondersteld en aangeprezen als ‘auteur
van De uitnodiging’. Dat was overigens
al geen alledaags verhaal, en er is door
christenen heel verschillend over geoordeeld. Niet het minst doordat de hoofdpersoon in zijn verdriet en geloofstwijfels getroost en bijgestaan wordt door
een drietal merkwaardige mensen dat
de Drie-eenheid moet voorstellen, met
twee van hen als vrouw.
Ook in Eva wil de schrijver laten zien
wie God is, nu vanuit de schepping,
en hij wil Genesis op een andere manier laten lezen. Het heeft hem ‘ruim
veertig jaar van vragen, onderzoek en
levenservaring’ gekost – kun je hem
dan nog tegenspreken? Met zijn wens
‘dat dit boek onze vaste aannames – en
onze harten – openbreekt. Ik hoop dat
er daarmee ruimte komt voor nieuwe,
diepere inzichten. Bij onszelf en in onze
gemeenschappen’, wil hij nogal pretentieus zijn lezers overtuigen (p. 297,299).
Dat Young iets als eerherstel voor de
vrouw bepleit, is een thema in Eva. In
interviews met hem, die ik op internet
tegenkwam – via www.cip.nl en www.
publishersweekly.com – is daarover
meer te lezen. Hij heeft te veel gezagsmisbruik door mannen om zich heen
gezien. Hij is van mening dat de Bijbel

ook anders gelezen kan worden, met
veel meer aandacht en waardering voor
het vrouwelijke. Ook was hem opgevallen dat er veel mythologische verhalen
rondom de eerste hoofdstukken van
Genesis bestaan.
Hij beweert dat vrouwen onrecht is
aangedaan doordat Eva vanouds wordt
beschouwd als de hoofdschuldige van
de zondeval, terwijl de Bijbel zelf een
aantal malen zegt dat door Adam de
zonde in de wereld is gekomen. Natuurlijk is hij niet de enige op dit gebied,
maar hij wil voor zijn opvattingen met
opzet van fictie gebruikmaken, want
‘fictie is de beste communicator’. Dat is
best een slimme zet, want een romanschrijver kan zich per definitie allerlei
vrijheden veroorloven.

Dimensies
Eva speelt wel een belangrijke rol in het
verhaal, maar is niet de hoofdfiguur.
Op een strand van een eiland in een
andere dimensie, ergens tussen de huidige en de toekomstige wereld, krijgt
Johan de Verzamelaar bezoek van Eva,
die een voorspelling doet: ‘We weten
al heel lang dat er drie zullen opstaan
die ons allemaal vertegenwoordigen.
Een aan wie de belofte van het zaad is
gegeven, een wiens zaad de kop van de

slang zal vermorzelen en een in wie al
het zaad verenigd wordt. De Moeder,
de Dochter, de Bruid. De komst van
dit meisje markeert het begin van het
einde’ (p. 11).’ En dan spoelt er een container aan met een gruwelijke inhoud:
een aantal meisjes, allemaal dood, op
één na: Lillie, die nog een sprankje van
leven vertoont. Ze komt onder behandeling van Genezers en Makers, die met
hun apparatuur en medicatie tot veel
in staat zijn. Op zoek naar Lillies afkomst lopen ze vast op haar genetische
code. Ze blijkt de genen van elk menselijk ras te dragen, dat wil zeggen dat
elke cel in haar lichaam de complete
mensheid bevat.
Als het meisje tot haar positieven komt,
weet ze alleen nog haar naam en dat
ze niet geliefd was en zelfs misbruikt.
Ze koestert zich in de aandacht en bescherming van Johan, van het vrouwtje
Lettie en van enkele Weters die meer
over haar en haar bestemming moeten
uitzoeken. Ze bevinden zich met elkaar
in de Schuilplaats, maar hoe veilig die
plek ook lijkt, het kwaad weet ook daar
door te dringen. En Lillie krijgt zelfs te
maken met de slang.

