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Ik… rechtvaardig?

Verder in dit nummer o.a.:
- Niet praten maar wandelen
- Dromen van Rome
- Een vrolijke kers
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Schriftlicht
Frans Wisselink

De weg van de vrede

‘U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij Jezus
is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt;
iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak
kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij
gelooft.’
(Handelingen 13:38-39)
Twee mannen zijn per boot aangekomen in wat nu Turkije
heet. Ze komen uit Cyprus en ze zijn in de buurt van de huidige badplaats Antalya aan land gegaan. Het gaat om twee
Joden: Paulus en Barnabas.
Het doel van hun reis is voorlopig Antiochië, een Romeinse kolonie waar ook
veel Joden wonen. Het is een reis van
zo’n 200 km en het gaat moeizaam,
want ze moeten lopen en af en toe
stuiten ze op snelstromende rivieren en
op akelige moerassen. Als ze in Antiochië aankomen, zoeken ze onderdak. Zo
kunnen ze bijkomen van de reis.
Op de sabbat gaan ze naar de synagoge, dat zijn ze zo gewend. In de synagoge ontmoeten de Joden elkaar. Daar
wordt voorgelezen uit de heilige boeken, daar ontvangen ze de zegen van
God. Met het oog daarop gaan Paulus
en Barnabas ook in Antiochië naar de
synagoge. Ze zoeken gewoon een plekje

in de synagoge, maar iedereen heeft in
de gaten dat deze twee ergens anders
vandaan komen. En daarom worden
ze uitgenodigd om een bemoedigend
woord te spreken.
Paulus neemt het woord. Hij weet met
wat voor mensen hij te maken heeft.
Het gaat om Joden en om vrienden
van de Joden. Deze mensen zijn op
de hoogte van wat er zo’n tien jaar
geleden in Jeruzalem gebeurd is. Sommigen waren er toen zelf bij, anderen
hebben naderhand hun verhalen
gehoord. Ze weten van Jezus en zijn
wonderlijke daden. Ze weten van Jezus
en dat Hij aan het kruis gebracht is. Ze
weten van Jezus en dat er verwarrende

Intens verlangen naar de weg
van de vrede
Ik ben wanhopig, Heer!
Daarom roep ik naar u.
Heer, hoor mijn stem,
luister naar mij,
hoor hoe ik smeek!
Heer, als u steeds op onze zonden
let,
dan zijn wij altijd schuldig.
Maar u vergeeft ons,
en daarom eren wij u!
Ik verlang naar de Heer,
ik wacht op hem,
ik vertrouw op zijn woorden.
Ik verlang naar de Heer,
meer dan een nachtwaker verlangt naar de ochtend,
naar het licht van de nieuwe dag.
Volk van Israël, vertrouw op de
Heer!
Want hij is goed en trouw,
hij bevrijdt ons, altijd weer.
De Heer zal ons van alle schuld
bevrijden.
(Psalm 130, BGT)
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verhalen zijn over wat er na zijn dood
gebeurde. Tot deze mensen richt Paulus
het woord. Een verslag daarvan kun je
nalezen in Handelingen 13:16-41.

Paulus
In zijn toespraak herinnert Paulus hen
aan de wet van Mozes. In de wet van
Mozes wordt een onderscheid gemaakt
tussen twee soorten zonde (zie Num.
15:29-31). Wie in een impuls iets stoms
heeft gedaan, kan het weer goed maken met God en de mensen. Je moet
een offer brengen aan God, je moet iets
betalen aan de mensen, daarna kun je
met een schone lei verder. Deze uitweg
is er niet voor wie expres iets slechts
doet. Als je willens en wetens iets doet
wat niet mag, dan hoor je er niet meer
bij. Op dit onderscheid zinspeelt Paulus.
Hij kondigt algehele vrijspraak aan.
Alles wat je aan slechts doet, wordt je
vergeven. Dat geldt voor iedereen die
gelooft. Je wordt volledig vrijgesproken.
Er is zelfs vrijspraak voor daden waarvoor vroeger geen vrijspraak mogelijk
was, dankzij Jezus.
Deze woorden van Paulus worden heel
goed ontvangen. Naderhand vragen
meerderen aan hem om de volgende
week weer naar de synagoge te komen
en hierover te spreken. Een flinke groep
mensen kan niet zo lang wachten, maar
gaat direct met Paulus en Barnabas
mee om nog meer van hen te horen. De
mensen zijn duidelijk enthousiast over
de vrijspraak die Paulus aankondigt.

Luther
Dat enthousiasme tref je zo’n 1500 jaar
later ook aan bij Maarten Luther. Hij
was doodsbang voor God. Hij zat maar
in over zijn zonde en hij voelde zich vreselijk schuldig tegenover God. Hij deed
echt ontzettend zijn best om aardig
te worden gevonden door God. Maar
hij had steeds het idee dat het niet
genoeg was en dat hij nog meer zijn
best moest doen. Voortdurend zag hij
God voor zich, die zijn hoofd schudde
en tegen Luther zei: Je doet wel je best,
maar het is niet genoeg. Het kwam pas
goed met Luther toen hij ontdekte dat
hij Gods liefde niet hoefde te verdienen,
maar ontving. Dat was voor hem zo bijzonder! Hij kwam erachter dat hij Gods

liefde zomaar kreeg. Dat was voor hem
de hemel op aarde en die ontdekking
ging hij delen met zijn tijdgenoten.
Velen van zijn tijdgenoten werden door
het enthousiasme van Luther aangestoken. Dat was heel wat voor hen, want
de kerkleiders van de Rooms-Katholieke
Kerk van toen wilden er niets van
weten. Luther werd uit de kerk gezet
omdat hij niet gehoorzaamde aan de
kerkleiding en doorging met praten
over de grote ontdekking van zijn
leven. Hij ging toch verder, want hij
wilde zielsgraag met iedereen delen
wat God hem had laten zien: je hoeft
Gods liefde niet te verdienen maar je
ontvangt die, want God belooft dat Hij
het je geeft. Je krijgt algehele vrijspraak
door Jezus. Voor velen was dat een bevrijdende boodschap waar ze enthousiast van werden en waar ze enthousiast
in meegingen. Het leek wel of hun ogen
opengingen. Ze zagen ineens een heel
nieuwe weg voor zich: de weg van de
vrede.

Jij en ik
Heel wat mensen die geen christen
zijn, voelen er niets voor om deze weg
te gaan. Ze ervaren vergeving soms
als onrecht, met name als iemand
een rotstreek heeft uitgehaald en als
er dan door christenen heel snel over
vergeving gesproken wordt: dat er
voor iemand die iets walgelijks gedaan
heeft, vergeving is; dat ook jij dus direct iemand moet vergeven wat hij jou
heeft aangedaan. Dat roept ergernis
op, en dat is terecht. En wat ook ergernis oproept: christenen die steeds maar
bezig zijn met de vraag: hoe zorg ik dat
ik bij God in de hemel kom. Daarmee
straal je uit dat de mensen om je heen
er niet toe doen. En daarmee wek je ook
de indruk dat het leven van vandaag
sowieso onbelangrijk is. Dat roept ook
ergernis op, en dat is terecht.
Toch is de weg van de vrede ook voor
vandaag een goede weg. Het is vaak
lastig om erover te praten. Misschien
staan je buren er niet echt voor open.
Wat kun je dan aan hen kwijt over de
weg van de vrede? Misschien heb je
kinderen die er niks meer mee hebben.
Dat kan het voor jou moeilijk maken
om zelf de weg van de vrede te gaan.
Misschien heb je persoonlijk op latere
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Nieuwe actualiteit van de leer van de rechtvaardiging
In de loop van de twintigste eeuw groeide de overtuiging dat de leer van de rechtvaardiging door het
geloof zijn langste tijd gehad had. Zelfs lutheranen
vonden het steeds moeilijker om uit te leggen wat het
belang van die leer was. Maar vanaf ongeveer 1970
kwam er een kentering. Van den Brink en Van der Kooi
bespreken dat in § 15.5 van hun Christelijke Dogmatiek.
Ze menen drie ontwikkelingen te kunnen noemen als
verklaring voor deze kentering.
1.

Ze beschrijven de toenadering tussen Rome en de
Reformatie met als resultaat een Gemeenschappelijke verklaring over de rechtvaardigingsleer. Volgens
deze verklaring geschiedt rechtvaardiging alleen
uit genade (de protestantse visie), maar die rechtvaardiging uit genade wordt gezien als een criterium naast andere criteria (de rooms-katholieke
visie) om de kerk onophoudelijk op Christus te
oriënteren.

2. Ze beschrijven verder de ontwikkeling van nieuwe
inzichten met betrekking tot Paulus door Sanders,
Dunn, Wright en anderen. Het zou Paulus niet
allereerst gegaan zijn om de vraag: wie wordt gered? Hij zou vooral aandacht hebben gehad voor de
vraag: wie behoren er tot het volk van God?
3. Als laatste beschrijven ze Fins onderzoek dat stelt
dat Luther oorspronkelijk rechtvaardiging en heiliging dicht bij elkaar hield, maar dat de leerlingen
van Luther een scherp onderscheid hebben gemaakt tussen rechtvaardiging en heiliging.
Aan het eind van deze bespreking stellen Van den
Brink en Van der Kooi dat de rechtvaardiging de bron
is waaruit alle andere facetten van het heil (bijvoorbeeld: wedergeboorte, geloofsgroei, heiliging) opkomen. De rechtvaardiging is een thema dat volgens hen
blijvend onze aandacht moet hebben, als een daadwerkelijk en beslissend moment in het kader van een
heel proces van levensvernieuwing.