Eva en Adam
In coma-achtige dromen ontmoet Lillie
een ebbenzwarte vrouw, Eva, die zich
haar moeder noemt. Lillie is voorbestemd om getuige te zijn, al begrijpt ze
dat niet en verzet ze zich er soms tegen.
Het zal je ook maar aangezegd worden
dat ‘de bestemming van deze plaats en
tijd, misschien wel die van de kosmos,
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Gelezen
Marja Zwikstra-de Weger

De roman Eva, de derde van W. Paul Young, stond al snel
hoog in de top tien (indicatie voor verkoopcijfers, niet voor
waardering). Er was ook zo veel propaganda én zijn eerste
boek was een wereldwijd succes. In de pers en de sociale media zijn de reviews heel divers: van lovend tot afwijzend.
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van jou afhangt, en van de keuzes die
jij gaat maken’.
Eva laat haar de schepping in zes
dagen/periodes zien en dat wordt
beeldend beschreven. Als Johan haar
daarna voorleest uit de Teksten, begrijpt ze meer en verliest ze stukje bij
beetje haar ongeloof. Ze komt met Eva
in Eden, weer een andere dimensie, en
aanschouwt ook God zelf: een wervelwind van kleurige edelstenen die samenvloeien tot een persoon, een mens
die God is: de Tijdloze, Adonai. Ze ziet
Hem later weer in een warreling van
vuur en water, aangewakkerd door een
windvlaag: Adonai, met Elohim en de
Ruach. Deze Hebreeuwse namen worden niet verklaard. God wordt steeds
aangesproken in het meervoud. Uit dit
alles spreekt eerbied voor wie God is.
Lillie is – samen met Eva… – getuige van
de geboorte van Adam: hij wordt door
de Tijdloze geboetseerd uit aarde, maar
als een baby: ‘Dit is mijn geliefde zoon,
in wie ik een welbehagen heb. Adam
zal hun naam zijn.’ En: ‘Gezegend is
de schoot van de schepping.’ Bekende
uitspraken van God uit het Nieuwe Testament over zijn mensgeworden Zoon,
hier toegepast op de eerste mens(en).
Nog meer merkwaardigs. Verderop
wordt door Johan aan Lillie verklaard:
dat Adam als volwassen man geschapen zou zijn, is een mythe. God heeft
de baby gebaard en gezoogd: ‘Natuurlijk hebben zij borsten. Vol melk, volgens de geschriften. Moedermelk.’

Draai
Ook de val in zonde mag Lillie in Eva’s
gezelschap zien. ‘Door Adam hebben
alle mensen schaduwziekte geërfd,
dat hoort bij het menselijk bestaan.
De belangrijkste strijd, eentje waar
wij allemaal in verwikkeld zijn, is om
daar weerstand tegen te bieden,’ had
Anita, een van de Weters die Lillie begeleidt, verteld (p. 98). Adam raakt al
in een vroeg stadium in de ban van de
slang, die kan praten en twijfel zaait in
Adams brein. En Adam geeft de slang
de macht om dat te doen. Hij is dan
nog alleen, en hier begint zijn ‘draai’,
waarin alle kwaad in het universum
zijn oorsprong vindt.
Bij de naamgeving van de dieren vertoont hij al ontevreden gedrag. En Lil-

lie kan, hoe graag ze dat ook wil, hem
daarvan niet weerhouden. Dan wordt
het meisje geboren. Die geboorte van
Eva gebeurt in negen maanden tijd,
waarin Adam slaapt en zijn buik steeds
meer opzwelt. ‘De schepping hield de
adem in. Adonai opende zijn zoon, de
zij werd uit de hij genomen, de ene
splitste zich in tweeën. (…) Het gekrijs
van een pasgeboren meisje sneed door
het nachtelijke Eden en Boodschappers
brachten het goede nieuws tot in de
verste uithoeken van de schepping’
(p. 187-188). Ze dronk ook aan Gods
borst, groeide op en ‘naarmate ze vol-

wassener werd, groeiden haar liefde en
genegenheid voor Adam’.
De vrouw neemt weliswaar als eerste
de vrucht van de vijgenboom(!) en eet
ervan, daarna Adam, en ‘het zoete in
hun mond was bitter in hun buik’. Zij
ziet haar fout in maar hij voelt zich
allereerst vrij. Toch doet Adam een poging tot goedmaken door het ‘boompje
van Leven’ te vernietigen. Dan verschijnen Adonai, Elohim en de Ruach ten tonele. Adam doet Hun alleen verwijten,
maar Eva voelt zich door Adam verraden en erkent voor God haar schuld. Zij
mag in Eden blijven, Adam en de slang
worden verbannen. Lillie ziet het allemaal gebeuren en het doet haar veel.
Om kort te gaan: intussen is er met
haar ook veel gebeurd. Zij heeft een
magische spiegel gekregen en gebruikt
die ook, waardoor het slechtste in haar
bovenkomt. Ze gaat zich Lilit noemen
en doet een poging de plaats van Eva in

te nemen om haar te redden. Maar Lillie kan ook als Lilit uiteindelijk Eva niet
in Eden houden. Ze ontmoet Eva in een
latere dimensie opnieuw. Zelfs Maria
is daar aanwezig en dan ontmoeten
de moeder, de dochter en de bruid
elkaar: aan Eva was de belofte van het
zaad gegeven, in Maria is de belofte tot
stand gekomen en Lillie is degene met
wie de belofte voor altijd één zal zijn
(p. 282-284).

Vragen
In het slothoofdstuk is Lillie met beide
voeten op aarde terug. Het lijkt iets als
een verklaring, maar ik vind het wat
ontgoochelend. Wat moet ik nu met
dit boek, dat al zo veel vragen opriep?
Ik heb soms wel mooie dingen gelezen:
zoals bijvoorbeeld het uitgekozen zijn
van het verschoppelingetje Lillie, de
beeldende beschrijving van de schepping en dat wie niet op God vertrouwt,
verkeerd uitkomt. Maar waarom moet
het bijbelverhaal van schepping en
zondeval vervormd worden, worden er
magische elementen ingebracht, wordt
er een mythisch figuur als Lilit opgeroepen, terwijl zelfs dat verhaal nog wordt
aangepast? En Lillie de bruid? Nergens
wordt duidelijk dat zij de plaats van de
bijbelse bruid, de kerk, zou innemen,
en hoezo ‘in wie al het zaad verenigd
wordt’ (p. 11)? Waarom speelt een deel
van het verhaal zich af in een bovennatuurlijke en sciencefictionachtige wereld, die veilig lijkt maar waar kwaad
en dood toch weten door te dringen?
Mag een schrijver zijn theorieën hard
maken zonder veel verklaring maar met
behulp van zo veel fantasie, waarin hij
zelfs God laat optreden? Zadelt hij zijn
lezers niet op met zijn eigen en zelfbedacht Godsbeeld?
Young leverde een verhaal van pure
fantasie over een verzonnen wereld
om daarmee ruimte te scheppen voor
nieuwe, diepere inzichten op theologisch gebied. Een zwaktebod dat niet
overtuigt, ik blijf het een wonderlijk
verhaal vinden.
N.a.v.: W. Paul Young, Eva, Kok, Utrecht,
2015, ISBN 978 90 435 2546 6, 302 pag.,
prijs € 19,99
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Aanvliegroute
Uit eigenbelang gaf de rechter de weduwe gelijk,
hij deed haar recht om er zelf
beter van te worden.
Uit liefde gaf God ons Jezus

Gedicht
Gert Slings

hij deed zichzelf recht en
maakte ons beter.
Aus Liebe will mein Heiland sterben
Eigenbelang is grind dat wegrolt
onder je voeten,
wind die je wegblaast uit de route.
Gods liefde is een vlakke bodem
waarover je niet uitglijdt,
licht dat de weg wijst.
Ik ben een sterke weerloze vogel
en blijf God aanvliegen.
Ria Borkent
Uit: Schriftgedichten, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