zorgen dat je er zin in krijgt om de weg
Laten we wandelen op de weg van de
van God te gaan. Hij geeft je zijn Geest,
vrede. Dat is niet altijd even leuk. Dat
zodat je de waarde gaat inzien van de
kun je ook niet verwachten, want God
weg van God en zodat je ook de kracht
heeft ons niet beloofd dat het leven
krijgt om die weg te gaan.
altijd leuk zal zijn. Het leven kan heel
Laten we wandelen op de weg van de
zwaar zijn. Soms zijn mensen het
vrede, want dat is zo’n
leven zat omdat het
goede weg. God belooft
voor hen zo’n ellende
Yes! Daar mag je
algehele vrijspraak en
brengt. Maar laten we
naar verlangen!
daar heeft hij zelfs een
verdergaan op de weg
duidelijk teken voor
van de vrede! Het is de
goede weg, want het is de weg die door gegeven: het teken van de doop. Hij
belooft algehele vrijspraak. Yes! Daar
het kruis van Jezus wordt bepaald, en
mag je naar verlangen! Daar kun je van
dankzij Jezus is die weg de weg van de
Misschien moet je niet zozeer praten
genieten! God blijft mij mijn schuld
vrede.
over de weg van de vrede, maar er
niet eindeloos nadragen, maar Hij
Laten we wandelen op de weg van de
vooral op wandelen. Dat helpt. Het is
doet die grondig weg zodat niemand
vrede. Dat gaat niet altijd even goed.
als in de bergen. Wie in de bergen gaat
er meer last van heeft. Heerlijk is dat.
Dat kun je ook niet verwachten, want
wandelen, weet dat de weg soms nauDat maakt de weg van de vrede tot een
God heeft ons niet beloofd dat we nu
welijks te zien is. Ik heb wel eens meemooie weg.
al helemaal perfect zullen zijn. We zijn
gemaakt dat we ergens omhoog wilen blijven mensen met zwakke kanten
den. We wisten dat aan de linkerkant
en kwetsbare punten.
een pad begon. We
Het kan zomaar mis
zochten ernaar, maar
Soms zo’n geworstel
gaan in ons leven. Het
we liepen erlangs en
blijft soms zo’n geworwe konden het pad niet
stel. Maar God geeft
vinden. We wisten niet
je een duidelijke basis voor je leven en
hoe we verder moesten en we stonden
heldere aanwijzingen voor elke dag.
een tijdje te kijken en te zoeken. En
toen zagen we ineens schuin boven ons Dankzij God heb je te maken met Jezus
die hier op aarde de weg van God heeft
mensen lopen. Ze liepen heel gemakgewezen en zelf die weg helemaal is
kelijk, en pas toen zagen we dat er een
afgelopen. God wil je wel helpen om
weg was. Dankzij die anderen konden
de weg van God te gaan. Hij zal ervoor
we verder.
leeftijd de weg van de vrede ontdekt
maar kan je partner niet meekomen in
jouw ontdekking, of je familie niet, of
je vrienden niet. Het kan je eenzaam
maken.
Toch weet ik zeker dat de weg van de
vrede niet ouderwets is. Ik ben ervan
overtuigd dat de weg van de vrede
prachtig aansluit bij het leven van
moderne mensen en dat er op die weg
echt antwoord te vinden is op vragen
waarmee moderne mensen worstelen.

264

Dromen van eenheid

In Nederland geeft de Protestantse
Kerk de aftrap met de estafette ‘Als een
lopend vuur’. Met ingang van 31 oktober 2016 komt elke maand een ander
thema aan bod, uitgewerkt door een
van de provincies.
Een van de dingen die opvalt aan de activiteiten die de PKN hoopt te organiseren in het kader van het jubileumjaar, is
dat ook de Rooms-Katholieke Kerk daarbij volop betrokken wordt. Zo kondigde
voormalig scriba van de PKN Arjan Plaisier in zijn afscheidsinterview met het
Nederlands Dagblad (7 mei 2016) onder
meer een gezamenlijke tekst van beide
kerkgenootschappen aan, ‘waarin we
uitleggen dat we ondanks een gescheiden geschiedenis samen getuigen van
het evangelie willen zijn’.

Vragen
Voor wie oecumenisch een andere blikrichting heeft dan Plaisier, rijzen hier

zomaar de nodige vragen. Zijn onder
meer de vijfennegentig stellingen voor
Rome geen reden geweest om Luther in
de ban te doen? Zijn in de Nederlanden
niet talloze aanhangers van Luther en
andere reformatoren op de brandstapel
terechtgekomen? En betreffen onze
verschillen van inzicht met Rome niet
maar al te vaak het hart van het evangelie?
Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen
dat Plaisier in het genoemde interview
ook best nog de nodige verschillen ziet
tussen Rome en de Reformatie. Hij zegt
daarvan onder meer: ‘Rome-Reformatie
is een serieus debat, maar je mag
het niet zo principieel maken dat het
twee kerken moeten blijven. Natuurlijk verschillen de kerkvisies wezenlijk,
maar we hebben drie kwart van onze
geschiedenis gemeen. De ernst van de
tijd is zodanig dat we elkaars betekenis
moeten erkennen en als federatieve
kerk verder kunnen.’

Kroniek
André Bas

Op 31 oktober 2017 zal het precies vijfhonderd jaar geleden
zijn, dat in Wittenberg Luthers vijfennegentig stellingen werden gepubliceerd. Een bijzonder jubileum, waarbij dan ook
uitgebreid zal worden stilgestaan.

Ook aan rooms-katholieke zijde wordt
gedroomd van institutionele eenheid.
Onder meer bisschop Gerard de Korte
doet dat, in een interview dat het Nederlands Dagblad hem afnam in een
serie over de ‘Kerk van de toekomst’
(8 aug. 2016). Wat hem betreft zijn de
overeenkomsten groter dan de verschillen. ‘God in Christus verbindt ons
fundamenteel.’ Toch blijven er ook verschillen: ‘Voor veel protestanten is het
avondmaal niet meer dan een gedenkmaal van Gods verzoenend handelen.’

Genade
Het valt niet te ontkennen: er is verschil in visie op de kerk en op het
avondmaal. Maar is dat nu ook het belangrijkste verschil? In ieder geval aan
protestantse zijde is vanouds een ander
verschil als veel belangrijker en fundamenteler gezien. Is het immers niet de
grootste verdienste van Luther geweest,
dat hij in een wereld vol angst voor God
en het oordeel weer op Gods genade in
Christus is gaan wijzen? Of, zoals een
bekend paaslied het onder woorden
brengt: ‘Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.’
Maar hoe komt het dan, dat zowel een
voormalige scriba van de PKN als een
rooms-katholieke bisschop ten overstaan van het Nederlands Dagblad aan
dit verschil voorbijgaan? Doet dat oude
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debat over de rechtvaardiging er vandaag de dag niet meer toe? Of zijn we
sinds 31 oktober 1517 misschien verder gekomen met elkaar, en is
die oude kwestie opgelost?
Een vraag die minder
vreemd is dan het op
het eerste gezicht
misschien lijkt.
Al in Luthers
dagen
bestond
de hoop
dat men elkaar
op dit punt (weer)
zou kunnen vinden.
In 1534 geeft de koning
van Frankrijk opdracht om
na te gaan of de breuk tussen
Rome en de Reformatie op een of
andere manier nog weer te helen is.
Zowel in Duitsland als in Zwitserland
wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn. Van de geraadpleegde
theologen blijkt Philippus Melanchthon

het meest bereid tot verzoening. Hij
vindt dat er op het punt van de rechtvaardiging al grote vorderingen
zijn gemaakt, en denkt dat het
daarom niet al te moeilijk
moet zijn om met enige
goede wil dat geschil
uit de weg te ruimen.

Trente
Toch is het
allemaal een
beetje anders
gelopen. Rome roept
het concilie van Trente
bijeen, onder meer om uit
te maken wat de reactie op de
Reformatie moet zijn. Ook daar
blijkt het op het punt van de rechtvaardiging geen gelopen race te zijn.
Onder de concilievaders zijn er die best
de nodige sympathie hebben voor Luthers gedachten op dit punt. Toch geldt

dat niet voor iedereen: als de bisschop
van La Cava op 5 juli 1546 spreekt van
rechtvaardiging ‘door geloof alleen’,
noemt de bisschop van Chironissa
hem ‘een schurk’ en ‘een dwaas’. Het
loopt zelfs uit op een vechtpartij, maar
uiteindelijk veroordeelt Trente wel het
‘door geloof alleen’.
De uitspraak van Trente heeft de eeuwen daarna het debat tussen Rome
en Reformatie sterk gedomineerd. Het
valt dan ook niet mee om door een
concilie ‘vervloekt’ te worden genoemd,
om wat je als protestant als kern van
je geloof en rustpunt voor je hart ziet.
En toch: toen bisschop De Korte enkele
jaren geleden op uitnodiging van de
gezamenlijke kerken in Kornhorn kwam
spreken en ik hem bevroeg op het punt
van de rechtvaardiging, antwoordde hij
met beroep op een verklaring uit 1999
dat er op dat punt overeenstemming
was bereikt.

Spreken van eenheid
De verklaring waarop De Korte doelde, is de ‘Gemeenschappelijke verklaring over de rechtvaardigingsleer door de
Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Wereldfederatie’ uit
1999.
Deze is het resultaat geweest van een
‘oecumenische dialoog’ die sinds de
jaren ’60 van de vorige eeuw op gang is
gekomen, en zet in het kort uiteen wat
Rome en de Lutherse Wereldfederatie
op het punt van de rechtvaardiging gezamenlijk geloven.
De verklaring begint met een ‘preambule’, waarin het gewicht van de rechtvaardigingsleer (vooral aan lutherse
zijde) wordt benadrukt. ‘De leer van de
rechtvaardiging was voor de lutherse
reformatie in de 16e eeuw van centrale
betekenis. Zij werd beschouwd als het
“eerste hoofdartikel”, dat tegelijk “bestuurder en rechter over alle christelijke
leerstukken” is.’ Ook worden daarin de
wederzijdse veroordelingen genoemd,
‘die tot op vandaag geldig zijn en dus
een kerkscheidende betekenis hebben.’

Bijbelse boodschap
De verklaring begint met een hoofdstuk over ‘de bijbelse rechtvaardigingsboodschap’. Benadrukt wordt, dat in
het Woord van God gezamenlijk het
evangelie beluisterd wordt, dat God de
wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet
verloren ga, maar het eeuwige leven
hebbe (Joh. 3:16). Maar daarnaast ook,
dat deze blijde boodschap in de heilige Schrift ‘op verschillende manieren
wordt uitgedrukt’.
Zo worden in het Nieuwe Testament
bij Matteüs, bij Johannes, in de brief
aan de Hebreeën en in de brief van
Jakobus de thema’s gerechtigheid en
rechtvaardiging ‘op onderscheiden

wijze behandeld. Ook in de paulinische
brieven wordt de gave van het heil op
verschillende wijze beschreven, onder
andere als “bevrijding tot vrijheid” (Gal.
5,1-13), als “verzoening met God” (2 Kor.
5,18-21), als “vrede met God” (Rom. 5,1),
als “nieuwe schepping” (2 Kor. 5,17),
als “leven voor God in Christus Jezus”
(Rom. 6,11.23), of als “heiliging in Christus Jezus”’. Wel is onder al deze aanduidingen de beschrijving rechtvaardiging
van de zondaar door Gods genade in het
geloof (Rom. 3:23-25) ‘prominent’.