Ik woon onder een van de aanvliegroutes van Schiphol.
Daar wen je aan.
Soms raak je onder de indruk van die machtige vogels.
Sinds ik dit gedicht heb gelezen, kijk ik er nog anders naar.
En vraag me geregeld af:
ben ik ook een vogel die God blijft aanvliegen?
Wat een gedicht met je kan doen!
Prachtig gebouwd op de tegenstelling: eigenbelang en liefde.
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Persrevue
Perry Storm
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Prediking: genadige aanspraak
én tegenspraak
In De Waarheidsvriend van 15 januari
2016 publiceert ds. A.J. Mensink (voorzitter van het hoofdbestuur van de
Gereformeerde Bond) zijn openingswoord op een zogenaamde ‘predikantencontio’ die onlangs werd gehouden.
Het is een fraai verhaal over profetische
prediking (dat is ook de titel). In het
eerste deel vertelt hij een en ander over
de vraag van een Hongaarse gereformeerde predikant die informeerde naar
de ruimte in Nederland om nog profetisch te preken. Ook vraagt Mensink
aandacht voor wat de Helvetische Confessie over de prediking zegt. Hij gaat
dan zo verder:
De gezonde leer
De Hongaarse vraag en de Helvetische
confessie noodzaken ons om de prediking opnieuw bovenaan de agenda te
zetten. Als hoofdbestuur zullen we dat
dit jaar ook nadrukkelijk en concreet
gaan doen. Nu wil ik één facet, of beter
gezegd: één wezenlijke trek van de prediking overdenken. Namelijk de vraag
naar het profetische in de prediking.

In Paulus’ brieven aan Timotheüs valt
mij steeds weer op hoe centraal de
roeping tot prediking staat. ‘Predik het
Woord, volhard daarin.’ De gemeente
heeft de prediking nodig om onderwezen te worden in en bewaard te worden
bij de rechte leer van het Evangelie. De
opbouw van de gemeente in de waarheid van Christus is principieel een zaak
van prediking. En de urgentie daarvan
neemt alleen maar toe wanneer Paulus
zegt dat er een tijd (kairos) komt waarin
men de gezonde leer niet meer zal verdragen.
Volharden
Nu leest Timotheüs van zijn oudere
broeder en leermeester de curieuze
toevoeging om te volharden in de prediking, ‘gelegen of ongelegen’ (tijdig of
ontijdig). De vraag is niet onbelangrijk
of dit ‘gelegen of ongelegen’ op de prediker slaat of op de hoorder. Moet je het
Woord verkondigen of het jou uitkomt
of niet, of moet je het verkondigen of de
hoorder het uitkomt of niet? Dat laatste
zou een stukje cultuurkritiek kunnen

bevatten, aangezien de Grieks-Romeinse
retorica juist aandringt op een passend
woord op een passend moment: Je moet
het ijzer smeden als het heet is. Dus ook
in de homiletiek zijn we niet wereldgelijkvormig, zou je zeggen. We gaan wel
wijs, maar niet berekenend te werk. We
richten ons wel op het hart van mensen,
maar kijken hen niet naar de ogen. Omdat God Zelf soms komt als geroepen,
maar soms ook helemaal niet. Ook voor
onszelf niet. Maar omdat we dan ook
zelf uit ervaring weten dat een ongelegen, een ongemakkelijk woord ons het
meest tot zegen werd. Dat God Zijn kairos (gelegenheid) bepaalde in een woord
dat voor ons juist akairoos (ongelegen)
kwam.
Verzoeking
Van zowel de prediker als de hoorder
vraagt de Heilige Geest dus de bereidheid om te allen tijde de stem van God
in zijn leven te laten klinken. Van de
hoorder vraagt Hij een a priori bereidheid en overgave als hij onder de bediening van het Woord komt; van de pre-
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diker vraagt Hij een a priori bereidheid
en gehoorzaamheid om ongebonden, en
zonder aanzien van persoon en situatie
de mond van Christus te zijn. Om profetisch te preken.
Dat betekent voor ons niet dat wij in de
prediking gezag claimen, maar dat wij
gezaghebbend preken. Dat wij preken,
terwijl we zelf als mens staan voor de
levende God, ingewonnen en overwonnen door Zijn woorden die ons dán weer
gelegen, dán weer ongelegen komen.
Doen wij dat niet, dan worden wij
gelegenheidspredikers en de hoorders
gelegenheidshoorders. En ik wil wel toegeven: die verzoeking is soms zeer nabij,
óf vanuit ons eigen hart óf vanuit de
gemeente. Om pro domo te preken en
niet pro Deo.
De Heilige Geest bedient Zich echter, de
eeuwen door, van prediking waarin God
Zelf aan het Woord komt, gelegen of
ongelegen. Profetische prediking is dat
de Heere er een woord tegenover zet.
Het woord van Zijn Koninkrijk tegenover
het onze; het woord van Zijn wil tegenover het onze. Een woord van vergeving
tegenover onze belijdenis van schuld;
een woord van vrijspraak tegenover ons
oordeel. Maar evengoed een woord van
oordeel over onze zélfvrijspraak en zelfrechtvaardiging. God zegt ons genadig
de waarheid. En dus worden wij in de
prediking genadig aangesproken, maar
ook genadig tegengesproken. Want ook
priesterlijke prediking is profetisch, juist
omdat ze van Godswege tot ons komt.
Ook het priesterlijke woord is geen mensenwoord, geen woord van beneden
– maar woord van boven, woord van
de ons genadig tegensprekende God.
Daarom vraagt de prediking bijbels gezien altijd het antwoord van geloof en
bekering als het gehoor geven aan het
spreken van de Heere.
Stem van de herder
Ik ben diep onder de indruk geraakt van
een artikel van dr. J. Koopmans uit het
eerste oorlogsjaar. Hij schrijft over de
kerkelijke prediking in die (1940) tijd. Hij
bezweert daarin dat de kritiek van het
Evangelie in de prediking niet tot zwijgen gebracht mag worden. Want het
gaat daarin ‘niet maar om de toevallige
opinies van willekeurige mensen, of het
nu meerderheidsopinies of minderheidsopinies zijn – daarin gaat het om de

stem van de Goede Herder, die tot Zijn
kudde roept en haar daarbij bewaart,
die Zijn gemeente op de rechte weg wil
houden dwars door de wereld heen,
(gaat het) om de stem van God, Die wil
dat Zijn kinderkens zichzelven van de
afgoden zullen bewaren’.
En even verderop: ‘Wanneer het erom
gaat, mensen voor het Evangelie te winnen, dan zullen wij alles doen wat in ons
vermogen is om de weg van het Woord
tot het hart vrij te houden – met behoud
van duidelijkheid. Maar wanneer het
erop aankomt, duidelijk te worden, dan
zullen wij ons niet door prestigekwesties of vrees voor verlies van invloed
mogen laten weerhouden, het Woord
te verkondigen, de weg van het Woord
overlatende aan de Heilige Geest – met
behoud van de christelijke liefde, zonder
hardheid, maar in het besef dat wij zó
de beste dienst bewijzen aan alwie het
getuigenis verneemt.’

schuurt. Over prediking waarin we niet
pal voor het aangezicht van de Heere gebracht worden. Preken die te ‘netjes’ zijn,
te afgepast, te kloppend. Hoewel ook
het horen van een preek een levenslang
leerproces is en klachten over de prediking echt niet altijd terecht en terzake
zijn, ligt hier wel een belangrijke vraag.
Is onze prediking echt ontvouwing van
het Woord Gods, ontmoeting met de levende en sprekende God, en gaat zij echt
in óp en ín onze werkelijkheid? Wordt de
gemeente met al haar noden en zonden,
met al haar gelegenheden en ongelegenheden, voor het aangezicht van God
geplaatst, en draait de sleutel van het
Koninkrijk dan beide kanten op: open en
dicht?

Voorspelbare prediking?
Er wordt in de gemeente te veel geklaagd over voorspelbare prediking.
Over prediking waarin het niet vonkt en

komt ook als een tegenover tot mij. Het
Woord haalt ook mij onderuit, in mijn
verlorenheid maar ook in mijn vroomheid – en dat Woord zet ook mij weer op