Gemeenschappelijke
opvatting
Na een (kort) hoofdstuk over ‘De rechtvaardigingsleer als oecumenisch probleem’ wordt in het derde hoofdstuk
‘De gemeenschappelijke opvatting over
de rechtvaardiging’ beschreven. Gemeenschappelijk wordt beleden: ‘Alleen
uit genade in het geloof in de heilsdaad
van Christus, niet op grond van enige
verdienste van onze kant worden wij
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door God aangenomen en ontvangen
wij de Heilige Geest, die onze harten
vernieuwt en ons in staat stelt en oproept tot goede werken.’
Alle mensen zijn door God tot het heil
in Christus geroepen. ‘Alleen door

bijzondere manier op ‘het midden van
het nieuwtestamentisch getuigenis
van Gods heilshandelen in Christus: zij
zegt ons dat wij zondaars ons nieuwe
leven alleen aan de vergevende en herscheppende barmhartigheid van God

Christus worden wij gerechtvaardigd
wanneer wij in geloof dit heil ontvangen. Het geloof zelf is op zijn beurt geschenk van God door de Heilige Geest,
die door woord en sacramenten in de
gemeenschap van gelovigen werkt en
die tevens de gelovigen tot die vernieuwing van hun leven leidt die God in het
eeuwige leven zal voltooien.’
De boodschap van de rechtvaardiging
wijst ons volgens de verklaring op een

te danken hebben, die wij ons slechts
kunnen laten schenken en in het geloof
ontvangen, maar nooit in welke vorm
ook kunnen verdienen.’

waarmee de onderscheiden uitleg in
afzonderlijke uitspraken verenigbaar
zijn.’ Met andere woorden: zowel de
Rooms-Katholieke Kerk als de Lutherse
Wereldfederatie hebben niet de illusie
tot in detail in alles precies hetzelfde
te denken. Er is een overeenstemming
bereikt op hoofdlijnen, waarmee de
eigen overtuiging van elk van de beide
partijen te verenigen valt.
Behalve over plaats en betekenis van
de verklaring laat het derde hoofdstuk
zich ook nog uit over plaats en betekenis van de leer van de rechtvaardiging.
‘Zij is een onmisbaar criterium, dat
ertoe dient de gehele leer en praxis van
de kerk onophoudelijk op Christus te
oriënteren.’ Tegelijk: als de lutheranen
de unieke betekenis van dit criterium
benadrukken, ontkennen zij niet de
samenhang en betekenis van alle geloofswaarheden. En wanneer katholieken zich tot meerdere criteria verplicht
zien, ontkennen zij niet de bijzondere
functie van de rechtvaardigingsboodschap.

Plaats en betekenis
Het derde hoofdstuk laat zich ook
uit over plaats en betekenis van de
verklaring. ‘Deze omvat een overeenstemming in de grondwaarheden

Vragen bij eenheid
In het voorgaande zijn mooie dingen gezegd, over de rechtvaardigingsleer. Sterker nog: het lijkt wel, alsof die oude kwestie tussen Rome en Reformatie inderdaad is opgelost. Maar is
dat nu ook werkelijk zo, of zit er een adder onder het gras?
Toen het Nederlands Dagblad enkele jaren geleden ‘kerkleiders’ om een reactie
vroeg op de plannen om in 2017 gezamenlijk te gaan herdenken, klonken er
bij deze en gene ook vragen.
‘De gezamenlijke herdenking van de Reformatie is een mooi begin’, reageerde
de Apeldoornse kerkhistoricus Herman
Selderhuis in het Nederlands Dagblad
van 18 juni 2013, ‘want de wereld zit
anders in elkaar dan in 1517. Maar we

moeten er niet te veel van verwachten.
Er moet nog veel werk worden verzet.
Het belangrijkste punt, het hart van
het evangelie, moet op tafel komen.’
Blijkbaar is dat ook in 1999 nog niet
(voldoende) gebeurd.

Ontvouwing
Wat mij betreft zit het venijn van de
verklaring hem in de staart. Op de

voluit reformatorisch klinkende gemeenschappelijke opvatting over de
rechtvaardiging uit hoofdstuk 3 volgt
in hoofdstuk 4 nog een ‘ontvouwing’. In
een zevental artikelen worden aspecten
van de verklaring nader uitgewerkt.
En op diverse punten levert mij dat als
rechtgeaarde protestant toch wel de
nodige vragen op. Op één punt wil ik u
dat duidelijk maken.
Een groot twistpunt tussen Rome en
Reformatie betrof vanouds het (on)
vermogen van de mens. Van rooms-katholieke zijde werd vanouds geleerd dat
de mens kan en moet ‘meewerken’ met
Gods genade. Daartegenover stelde de
Reformatie dat de mens vanwege zijn
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zonde helemaal niet in staat is om met
God mee te werken aan zijn eigen redding: hij kan de rechtvaardiging slechts
van God ‘ontvangen’.
Het eerste artikel van het vierde hoofdstuk van de gezamenlijke verklaring
uit 1999 gaat op dit twistpunt nader
in. En het lijkt er daarbij op alsof er
sprake is van één groot misverstand,
waarbij Rome en Reformatie elkaar niet
goed begrepen hebben. Rome heeft
nooit willen ontkennen dat de eigen
bijdrage van de mens ‘een werking van
de genade’ is, en de Reformatie heeft
nooit willen ontkennen dat de gelovige
persoonlijk volledig betrokken is in het
geloof dat door het Woord van God zelf
wordt bewerkt.

Belijdenis
Nu heb ik zelf dat laatste ook nooit willen ontkennen, maar vraag blijft voor
mij toch of die persoonlijke betrokkenheid in het geloof nu ook een ‘meewerken’ met God genoemd kan worden. En
daarmee of de mens, zij het gedreven
door Gods genade,
ook een bijdrage
kan en moet leveren aan zijn eigen
verlossing. Ik ben
en blijf van mening dat dat niet
het geval is. Natuurlijk werkt de
mens, door God
in beweging gebracht, ook zelf,
leren de Dordtse
Leerregels (DL III/
IV,12). Maar dat
is nooit de ‘eigen
bijdrage’ die hij
aan zijn verlossing levert.
Als Gereformeerde Kerken
zeggen we het in onze Catechismus als
volgt: God schenkt mij als zondig mens,
‘zonder enige verdienste van mijn kant,
alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van
Christus. Hij rekent mij die toe, alsof
ik nooit zonde had gehad of gedaan,
ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid
volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft’ (HC zd. 23, antw. 60).

Dezelfde boodschap brengt ook onze
Nederlandse Geloofsbelijdenis, als die
met nadruk belijdt, dat het ware geloof
‘Jezus Christus met al zijn verdiensten
omhelst, Hem zich toeëigent en niets
meer buiten Hem zoekt. Want één van
beide: òf in Jezus Christus is niet alles
wat voor ons heil nodig is, òf dit alles is
wel in Hem en dan heeft hij die Jezus
Christus door het geloof bezit, al zijn
heil. Zou men dus beweren dat Christus niet genoeg is, maar dat er naast
Hem nog iets anders nodig is, dan
is dat een gruwelijke godslastering.
Daaruit zou immers volgen dat Christus maar een halve Heiland is’ (NGB
art. 22). Me dunkt, dat deze belijdenis
niet te rijmen is met de ruimte die de
verklaring laat voor een ‘meewerken’
met God.

Catechismus
Het is overigens interessant, om te
merken hoe de Rooms-Katholieke Kerk
de ruimte die de verklaring van 1999
haar laat, in eigen kring ook ten volle
benut. Oecumenisch als ik
ben (!), heb ik in
mijn boekenkast
onder meer de
Catechismus van
de Katholieke Kerk
staan, en wel de
geactualiseerde
editie uit 2008.
Bijna tien jaar na
de Verklaring uit
1999 dus. En uiteraard komt ook
daarin het leerstuk van de rechtvaardiging aan de
orde. Om precies
te zijn: in het
derde hoofdstuk
(‘Het heil van God:
Wet en genade’), het tweede artikel.
In paragraaf 1989 staat te lezen: ‘Bewogen door de genade keert de mens
zich tot God en wendt hij zich af van
de zonde; zo ontvangt hij vergiffenis
en rechtvaardiging uit den hoge.’ En
in paragraaf 1993 wordt gesteld: ‘De
rechtvaardiging brengt samenwerking
tot stand tussen de genade van God en
de vrijheid van de mens. Van de kant

van de mens komt de rechtvaardiging
tot uitdrukking in de instemming van
het geloof met het Woord van God
dat hem uitnodigt tot bekering, en in
de samenwerking van de liefde onder
aansporing van de heilige Geest die de
mens voorkomt en beschermt.’
Aan de andere kant wordt (ook) hier
benadrukt, dat de rechtvaardiging
voortkomt uit Gods genade. Artikel
1996 zegt: ‘De genade is een gunst, een
belangeloze hulp die God ons biedt om
zijn oproep te beantwoorden: kinderen van God te worden, aangenomen
zonen, deelhebbers aan de goddelijke
natuur en aan het eeuwig leven.’ Met
name het woord ‘hulp’ is hier veelzeggend: als God de mens helpt, is er dus
ook iets van de mens bij.