Roepende in de woestijn
Ik merk dat ik bij het voorbereiden en
het houden van de preek ook zelf echt
méns moet zijn en worden. Het Woord
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de been, in Christus.
Onze prediking verliest aan profetische
kracht, juist als dominees geen mens
meer zijn, mens met haken en ogen,
mensen van niks – maar in plaats daarvan met het Woord van de andere kant
ook zelf mensen van de andere kant zijn
geworden. Dan word je pas écht een roepende in de woestijn, als iemand die het
echte woestijnleven vreemd is.
Daarom kun je jezelf er nooit mee verheffen of inkapselen dat de prediking
van het Woord van God het Woord van
God is. Want de prediker is God niet.
Integendeel, het wordt voor jezelf een
spannend wonder dat je de woorden
waarvan je zelf uit genade moet leven,
mag doorgeven. Als geroepene des Heeren.
Want, zegt Koopmans tegelijk, ‘de Heilige Geest is de Prediker door de mond
van de menselijke prediker. Daaraan
ontleent de kerkelijke verkondiging die

geheel eigensoortige en onvergelijkbare
autoriteit.’
En als ik nóg iets van Koopmans mag
doorgeven (alleen maar als indringend
citaat voor de kerk op weg naar 2025):
‘De dominees moeten zeggen wat de
Kerk zegt, de Kerk moet zeggen wat de
Schrift zegt, want de Schrift zegt wat
God zegt.’

vreemd zijn dat de Heere daarmee Zelf
in het midden van Zijn gemeente verschijnt.
‘Nicht über Predigt-Not und leere Kirchen klagen, sondern klar und vollmächtig die Botschaft ausrichten! Nicht
in immer neue Aktionsprogramme
ausweichen, sondern das Wort Gottes
verkünden.’

Uit het slotgedeelte citeer ik alleen nog
de volgende sprekende zinnen:
Heb door de kracht en de genade van
de Heilige Geest de moed om anderen
te willen winnen en uzelf te verliezen.
Heb door de kracht en de genade van
de Heilige Geest de moed om met ándere woorden te komen. Geen woorden
die ménsen hadden kunnen bedenken,
woorden die in het verlengde van (kerk)
mensen liggen. Maar woorden die zó
haaks zijn dat ze bevrijdend, bekerend,
vernieuwend zijn. Woorden die zó

Mensink vermeldt niet van wie die laatste paar Duitse regels zijn. Maar elke
gereformeerde predikant zou ze op het
ogenblik boven de ingang van zijn studeerkamer moeten timmeren!

Waarover praten met een
agnost?
Waarom landen vele klassieke apologetische verhalen ten bate van het christelijk geloof niet bij heel veel mensen
om ons heen? Kom je met een ‘klassieke
atheïst’ nog tot felle discussies over
argumenten pro en contra het geloof,
bij een heleboel mensen lukt dat niet
meer. Zij zijn namelijk agnosten.
Agnosten? In Christelijk Weekblad van
5 februari 2016 komt dr. Willem
Maarten Dekker (predikant van de
Hervormde gemeente Waddinxveen)
uitleggen wat dat zijn. Ik vond het een
heel verhelderend en tot nadenken
stemmend verhaal. Zijn titel: ‘Waar
wanhoop is, is hoop.’ Na de introductie
van zijn thema schrijft hij:
‘Prima dat jij gelooft. Mij interesseert
het niet.’ Dat is een veelvoorkomende
reactie die je als christen kunt krijgen als
je een gesprek over God wilt beginnen
met een niet-gelovige.
We noemen deze houding ten opzichte
van religie (en dan met name het christendom) ook wel ‘agnosme’. Dit is een

neologisme, bedacht
door de rooms-katholieke theoloog Anton
Houtepen. Hij onderscheidt het van
agnosticisme.
Dat laatste is de
theoretische
houding die
zowel het
theïsme (de
wetenschappelijke verdediging van
Gods bestaan) als
het atheïsme (de
wetenschappelijke
onderbouwing van
de overtuiging
dat God niet
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bestaat) afwijst. Een agnosticist meent
dat het het meest redelijk is om de vraag
naar Gods bestaan onbeantwoord te
laten; zij is onbeslisbaar.
Een agnost daarentegen interesseert zich
in feite niet voor de Godsvraag, dus ook
niet voor de vraag wie van de drie (theïst, atheïst, agnosticist) er nu gelijk heeft.
‘God’ is simpelweg een irrelevant onderwerp. De vraag of God bestaat is net
zo’n vraag of er nu 9, 10 of 23 planeten
in ons zonnestelsel zweven. Waarom zou
ik me voor die vraag interesseren? Het
heeft niets met mijn leven te maken.
De agnost verzet zich dus ook niet meer
tegen religie. Waarom zou ik me verzetten tegen iemand die beweert dat er 23
planeten in ons zonnestelsel zijn? Laat
hem lekker.
Geeuwen
Of, een ander voorbeeld: voor een agnost is een gelovige zoiets als voor mij
een groot liefhebber van cricket is. Ik heb
niets tegen cricket. Ik heb ook helemaal
geen behoefte om in te gaan tegen mensen die cricket spelen. De sport interesseert mij alleen niet. En als iemand alle
finesses van het cricketspel en zijn ingewikkelde regels aan mij probeert uit te
leggen, begin ik ongemerkt te geeuwen.
Het lijkt erop dat een deel van WestEuropa op dat standpunt staat als het
gaat om godsdienst en religie.
Deze desinteresse in religie moeten we
verstaan als een historisch verschijnsel.
Zij heeft te maken met de specifieke
geschiedenis van Europa en het christendom hier. Het agnosme is eigenlijk een
uiting van teleurstelling in het christendom, een teleurstelling die in de loop
van honderden jaren is opgebouwd.
Het christendom beloofde heil, vrede
en toekomst, maar daar is weinig van
terechtgekomen en mensen hebben geen
vertrouwen meer dat dit er nog komt.
In ons collectieve geheugen zit het idee
dat het christendom niet brengt wat het
belooft.
Wanneer je met mensen over het geloof
spreekt, komen ze al gauw met de kruistochten, de godsdienstoorlogen vroeger
en nu, en de wet van behoud van ellende
– die stelt dat de aard van de ellende wel
wat verandert, maar dat de som der ellende alle eeuwen door gelijk blijft.
Soms wordt dat dan door christenen afgedaan als een oppervlakkige leefwijze,

die zich de diepere vragen van het lijf
houdt. Toch is het de vraag of we daarmee de agnost recht doen. Ook al heeft
hij nooit serieus studie gemaakt van
het christendom, het gegeven dat Jezus
twee millennia geleden naar de aarde
is gekomen, maar de wereld geen steek
verbeterd is – je hoeft niet te studeren
om dat als een soort van archetype in
jezelf waar te nemen. De lethargie heeft
wel degelijk een grond.
Natuurlijk, bij sommigen leidt deze
collectieve ervaring ertoe dat zij zich
tegen het christendom verzetten. Zeker
als mensen in het heden opnieuw de
gevaarlijke kanten van religie zien (zoals
bij het islamitisch terrorisme), geeft dat
een impuls aan het atheïsme. Daarom
is er een kleine revival van het atheïsme
gaande.
Maar veel mensen kijken naar het christendom vanuit de gedachte dat de wereld er weliswaar niet beter van wordt,
maar als anderen voor zichzelf, in hun
privéleven, de illusie willen koesteren dat
er een God is, laat ze dan lekker.
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Klassiek
Het is heel belangrijk om te zien dat de
klassieke apologetiek machteloos staat
tegenover dit agnosme. Deze is namelijk
gericht op de verdediging van het geloof.
Maar je kunt jezelf alleen verdedigen als
iemand je aanvalt.
Daarom zijn veel theïsten in Nederland
zo blij met iemand als Herman Philipse.
Hij valt het geloof op een klassieke manier aan, en zij kunnen daar op een klassieke manier op antwoorden; een eindeloos debat, maar we hebben tenminste
een debat. Agnosten bestrijden het
geloof echter niet, zij hebben het slechts
voor volkomen irrelevant verklaard.
Ook de – onder christenen! – populaire
boeken van Tim Keller (In alle redelijkheid) en Rik Peels & Stefan Paas (God
bewijzen) gaan uit van de klassieke situatie waarin theïsten en atheïsten elkaar
bestrijden. Wanneer echter veeleer het
agnosme de grondstroom van onze cultuur is, heeft hun kruistocht voor God
geen zin.
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Aanklacht
Hoe kan het dan? Om contact te krijgen
met een agnost, zul je met bezwaren tegen diens levenshouding moeten komen,
met een aanklacht, zodat hij wel moet

De stichting Woord en Wereld heeft geprobeerd alle
rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Mocht de
vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig
zijn, neemt u dan contact op met de redactie.
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden en/of
openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming
van de redactie.
ISSN 1380 - 3034