Volgorde
Het lijkt me dat de heiliging hier onderdeel van de rechtvaardiging wordt.
En dat is fundamenteel anders dan hoe
Luther erover gesproken heeft. Hij heeft
ooit gezegd: ‘Het woord van God is het
begin van alles, en wordt gevolgd door
het geloof. Vervolgens doet de liefde elk
goed werk, want zij doet niets kwaads
en is de vervulling van de wet.’ In deze
uitspraak zit een duidelijke volgorde:
het Woord van God brengt het geloof
voort, en het geloof op haar beurt de
liefde. Of, om een bijbels beeld te gebruiken: een goede boom brengt ook
goede vruchten voort.
In de vertaling 1951 luidde Efeziërs 2:10:
‘Want zijn maaksel zijn wij, in Christus
Jezus geschapen om goede werken te
doen, die God tevoren bereid heeft,
opdat wij daarin zouden wandelen.’
We worden door geloof gerechtvaardigd, opdat we goede werken doen. Die
ook nog door God bereid zijn. Maar de
verklaring uit 1999 laat ruimte voor de
opvatting dat we gerechtvaardigd worden, omdat we goede werken doen. Zij
het, als werking van Gods genade. Dat
is en blijft volgens mij toch echt een
aantasting van het hart van het evangelie en daarmee geen goede basis om
samen verder te gaan.
Afgesloten 16 september 2016.
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Een vrolijke kers
uit het Land van Altena

Ik had die kers meegenomen om
de aandacht te trekken voor een
andere vrucht: een druif, de grote
druif van Eskol. Ik houd van kersen. En wat heb ik weer genoten
van de kersentijd. Een feestelijke
tijd bij ons in het Land van Altena.
Uitnodigende kraampjes langs de
weg, de vlag uitgestoken, en een
blij hoofd vraagt: Wilt u er eentje
proeven, zoekt u maar een mooie
uit! En dan neem ik die vrucht
eerst in de hand: een kers moet je
eerst bekijken voor je ’m eet.
Het is voor mij een spirituele ervaring. En die kan ik met mijn wat
sombere aard wel gebruiken. Ik
trek me de dingen snel aan: het
slechte nieuws in de media, een
ernstige ziekte in de gemeente,
kritiek op de preek, een zware
kerkenraadsavond. En dan zit ik
wat nadenkend achter ’t stuur en
ineens sta ik voor zo’n vrolijk-makende kersenkraam.
Was dat ook niet ooit de bedoeling van die grote druif? Israël in
de grauwe woestijn kreeg ineens
die blauwglanzende druif te zien.
En ze zagen een druif zoals niemand van hen die nog had gezien.
De goede God heeft zijn volk willen verrassen. Maar – u kent het
verhaal – die druif van Eskol verschrompelde bij het relaas van de
verspieders als het gaat over de
inwoners van het land: er zijn daar

Enakieten! En dat verhaal bracht
het volk tot de ergernis van het
defaitisme.
Intussen kunnen wij vandaag wel
de boodschap van die druif gebruiken. Er is veel bangmakerij.
Dagelijks horen we slechtnieuwsverhalen. We moeten bang zijn
voor reusachtige dreigingen, en die
angst wordt gevoed door nota bene
heuse Enakieten: Wilders, Putin,
Trump. En hoe verhoudt zich deze
spierballentaal met het evangelie
van Jezus Christus? Christus, die
we niet zien. Zijn kracht en glorie
onttrekt zich aan onze waarneming. En toen Hij zich eens in
deze wereld vertoonde, zagen de
mensen Hem in zijn kleinheid en
zwakheid: het kind in de kribbe,
een lam aan het kruis. Toch is Hij
thans de Heer van de wereld. God
heeft met Hem geschiedenis gemaakt. Hoezeer is er behoefte aan
het evangelie, het goede nieuws.
Dat is het goede nieuws van Gods
geschiedenis, die geschiedenis die
vrolijk maakt.
Iemand als de vroegere Anne de
Vries heeft dat goed begrepen.
Toen hij zijn kinderbijbel schreef,
nam hij de druif van Eskol als
symbool voor de boodschap van de
Bijbel. Op de omslag van het eerste deel staat de druif van Eskol
afgebeeld. En in het woord vooraf
lezen we: Met veel hoop heb ik dit
boek de wereld ingezonden. En: O,
boek, zoek uw weg onder de mensen, verheug het hart der kleinen en
der groten.
En nu hoop ik dat deze boodschap
altijd eerst de boodschapper vrolijk maakt. Juist met mijn kers op
preekpad deze zomer hoorde ik
van een groeiende somberheid

onder predikanten. Dominees die
vastlopen, moeizame functioneringsgesprekken,
even een time-out, of
zelfs de dreiging van een
losmaking. Ik hoorde een paar
heel trieste verhalen, zo verdrietig
voor de predikant en zijn gezin, en
’t heeft natuurlijk ook impact op de
gemeente. Vaak is mee het pastoraat kind-van-de-rekening.
Ik weet weinig of niets van de specifieke oorzaken van de diverse
problemen. Ik vraag me wel eens
af: kan de moderne prediker nog
wel een onbevangen boodschapper van Gods vrolijk-makende
geschiedenis zijn? Er wordt van
allerlei kant zo’n beslag gelegd op
het preekwerk: allerlei thema- en
leerdiensten, gemeenteprojecten en dan het groeiend aantal
zondagen waarop iets of iemand
speciale aandacht moet hebben.
Ik denk ook aan het verwachtingspatroon van de mondige mensvan-deze-tijd: ieder claimt een
eigen woordje. En de predikant
moet blijk geven van een eigen
sterke persoonlijkheid. Daar komt
nog bij dat we wars zijn van grote
verhalen, en we hebben daarom
de heilshistorische prediking vervangen door de exemplarische
verkondiging. Weet u dat we met
dit alles Enakieten kweken? En een
dominee mag terecht bang voor
hen zijn.
Geef uw predikant de ruimte om
een blije evangelieverkondiger te
zijn. Dit zegt u een voor deze gelegenheid vrolijke dominee uit het
Land van Altena.
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Column
Gijs Zomer

Ik vind u een vrolijke dominee!,
riep iemand mij na. Ik liep weg uit
de kerk waar ik die zondag gastpredikant was. Dat zeg je om mijn
kérs, riep ik terug. Onder mijn arm
torste ik een grote, vuurrode kers:
heb je ooit zo’n mooie kers gezien
– voegde ik er nog aan toe – dit is
een kers uit het Land van Altena!
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Paulus’ bekering, Michelangelo

Thema
Maarten Klaassen

Rechtvaardiging op de helling?

Oktober is de maand dat we de Reformatie herdenken, Luthers
bevrijdende ontdekking dat de mens niet door eigen doen
of laten, maar door het eenvoudige geloof in de gekruisigde
Christus rechtvaardig wordt voor God. Sinds de Reformatie
neemt de rechtvaardiging door het geloof een belangrijke
plaats in binnen reformatorische kerken, theologie en vroomheid.
Het is een onderwerp dat in preken,
catechese en liederen regelmatig naar
voren komt. Zo vraagt zondag 23 van
de Heidelbergse Catechismus de kinderen van de gemeente: Hoe bent u
rechtvaardig voor God? Antwoord: Alleen door een waar geloof in Christus.
En in een lied over Jezus’ doop dat hij
voor Epifaniën schreef, laat Luther de
gemeente zingen:

En zonder werken van de wet,
en zonder machtloos pogen,
wordt hij gereinigd en gered
en staat hij voor Uw ogen,
voltooid en zonder zonden.1
Het belang van de rechtvaardiging
geldt zowel voor de lutherse als de
gereformeerde traditie, de twee hoofdstromen van de Reformatie. Lutherse

en gereformeerde theologen hadden
verschillende visies als het ging over
avondmaal of verkiezing. Maar waar
geen verschil van mening over bestond,
was de centrale plaats van de rechtvaardiging in de verlossingsleer. In zijn
standaardwerk over de geschiedenis
van de rechtvaardigingsleer schrijft de
Engelse theoloog A.E. McGrath dat aan
het begin van de zeventiende eeuw
die leer over het algemeen beschouwd
werd als het artikel waarmee de kerk
staat of valt (articulus stantis et cadentis ecclesiae).2 Je kunt dus gerust stellen
dat de rechtvaardigingsleer behoort tot
de kern van de identiteit van het protestantisme. Echter, de laatste decennia
lijkt deze leer het moeilijk te hebben.
Dat is het gevolg van ontwikkelingen in
de bijbelwetenschap, die geleid hebben
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tot grondige herzieningen van Paulus
en zijn visie op het jodendom, de wet
en de rechtvaardiging.

Nieuw perspectief op Paulus
De visie van Paulus op de rechtvaardiging is de laatste decennia een hevig
omstreden thema geworden. De vraag
naar de interpretatie van Paulus is in
alle hevigheid toegenomen met het
intreden van wat wel genoemd wordt
‘the New Perspective on Paul’ (in dit
artikel afgekort tot NPP). Deze term is
gesmeed door een van meest bekende
aanhangers van het zogenaamde
nieuwe perspectief, prof. James D.G.
Dunn.
Hoewel veel reformatorische predikanten in hun prediking de cruciale functie
van de rechtvaardiging onderstrepen,
zijn velen zich niet bewust van het
feit dat het klassieke verstaan van de
rechtvaardiging in reformatorische zin
geduchte aanvallen heeft te verduren.
Het negeren van nieuwe onderzoeksgegevens en het intreden van het nieuwe
perspectief op Paulus is niet te verantwoorden. Het nieuwe Paulusonderzoek
heeft grote implicaties inzake de visie
op de rechtvaardiging en de soteriologie, met alle gevolgen van dien voor de
prediking.
Als het waar is dat de Reformatie Paulus inderdaad verkeerd heeft verstaan,
zoals het nieuwe Paulusonderzoek beweert, kunnen de gevolgen niet uitblijven. De grote waardering die theologen
als J.D.G. Dunn en N.T. Wright zowel in
evangelicale als reformatorische kringen ontvangen, heeft implicaties voor
het verstaan van de rechtvaardiging
van de goddeloze. Als het klopt dat Paulus met rechtvaardiging inderdaad iets
anders bedoelt dan het reformatorische
verstaan van de genadige schenking
van Gods gunst aan de onvermogende
mens, heeft dat ingrijpende gevolgen
voor de soteriologie (leer van de verlossing). Betekent rechtvaardiging primair
dat je vrijgesproken bent van je zonden
en in de rechte verhouding met God
staat (zoals de Reformatie leert) of betekent het vooral dat je bij het volk van
God mag horen (zoals het NPP meent)?
In dit artikel wil ik een kort overzicht
schetsen van de achtergrond en inhoud

van het debat dat in het circuit van de
Paulusinterpretatie de gemoederen
nog steeds bezighoudt. Hierbij moet
in aanmerking genomen worden dat
de onderlinge verschillen tussen aanhangers van het nieuwe perspectief op
Paulus behoorlijk groot kunnen zijn. In
dit beknopte overzicht is geen ruimte
voor de onderlinge nuances.