99

Jaargang 23 no 3 maart 2016

reageren. Ze zullen gebracht moeten
worden in de situatie waarin volgens de
Bijbel de ware vraag naar God ontstaat,
en dat is de situatie van de wanhoop.
Niet-christenen worden in het Nieuwe
Testament ‘mensen zonder hoop’ genoemd. En op de Pinksterdag, als de
apostelen het joodse volk als Godsmoordenaars hebben aangeklaagd, stelt het
volk de vraag:
‘Wat moeten
wij doen?’ Dat is
een vraag uit de
nood geboren.
Dat is de enig
legitieme vraag
naar God.
Apologetiek
moet dus zien te
onthullen welke
wanhopigmakende realiteit
de agnost onderdrukt. Dat
is iets anders
dan een gewone
verdediging van
het christendom.
Een christen zal
juist moeten
erkennen dat het
christendom zich
vaak beestachtig
gedragen heeft, en dat het historisch
gesproken ons vertrouwen al lang niet
meer waard is.
Een christen gelooft echter niet in het
christendom, maar in Christus. En
Christus is een Verlosser. Hij is houvast
(‘troost’, zei de catechismus) voor verlorenen. Hij redt van de Grote Drie: de
schuld, de dood en de Satan.
Met de laatste moeten we bij agnosten
maar niet aankomen. De Satan lijkt
voor hen een onmogelijk wezen. Maar
het gesprek over schuld en dood moet
mogelijk zijn.
Welke oplossingen biedt onze seculiere
cultuur voor beide? Ik zie ze niet. Ik zie
wel dat ze allebei op veelvuldige wijze
weggestopt worden. Ze mogen er niet

zijn, en de miljoenen psycho-pilletjes die
dagelijks in Nederland geslikt worden,
helpen erbij die illusie in stand te houden.
De dood is zo erg niet meer, houden we
elkaar voor, of ‘Afscheid nemen bestaat
niet’ (Borsato). En schuld, wie spreekt
er nog van schuld? Je gaat niet naar de
psycholoog om je schuld te verwerken,

Miljoenen psycho-pilletjes
Dordrecht, Grote Kerk
maar om te leren dat je geen schuld
hebt. Op deze manier krimpt ons menszijn tot een bijna dierlijke vorm. Waar
niemand meer ‘heengaat’, maar alleen
nog ‘doodgaat’, waar geen sprake meer
is van schuld, maar alleen nog van
vergissingen, waar de vrije wil pseudowetenschappelijk ontkend wordt, waar
de evolutiebiologie de antropologie
bepaalt, daar is de mens niet meer aanwezig in de hem specifieke eindigheid en
verantwoordelijkheid.
Apologetiek is de agnost erop wijzen
wat hier allemaal verdrongen wordt.
Reeds de Prediker, de randbewoner van
het Oude Testament, heeft het leven veel
dieper doorschouwd. Als er geen verlos-

sing uit de dood en de schuld is, kunnen
we het beste samen een grote kuil graven en erin springen.
Het is nihilisme of geloof, een alternatief
is er niet. Het is zelfdoding of springen
in de afgrond van Gods barmhartigheid.
Dat is de toon van de andere apologetische stroom die er ook in de traditie is:
die van Pascal en Kierkegaard.
Die stroom biedt
in onze tijd meer
hoop dan de klassieke theïstische
apologetiek.
Want alleen
waar wanhoop
is, is hoop.
Ik weet nog niet
zo zeker of het
waar is dat de
houding van de
vele agnosten
om ons heen nog
steeds opkomt
uit teleurstelling
in het christendom. Hoe kun
je teleurgesteld
zijn in iets wat
je helemaal niet
kent? En wat je
ook niet interesseert omdat je überhaupt geen behoefte hebt aan een zingevend verhaal
voor je leven. Dat leven is al boeiend
en overvol genoeg zonder! Maar verder
heel inzicht gevend en herkenbaar wat
Dekker schrijft. De door hem geschetste
agnosten kom je niet alleen buiten de
kerk tegen. Ze zitten tegenwoordig ook
nogal eens bij je op catechisatie!
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