De ‘lutherse’ Paulus onder
kritiek

nian Judaism, 1977 e.a.). Er is wel gezegd
dat dit boek een copernicaanse revolutie in de studie naar Paulus’ theologie
veroorzaakt heeft. Het zou aantonen
dat het beeld van het jodendom als
een religie van werken tegenover het
christendom als een religie van genade
niet correct is. Sanders verzet zich in dit
boek tegen het beeld van het jodendom
als een religie van legalistische werkgerechtigheid waarin men de zaligheid
moet verdienen door te zorgen dat de
goede werken opwegen tegen de overtredingen die men begaan had.6

Het verwijt van hen die de nieuwe visie
op Paulus propageren, is dat Luther
zijn eigen geestelijke worsteling met de Uit nieuw bronnenonderzoek van
theologie van de katholieke kerk in zijn
joodse literatuur kwam een ander
dagen heeft teruggeprobeeld tevoorschijn. Israël
jecteerd op de conflicten
is het volk van Gods geNieuw
die Paulus had met de
nadige verkiezing met
bronnenonderzoek
judaïserende christenen
wie Hij in een verbond
in de gemeenten van
getreden was. Dat je bij
3
Rome en Galatië. Dit leidde tot een
het verbond mag horen, is genade. Als
je in het verbond wilt blijven, verwacht
visie waarin het jodendom uit de tijd
God gehoorzaamheid aan zijn wet.
van Jezus beschouwd werd als een kaDe Thora is expressie van het verbond
tholiek verdienstelijkheidsgeloof avant
tussen God en Israël, en is bedoeld om
la lettre. Hoe meer Luther in conflict
de relatie tussen God en Israël te handkwam met de heersende visie op rechthaven en te reguleren. De wet functiovaardiging in de kerk van zijn dagen,
hoe meer hij zichzelf identificeerde met neert dus niet als middel om behouden
te worden, maar om in het verbond te
Paulus in zijn strijd tegen de judaïseblijven, en zo gehoorzaamheid en liefde
rende opponenten. Maar volgens het
jegens God te uiten. God eist gehoorNPP gaat het echter niet aan om het
zaamheid en straft overtreding, maar
reformatorische verstaan van de mens,
de Thora voorziet met de offercultus
die onder het oordeel van de wet staat
ook in middelen tot verzoening en heren daarom zijn heil moet zoeken in de
stel. Anders gezegd: gehoorzaamheid
gerechtigheid van Christus, terug te
aan de wet is nodig, maar staat in een
lezen in Paulus. 4 Het nieuwe Paulusonraamwerk van genade, waarvan de
derzoek wil een kritisch correctief zijn
coördinaten gevormd worden door verop een individualistische omgang met
kiezing, verbond en verzoening. Het jode heilsvraag en stelt dat het Paulus in
dendom van de Tweede Tempelperiode
de eerste plaats ging om de problemawas wel degelijk een religie van genade,
tiek binnen christelijke gemeenschapen de continuïteit tussen Paulus en het
pen, waarin joden en heidenen particijoodse denken van zijn dagen was veel
peerden.
groter dan vroeger gedacht werd.

De revolutie van E.P. Sanders

Waar komt deze kritiek vandaan? Kort
gezegd is de herevaluatie van Paulus
een gevolg van nieuw onderzoek op
het gebied van het jodendom uit de
periode van de Tweede Tempel en het
contemporaine farizeïsme.5 Theologen
die zich verwant weten met het nieuwe
perspectief op Paulus, baseren zich met
name op het onderzoek dat door E.P.
Sanders geïnitieerd is (Paul and Palesti-

Nationalisme
De vraag dient zich dan aan: maar
waar ageert Paulus in zijn brieven dan
zo tegen? Het traditionele antwoord
was natuurlijk: op het legalisme in het
jodendom dat door de werken der wet
gerechtvaardigd meent te worden.
Nu het nieuwe onderzoek echter aantoonde dat dit beeld niet klopt en het
er in het jodendom helemaal niet om
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ging om door werken gerechtvaardigd
te worden, werd op deze vraag een
nieuw antwoord geformuleerd. Paulus
zou niet ageren tegen vermeende werkgerechtigheid, maar tegen een onzalig
joods nationalisme, dat anderen – lees:
heidenen – uitsloot. Dat gold niet alleen voor Israël in het algemeen, maar
dat verschijnsel deed zich ook voor in
de christelijke gemeente waar zogenaamde judaïsten optraden. Dat waren
christenen met een joodse achtergrond,
die meenden dat heidenchristenen die
werkelijk bij het volk God wilden horen,
zich moesten onderwerpen aan typische joodse gebruiken als besnijdenis
en voedsel- en reinheidswetten. Dát is
waar Paulus tegen ageert als hij protesteert tegen de zogenaamde werken
der wet. Het opleggen van een joodse
levensstijl aan nieuwe gelovigen is een
belemmering van het missionaire elan
van de kerk. Voor Paulus is geloof in Jezus, zonder de werken der wet, genoeg.
Voor joden en heidenen.

te maken met verzoening
tussen Joden en heidenen dan
dat
het te
maken
heeft
met
verzoening tussen zondaren en een heilige
God.’

Evaluatie
Hoe moeten we het
nieuwe perspectief op
Paulus beoordelen? Wat
kunnen we ervan leren
en waar kunnen kanttekeningen geplaatst
worden?

•

Nieuw verstaan van de
rechtvaardiging

Sanders heeft een terechte correctie aangebracht op het traditionele
beeld van een legalistisch jodendom. Het jodendom ten tijde van
Jezus had weet van genade, al moet
daar direct de kanttekening bij gemaakt worden dat er wel degelijk
stromingen zijn met legalistische
opvattingen, zoals de gedachte dat
je geoordeeld wordt op basis van de
meerderheid van je daden of zelfs
dat iemands lot bepaald wordt door
zijn laatste daden.

Rechtvaardiging is volgens het NPP Paulus’ antwoord op de vraag wie er nu tot
het volk van God behoren. Als de apostel spreekt over rechtvaardiging door
het geloof en niet door de werken van
de wet, dan bedoelt hij dat de typisch
joodse ‘identity markers’ (zoals sabbat,
besnijdenis, voedselwetten etc.) niet
Het NPP heeft ook terecht aandacht
meer geldig zijn voor de heidenchrisgevraagd voor de nauwe relatie
tenen. Wie tot het volk van God wil betussen rechtvaardiging en ecclesiohoren, behoeft zich niet
logie (de leer aangaande
meer te onderwerpen
de kerk). Het een is de
Typisch joodse
aan de eisen die vroeger
keerzijde van het ander.
‘identity markers’
voor Israël golden. De
Immers, als het geloof
wet immers heeft met de
in Jezus Christus de
komst van Christus deze functie verloenige weg is om in de rechte relatie
ren. Het geloof in Christus is voortaan
met God te komen – en niet het
de enige voorwaarde om tot het volk
onderhouden van de Thora – dan
van God te behoren. De klassieke Pauligt deze weg open voor joden en
lusinterpretatie heeft zich vergist door
heidenen. Rechtvaardiging heeft
de wet in het jodendom op te vatten
dus een verticale dimensie – het
als een middel om rechtvaardiging voor
betreft de relatie met God – maar
God te bewerken. Paulus’ werkelijke
eveneens een horizontale dimensie:
punt is dat de wet wordt misbruikt als
het vormt gelovigen tot het ene
een middel om heidenen uit te sluiten
volk van God. Daarbij moet wel
van het volk van God op grond van soopgemerkt worden dat het tweede
ciale en etnische kenmerken. Cornelius
het gevolg is van het eerste. De
Venema brengt het verschil puntig onvraag ‘hoe word ik rechtvaardig
der woorden: ‘Het evangelie heeft meer
voor God?’ heeft prioriteit boven de

•

vraag wie er tot
het volk van God
behoren.

•

Kritiek is er ook
op de opvatting van
het NPP aangaande wat Paulus
bedoelt met ‘werken der wet’. Volgens het NPP slaat ‘werken der wet’
op de ‘ceremoniële’ aspecten van de
wet die behoren bij de joodse identiteit (zoals het NPP meent). Anderen, zoals Tom Schreiner, menen dat
dit betrekking heeft op álles wat de
wet van ons eist. Hierin val ik hem
bij. Het is zeker waar dat de ceremoniële aspecten van de wet van
Mozes – waardoor het verschil tussen jood en heiden zichtbaar wordt
– begrepen zijn in de werken der
wet, maar voor Paulus is er meer in
het geding bij het gebruik van deze
term.7 Een aantal relevante teksten
laat dit ook zien. In Romeinen 3:28
schrijft Paulus dat men gerechtvaardigd wordt door het geloof,
zonder de werken der wet. Kort
daarna schrijft hij dat Abraham
niet uit de werken gerechtvaardigd
is (4:2). Nu leefde Abraham niet
onder de sinaïtische wet en daarom
kan de term ‘werken’ in zijn geval
niet slaan op sabbatsonderhouding of voedselwetten. Datzelfde
gaat op voor David. Als er van hem
geschreven staat dat hij zonder de
werken is gerechtvaardigd (4:6),
kan het nauwelijks gaan om de
‘identity-markers’ die een barrière
vormen tussen joden en heidenen.
David was besneden en onderhield
de joodse wetten. De term ‘werken’
heeft hier een duidelijk morele implicatie en heeft hier betrekking op
het incident met Batseba waarbij
hij vergeving ontving, afgezien van
zijn breken van de (morele kant van
de) wet. ‘Werken’ heeft dus een
bredere betekenis dan ‘werken der
wet’. ‘Werken’ staat voor Paulus
voor het hele menselijke doen en
laten, zowel goede als verkeerde daden. In de reformatorische visie op
de rechtvaardiging is het onmogelijk dat de zondige mens de ‘werken
der wet’ vervult. Rechtvaardiging
door de werken is dus een onmogelijke mogelijkheid. Alleen het ge-
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God is heilig en goed, en de mens mist
het vermogen om God de gehoorzaamheid en liefde te schenken die hij Hem
verschuldigd is. Paulus is tot het inzicht
Paulus’ moeite met het jodendom
gekomen dat de mens, in vijandschap
gaat volgens Andrew Das er niet
met God en verslaafd aan de zonde,
zozeer om of het jodendom al dan
noch het vermogen noch de geneigdniet genade kende, maar om hun
heid heeft zich te onderwerpen aan de
niet-erkennen van Jezus als Meswet van God. Een nieuwe scheppingssias. En dat zorgt voor een levensdaad van God is nodig, wil de mens
groot probleem. Immers, waar het
rechtvaardig zijn voor
verbond met Israël
God.
vroeger voorzag in
Nieuwe
vergeving door de
scheppingsdaad
Als er een is die dat laatoffercultus, is deze
ste begrepen en existenvergeving voortaan
tieel doorleefd heeft, is het Luther wel.
verbonden aan de persoon van JeZijn ontdekking dat de wet slechts kan
zus als het ultieme offer. Met het
aanklagen en dat elk mens daarom
wegvallen van de offercultus – die
Christus als einde en doel van de wet
tot vervulling is gekomen in Chris(Rom. 10: 4) nodig heeft, is de groottus – rest het jodendom slechts de
ste bevrijding in zijn leven geweest.
strenge eis tot gehoorzaamheid:
Vandaar dat hij in zijn hartstochtelijke
een onmogelijke opdracht, voor
commentaar op de Galatenbrief conjoden en heidenen. Uitgaande van
de vooronderstelling dat de zondige cludeert: ‘Een van beide moet dus verkeerd zijn, wij worden of door Christus
mens onmogelijk de wet kan verof door de wet gerechtvaardigd. Maar
vullen, wordt het duidelijk waarom
wij worden in Christus gerechtvaardigd
‘de mens niet door werken der wet
en dus niet door de wet’ (comm. op Gal.
gerechtvaardigd’ (Gal. 2:16) kan
2:17). Vandaar zijn oproep – die vanworden.
daag nog even actueel is: ‘… als u gered
wilt worden, dan gelukt u die redding
Het nieuwe perspectief van
niet door de werken, maar God zond
Paulus en Luther
Zijn eniggeboren Zoon in de wereld, opdat wij door Hem zullen leven. Hij is geDoor zijn bekeringservaring op weg
kruisigd, voor u gestorven en Hij heeft
naar Damascus heeft Paulus een
uw zonden in Zijn lichaam gedragen’
nieuwe visie op zowel de mens als
(comm. op Gal. 2:16).
diens verlossing gekregen. De wet van
loof in Christus kan de mens in de
rechte verhouding met God stellen.

•

Dr. M. Klaassen is predikant van de Hervormde Gemeente te Arnemuiden; zijn dissertatie had als onderwerp de rechtvaardiging en de eenheid met Christus.
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Cambridge, 20053, p. 208.
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Met judaïserend wordt bedoeld dat
deze christenen meenden dat zijzelf (en
anderen) geroepen waren om een joodse
levensstijl te leiden.

4

‘… Martin Luther (…) made Paul’s statements central to his own quite different
theology’, E.P. Sanders, Paul, Oxford, 1991,
p. 44.

5
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of a new perspective on Second Temple
Judaism’, H. Blocher, ‘“Justification of
the Ungodly” (Sola Fide). Theological
Reflections’, in: D.A. Carson, P.T. O’Brien &
M.A. Seifrid, Justification and Variegated
Nomism, vol. 2, The Paradoxes of Paul,
Tübingen/Grand Rapids, 2004, p. 469.
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M. Silva, ‘Faith Versus Works of Law in
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p. 222.
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Egbert Brink
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Jakobus

Paulus

Echt geloof werkt, geloof
werkt écht
‘Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige
daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde
offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand
gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo
ging in vervulling wat de Schrift zegt: “Abraham vertrouwde
op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige
daad.” Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat
iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet
alleen om zijn geloof.’
(Jakobus 2:21-24)

Voor Maarten Luther was het de
ontdekking van zijn leven! Wat een
bevrijding: door geloof alleen en niet
door je prestaties, niet door wat je
hebt uitgewerkt. Het vormde mede
een begin van de grote Reformatie in
de zestiende eeuw. Luther had dan ook
de grootst mogelijke moeite met bovenstaande uitspraak van Jakobus.
Wie moet ik nu geloven, Paulus of Jakobus? Paulus zegt: Je kunt jezelf niet
redden, ook al doe je nog zo je best. Je
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wordt alleen gered door te geloven in
Christus’ prestaties, zonder je eigen
werk (Rom. 3:21v). Je kunt het op geen
enkele manier zelf bewerken. Door het
geloof alleen!
Jakobus zegt: Wat is dat nou, alleen
maar geloof? Geloof kan helemaal niet
zonder werk. Het is wel degelijk belangrijk wat je doet. Je wordt ook gered
door je daden, en niet slechts door geloof. Alleen maar geloven is niet genoeg.

Met hart en ziel
Houd er rekening mee dat de Brief van
Jakobus waarschijnlijk de oudste brief
van het Nieuwe Testament is. Hij reageert dan niet op Paulus, maar hij gaat
eraan vooraf. Maar let vooral op waar
het Jakobus om te doen is. Hij kreeg te
maken met mensen die dachten: geloof
op zichzelf genomen is goed genoeg.
Als je maar gelooft, de rest doet er niet
zo veel toe. Mensen beweren dat ze
geloven, maar dat werkt verder weinig
uit. Je merkt er in het dagelijks leven
niet zo veel van. Kan dat?
Jakobus doet een check met naastenliefde. Een broeder of zuster komt
schromelijk tekort.
En iemand van u,
die zich christen
noemt, houdt een
vroom verhaal,
maar uiteindelijk
doet hij er niets
aan. Hij roept: Het
ga je goed, houd
je warm, en eet
vooral goed (2:16).
Dan geef ik niets
voor je geloof,
aldus Jakobus.
Geloven op zichzelf genomen, dat
bestaat niet. Dat
leeft niet. Geloof
heeft een ziel
nodig, bezieling,
doorleving. Anders
is het morsdood.
Echt geloof raakt je hart en ziel. Dat is
niets anders dan Paulus zegt: ‘Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent,
die het geloof zijn kracht verleent’ (Gal.
5:6).

Meewerken met God
U gelooft dat God één is? De HEER onze
God is één. Dat is de geloofsbelijdenis
van Israël (Deut. 6:4). Alleen JHWH
is God, de enige echte, en niemand
anders. Dat is sterk! Wat kan daar mis
mee zijn? Dan zit het toch goed met je
als je dat beweert! Deze uitspraak werd
zelfs gebruikt als bezweringsformule
om boze geesten uit te drijven.

gebruikt Paulus in 1 Tessalonicenzen
1:3: ‘Wij gedenken dan voor onze God
en Vader hoeveel uw geloof tot stand
brengt, hoe krachtig uw liefde is.’

Beleven en doorleven
Hierbij aansluitend komt de vader van
alle gelovigen in beeld: Abraham. Zowel Jakobus als Paulus gaat terug naar
Abraham om erachter te komen wat geloven inhoudt. Meteen maakt Jakobus
al het verschil. Abraham is een vriend
van God, dat is niet slechts een verstandelijke verhouding (weten dat God bestaat). Het is een hartelijke verhouding
(omgaan met God).

Geloven dat God de Enige is, dat zegt
op zichzelf genomen niets; dat doen
de demonen ook. Ze wagen dat niet
te ontkennen. Ze geloven het. En ze
sidderen, ze staan stijf van schrik. Ze
geloven blijkbaar uit angst. Maar wie
gelooft dat God bestaat, gelooft nog
Kijk eens hoe dat geloof in het leven
niet in Hem. Echt geloof wil meewervan Abraham dóórwerkte. Jakobus
ken met God, zoekt vrede met God. De
geeft geen momentopname, hij bekijkt
geloofsbelijdenis ‘de Heer is één, Hij is
het leven van Abraham in zijn geheel.
de enige’ wordt dan ook
Zijn leven lang moest
meteen gevolgd door de
Abraham oefenen om
Met alle
oproep: heb God lief met
van zichzelf af te zien en
strubbelingen
heel je hart en je ziel en
zich te richten op wat
met inzet van al je krachGod had beloofd. Dat was
ten (Deut. 6:5). Echt geloof werkt.
maar niet verstandelijk aannemen van
wat God had gezegd. Zijn geloof was
Jakobus heeft het hier helemaal niet
een doorleefde werkelijkheid. Het raakte
over prestaties om je redding bij God
heel zijn persoon, heel zijn hebben en
houden was ermee gemoeid. Met
alle strubbelingen,
twijfels, worstelingen en aanvechtingen van dien.
Een werkzaam geloof. Levensecht.

te verdienen. Hij spreekt niet over werken van de wet: presteren en scoren bij
God. Jakobus heeft het over werken van
geloof: wat een levend geloof in God
uitwerkt. Precies dezelfde uitdrukking

Denk je eens
in wat er van
Abraham werd
gevraagd: ‘Offer je bloedeigen
zoon.’ Hij zou
heel de toekomst
moeten prijsgeven. Alles moeten
loslaten. Volstrekt
onbegrijpelijk. Hij
moest zich alleen
vastgrijpen aan de
belofte van God dat zijn zoon toekomst
had, zelfs door de dood heen! Bij Abraham gaan geloven en handelen hand
in hand. Zijn daden vormen één geheel
met zijn geloof. Abrahams geloof werd
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erdoor vervolmaakt. Door te gehoorzamen, tegen zijn verstand en gevoel in,
kwam het geloof er helemaal uit. Daardoor kwam zijn geloof tot ontplooiing.
Het bloeide open. Nu werd gaandeweg
duidelijk hoezeer Abraham zich aan
God toevertrouwde. In het leven van
Abraham zijn geloof en daden zo onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat je
ze niet van elkaar los kunt maken.

Abc en xyz
Het kan erop lijken dat Jakobus Paulus
tegenspreekt, wanneer hij zegt: ‘U ziet
dat iemand dus rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen
om zijn geloof’ (2:24). Alleen gaat het
Jakobus er niet om dat Abraham zijn
positie als vriend bij God – op welke
wijze dan ook – zou hebben verdiend.
Het is veeleer zijn bedoeling duidelijk te
maken hoe levend het geloof van Abraham was. Daarom neemt hij zijn uitgangspunt niet in Genesis 15, toen hem
voor het eerst een zoon werd beloofd,
zoals Paulus doet. Dat is het abc van
het geloof. Abraham geloofde en het
werd hem tot gerechtigheid gerekend,

als de juiste houding tegenover God.
Maar Jakobus vertelt het verhaal verder
tot in Genesis 22 toe, als Abraham Isaak
moet offeren!

(Gen. 15) en zichzelf aan Hem toevertrouwde (abc). Daar valt Jakobus ook
letterlijk op terug. En dat geloof werd
hem toegerekend als een rechtvaardige
daad (Jak. 2:23). Door het geloof alleen,
dat is heel iets anders dan: alleen maar
geloof.

Paulus heeft het over het abc van het
geloof. Je kunt alleen gered worden
door het geloof in Christus, en niet op
Door het geloof alleen, dat is een legrond van je eigen prestaties. Je kunt
vend en actief geloof.
niet door je eigen daden
Echt geloof staat nooit
vrede met God bewerken.
Geloven raakt
op non-actief en is altijd
Dat zal Jakobus zeker
heel je bestaan
in beweging. Dat geloof
niet ontkennen. Maar
kwam bij Abraham tot
hij komt van de andere
uiting in zijn daden (xyz). In de uitwerkant. Jakobus heeft het over het xyz van
king bleek hoe echt zijn geloof was.
het geloof. Hij laat zien dat hiermee
Niet zonder aanvechting, niet perfect,
het verhaal van het geloof niet uit is.
maar wel echt. Daarom werd hij met
Geloven is maar niet een verstandelijk
recht vriend van God genoemd. Vanaannemen van een aantal waarheden.
wege zijn vertrouwelijke, diep persoonGeloven raakt heel je bestaan.
lijke omgang.
Jakobus staat niet tegenover, maar
naast Paulus. Abraham werd niet gerechtvaardigd omdat hij zulke grote
prestaties leverde. Dan ken je het leven
van Abraham niet, met zijn zwakke
momenten, wantrouwen, en zelfs
grove leugens. Abraham werd gerechtvaardigd omdat hij in God geloofde
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Confessioneel
klimaat

Een aantal zaken valt op.
De verbondenheid van de kerken zit niet in bepaalde standpunten of gebruiken, maar in de eenheid van het christelijk
geloof en in de gehoorzaamheid aan de Schrift. Die verbondenheid is een geschenk van de in de kerk wonende en
werkzame Geest van Christus.
Er wordt in artikel A1 een door onze eigen belijdenis (NGB
art. 7) aangegeven rangorde aangehouden: vooropstaat de
gehoorzaamheid aan de heilige Schrift en de eenheid van
het christelijk geloof, daarna komen de belijdenisgeschriften.
De kerken worden neergezet in een historische en confessionele lijn: de heilige Schrift, de oude christelijke kerk, de
kerk van de Reformatie. Ze distantiëren zich daar niet van,
maar nemen hun plaats met overtuiging in die lijn in. Het
zijn kerken met belijdenisgeschriften: belijdende kerken.
Er is wel gezegd dat het woord ‘aanvaarden’ van de belijdenisgeschriften zwak en vrijblijvend klinkt. Een paar opmerkingen daarover.
Vaak wordt vergeten dat een bepaling als artikel A1 in de
vorige kerkorde niet te vinden is. In de KO-1978 werden
ambtsdragers verplicht tot ‘ondertekenen’ van de drie formulieren van eenheid volgens het daarvoor bestemde formulier, maar van de kerken en gemeenteleden werd geen
confessionele typering gegeven. Dat gebeurt nu wel!
Verder is er inderdaad verschil tussen ‘gehoorzaamheid’
aan de heilige Schrift en ‘aanvaarden’ van de confessie,
maar dat verschil is gegeven met de aard van beide. De
Bijbel is het Woord van God, de belijdenis is de kerkelijke
samenvatting van de bijbelse leer.
Het ‘aanvaarden’ is trouwens een term die heel mooi bij
geloven past. Het geeft aan dat je iets van elders krijgt
aangereikt, en dat je méér doet dan dat ‘ontvangen’. Je
aanvaardt het. Uit vrije wil. En je gebruikt het tot het doel
waarvoor je het ontvangen hebt.

Dat het een zwakke of vrijblijvende term zou zijn, is moeilijk
vol te houden voor wie het taalgebruik van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis kent. Die zegt in artikel 9: De leer van de
Heilige Drieëenheid heeft de ware kerk altijd gehandhaafd.
Daarom ‘aanvaarden’ wij in dezen graag de drie oecumenische geloofsbelijdenissen en eveneens wat de vaderen in
overeenstemming hiermee hebben vastgesteld.
Als het gaat om de ambtsdragers, wordt een andere formulering gebruikt. Zij zijn ‘gebonden’ aan de leer van de
Bijbel, zoals samengevat in de belijdenisgeschriften. Zij
bekrachtigen dit bij de aanvaarding van hun ambt door ondertekening van het bindingsformulier (B7). Die term ‘bindingsformulier’ is bewust gekozen. Hij geeft aan wat het
ondertekenen inhoudt. Je verklaart van harte dat je je bindt
aan en je ook wilt laten houden aan de leer van de Bijbel,
zoals samengevat in de belijdenisgeschriften van de kerk.
Dat mag de kerk van haar ambtsdragers – als voorbeelden
in liefde, geloof en zuiverheid, 1 Timoteüs 4:12 – verwachten.
Aan de ondertekening van de belijdenis zijn ook sancties
verbonden. Die stonden in het verleden niet in de kerkorde,
maar in het ondertekeningsformulier. Nu staan ze in de
kerkorde: Ambtsdragers die in strijd handelen met het
bindingsformulier, worden door de kerkenraad geschorst
(B21.1 en B28.1). Deze sancties passen ook beter in de
kerkorde – waarin de kérken zaken regelen – dan in het
bindingsformulier, waarin de ámbtsdragers iets beloven.
Van belang in dit geheel is ten slotte nog dat de KO-2014
een apart artikel kent over ‘afwijkende opvattingen’. In
kritische aansluiting bij een sinds de GS 1914 bestaande
praktijk kan een kerkenraad in een specifiek geval een expliciet besluit nemen, iemand met opvattingen die afwijken
van de gezonde bijbelse leer, in zijn overtuiging te verdragen onder strikte voorwaarden (D56). Het zal duidelijk zijn
dat deze bepaling van (onderdelen van) de leer geen vrije
kwestie maakt. Het gaat om het oefenen van geduld onder
handhaving van de waarheid.
Wellicht ten overvloede: dit artikel staat in het hoofdstuk
over de tucht en geldt voor kerkleden. Voor wie dienen in
het ambt, geldt de bepaling van artikel B7: zij zijn gebonden
aan de bijbelse leer, stemmen daar volgens het door hen te
ondertekenen bindingsformulier van harte mee in en dragen die naar vermogen uit.
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Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer

‘De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling
verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.’ Zo begint de KO-2014
(A1.1). Dit is wat de kerken verbindt en stempelt. Van de
kerken afzonderlijk en gezamenlijk wordt vervolgens verklaard: ‘Zij aanvaarden met de oude christelijke 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’ (A1.2).
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Rondblik
Harm Veldman

Gods grootste geschenk:
via Luther terug naar
de Vroege Kerk

Als men nagaat hoe de kerk
in de loop van vele eeuwen is
omgegaan met ‘Gods grootste
geschenk’ – Gods rechtvaardiging van zondaren door
Christus – kunnen er zomaar
vreemde gevoelens blijven hangen. We denken: in de Vroege
Kerk leefde men nog dicht bij
de bronnen van het christelijk
geloof en die waren toch helder
voor allen die aan Christus verbonden waren!
Maar toen al kwamen er bij joodse en
andere christenen gedachten op die het
wezenlijke van Gods genade niet goed
peilden en daarvan dus een minder zuivere of zelfs onjuiste voorstelling gaven.
Persoon en werk van Christus werden in
een onjuist daglicht geplaatst. Ondanks
de krachtige, corrigerende invloed van
Augustinus bleef zo’n voorstelling in de
katholieke kerk lange tijd aanwezig. Totdat
Martin Luther in het spoor van Augustinus terugkeerde naar het zuiver verstaan
van de Bijbel en zo de kerk wilde reformeren.
Maar, zo wil ik vragen, is het niet hoogst
merkwaardig dat juist ‘Gods grootste
geschenk’, de rechtvaardiging, bij veel
kerkmensen aanleiding is geweest voor zo
veel tegengestelde meningen, dat christenen uiteengingen in diverse stromingen?
Genadige rechtvaardiging is toch reden
genoeg voor saamhorigheid?
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Luther in 1517: stelling 62
Als uitgangspunt kies ik de eerbied voor
de heilige Schrift zoals die ons door
Luther is voorgehouden in zijn 62ste stelling uit de reeks van de 95 stellingen
van 31 oktober 1517. Die luidt: De ware
schat der kerk is het heilige evangelie
van de glorie en van de genade van God
(vert. K. Exalto, 1967). Luther nam daarmee de beste positie in die men kon
denken: voor- en tegenstanders moesten hier echt kleur bekennen: heeft
de Schrift nog zeggenschap? Luther
keerde zich met grote kracht tegen de
populaire aflaathandel zoals die door
de dominicaner monnik Johann Tetzel
werd bedreven met toestemming van
de hoogste kerkelijke autoriteiten.
De kern van Tetzels boodschap was
dat genade van God te koop was, dat
de mens – met zijn vrije wil – in staat
werd gesteld zijn eeuwige rechtvaardiging met eigen geld zeker te stellen. Die
gedachte bestond al heel lang, ook toen
er nog geen aflaathandelaar aan de horizon was te bekennen. Het Nieuwe Testament laat al in meerdere boeken iets
zien van de strijd van de apostel Paulus
tegen hen die het offer van Christus
niet op zijn werkelijke waarde schatten. Zie zijn brieven aan de Romeinen,
Galaten, Kolossenzen en Filippenzen,
waar de apostel de eigen inbreng van
de gelovige in het verwerven van de
rechtvaardiging ten stelligste afwijst.
Sola gratia! Soli Deo gloria!

Strijd in de Vroege Kerk
Het is intussen opvallend dat in de eerste eeuwen van de kerk zo veel strijd
gevoerd is over de persoon en het werk
van Christus, de christologie. Ik stip nu
alleen de belangrijkste personen en
bewegingen aan die hierin eigenzinnige wegen kozen: het judaïsme, het
hellenisme ofwel het Griekse denken,
de daaraan verwante gnostiek, de leer
van Arius (bestreden in Nicea 325), de
leer van Apollinaris (veroordeeld door
het concilie van Constantinopel 381)
en die van Eutyches (verworpen door
het concilie van Chalcedon 451). Elk van
deze leerstellige kwesties in de christologie had een eigen kritisch kenmerk
en zorgde voor scheuren in de Vroege
Kerk. Met moeite wist ‘Rome’ het leer-

gezag over de hele kerk te handhaven –
al gold dat in steeds mindere mate voor
de oosterse kerk.

Augustinus contra Pelagius
Tekenend voor de daaropvolgende geschiedenis is de leer van de man tegen
wie de kerkvader Aurelius Augustinus
(354-430) zich in het begin van de vijfde
eeuw keerde: de Britse monnik Pelagius
(ca. 360 - ca. 420). Deze zag de genade
van God als niet meer dan een hulp
van Boven, met als doel de wet van God
gemakkelijker te kunnen volbrengen.
En als volgens Pelagius het naleven van
die wet niet al te goed was geslaagd,
was er vergeving bij God. Dan werd de
zonde verzoend. Dit klonk de mensen
goed in de oren, zoals ketters vaak hun
leer in min of meer orthodoxe bewoordingen weergeven. Maar de kern van
de kwestie had Pelagius niet geraakt:
God als ‘hulp van Boven’, dat betekende
de ontkenning van de volkomenheid
van de genade van God.
En dat had bij Pelagius alles te maken
met zijn afwijzing van de leer van de
totale verdorvenheid van de mens: de
mens zou in staat zijn uit zichzelf de
juiste keus te maken tussen goed en
kwaad. De erfzonde werd ontkend;
dat alle mensen in Adam hadden gezondigd, telde bij hem niet zo. Ook de
noodzaak van de kinderdoop werd door
Pelagius ontkend – een kind was toch
niet zo grondig bedorven dat het zo
snel mogelijk gedoopt moest worden?
Immers, genade was niet puur noodzakelijk, deze hing af van de mate waarin

de gelovige die zelf nodig achtte. Zijn
eigen verdienstelijk leven was de eerste
factor, Gods genade kwam daarbij...!
Aldus Pelagius. Daarmee leerde hij
inzake de genade het synergisme, dat
zegt dat God en mens in de verlossing
samenwerken.
Wanneer iemand op deze manier gelooft, kan hij – logischerwijs – niet meer
aanvaarden dat God het is die in alle
opzichten zelf de heilbrengende genade
toekent en uitdeelt aan wie Hij wil.
Dogmatisch geformuleerd betekent
dat laatste, dat ‘de volstrektheid, de
noodzakelijkheid, de krachtdadigheid,
de onoverwinnelijkheid en de gratuïteit
van Gods genade’ in geding zijn. Gratuïteit doelt op het gratis zijn van de
rechtvaardiging, daar komt geen menselijke verdienste, in welke vorm ook,
aan te pas.
De leer van Pelagius werd – mede door
de invloed van Augustinus – op de
Noord-Afrikaanse synode van Carthago
in 418 afgewezen, iets wat nog eens
werd bevestigd door het concilie van
Efeze in 431. Die kerkvergadering, onder leiding van patriarch Cyrillus van
Alexandrië, was nodig omdat er in de
kerk nog altijd veel sympathie bestond
voor de dwaalleer van Pelagius. Daar
was Augustinus ook voor uitgenodigd,
maar de uitnodiging kwam te laat:
Augustinus die de erenaam ‘doctor
gratiae’ (leraar van de genade) droeg,
was in 430 in Hippo overleden. Zou zijn
autoriteit straks misschien wel zo groot
blijven?

Kardinaal positief over Luther
‘De rechtvaardigingsleer van Luther is nog steeds van groot belang.’ Die
uitspraak deed de rooms-katholieke kardinaal Koch op 15 juni 2016 in Wittenberg.
De president van de pauselijke raad ter bevordering van de eenheid van de
christenen stelde bij een conferentie van de Lutherse Wereldbond dat verlossing door een mens niet is te verdienen, maar een geschenk is van God. ‘De
controverse die we daarover in het verleden hadden, is een van de meest
overbodige discussies ooit geweest.’
Vaak worden mensen beoordeeld op hun daden of hun misdaden, aldus
Koch. ‘Daar moet tegenover gesteld worden dat de mens uit genade van God
leeft. Vanuit een gezonde relatie met God volgen goede werken.’
(Bron: Reformatorisch Dagblad, 16 juni 2016)
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De synode van Orange 529
Ons kerkhistorisch tableau verplaatst
zich een eeuw later naar Zuid-Gallië,
waar de Gallische kerk op 3 juli 529 een
lokale synode hield in Orange (ook aangeduid als Arausio). Daar werd onder
leiding van aartsbisschop Caesarius van
Arles (ca. 470-542), een volgeling van
Augustinus, een verklaring in 25 canones aanvaard en ondertekend. Daarin
ging de synode in tegen de leer van
Pelagius (die ook bij zijn naam werd genoemd), onder meer tegen de leer dat
de mens zelf de eerste stappen naar
verlossing kan zetten zonder de hulp
van Gods genade.
Caesarius concentreerde zich op drie
punten: 1. de gevolgen van de erfzonde
voor de mens; 2. de noodzakelijkheid
van de genade in het begin van Gods
heilswerk in de mens; 3. de onvervangbare medewerking van de genade voor
het verkrijgen van het heil (vgl. dr. A.D.
Klaassen, p. 13, zie onder Literatuur).
Caesarius benadrukte de voortreffelijkheid van de vrije wil die door de doop
is ‘bevrijd van vijandige machten’. Hiermee wilde de aartsbisschop van Arles
beslist geen personen veroordelen,
maar vooral de nadruk leggen op het
gemeenschappelijke – niet op het af-

wijkende. Onder leiding van Caesarius
stelde de synode van Orange dat allen
die gedoopt zijn, wanneer zij de werken
van de kerk doen – en volgens Caesarius zijn dat het geven van aalmoezen
en werken van barmhartigheid – met
de hulp van God tot volkomen verlossing kunnen komen.

‘semiaugustiniaans’ en ook als ‘semipelagiaans’. De scherpste kantjes van de
leer van Augustinus waren er afgevijld
en er werd rekening gehouden met
gevoelens van religieuze verdienstelijkheid die sinds Pelagius vooral in de
monnikenwereld leefden.
We kunnen met dr. Klaassen instemmen als hij stelt: ‘Caesarius maakt zich
de kern van Augustinus’ genadeleer
Opkomst semipelagianisme
eigen door te stellen dat de mens van
God is afgevallen en niet in staat is tot
Welke koers heeft de synode van
het doen van het goede. Maar door het
Orange hiermee ingeslagen? Voorzitter
verlossend handelen van Christus is de
Caesarius ging – gesteund door paus
mens van deze onmacht bevrijd en nu
Felix IV – heel behoedzaam te werk,
werkt de genade in hem. De genade
hij wilde een harde confrontatie voorschept in hem het geloof en werkt
komen. Zo wist hij het voor elkaar te
mede om het goede te
krijgen dat men de ‘medoen.’ En verder: ‘Toch
dische weg’ zou volgen
Koren op de
horen wij in preken van
in het tegengaan van de
pelagiaanse molen
Caesarius naast uitspraleer van Pelagius. Welken, gegrond op Auguslicht dat daardoor de leer
tinus’ genadeleer, ook semipelagiaanse
van de vrije wil zó werd geformuleerd
gedachten doorklinken. Zo zegt Caesadat de genade voorop kwam te staan,
rius dat het sacrament van de Doop,
waardoor de na de doop herstelde vrije
waardoor de genade van Christus het
wil haar nieuwe, hoge plaats kon innieuwe leven heeft geschapen, aan
nemen. Daarbij bleef de belijdenis van
de gelovige de mogelijkheid geeft het
het schuldig zijn in Adam van het hele
goede te doen’ (Klaassen, p. 154-155).
mensengeslacht achterwege. En dat
Caesarius is een augustiniaan, maar hij
was koren op de pelagiaanse molen.
ging niet akkoord met de predestinatieDaarmee was een tussenweg geconleer van Augustinus – met als steen des
strueerd die men kan bestempelen als

Augustinus over de Pelagianen:
‘Deze mensen zijn tegen Gods genade, waardoor wij zijn
voorbestemd om in Jezus Christus Gods kinderen te worden, waardoor wij worden weggehaald uit de macht van
de duisternis om in Hem te geloven en over te gaan naar
zijn koninkrijk (vandaar zijn woorden: “Niemand komt
bij Mij, tenzij het hem gegeven is door mijn Vader”) en
waardoor de liefde in ons hart wordt uitgestort zodat het
geloof kan werken door de genegenheid. Ja, ze zijn vijanden van de genade, zozeer dat ze geloven dat de mens ook
zonder die genade die goddelijke geboden kan vervullen.
Als dat waar was, zou het voor niets lijken wat de Heer
zei: “Zonder Mij kunnen jullie niets doen.”’
Pelagius oogstte kritiek van zijn broeders omdat hij geen
plaats liet voor de steun van Gods genade om Gods geboden te vervullen. ‘De genade van God, die ons bevrijdt van
onze slechtheid, wordt naar hun zeggen (door de pelagianen, HV) gegeven al naar gelang onze verdiensten.’
‘De Pelagianen gaan zelfs nog verder. Zo zeggen ze dat het
leven van rechtvaardigen in deze wereld helemaal geen
enkele zonde kent en dat door die groep mensen de kerk

van Christus in dit stoffelijke bestaan helemaal vlekkeloos
en rimpelloos is. Alsof het niet de kerk van Christus is
die over heel de wereld tot God roept: “Vergeef ons onze
schuld”!
Verder ontkennen ze dat baby’s die in het lichaam worden geboren volgens de weg van Adam, bij hun eerste
geboorte de besmetting oplopen van de aloude dood. Ze
worden volgens hen geboren zonder enige kluister van
de erfzonde, er is dus ook helemaal niets wat hun kwijtgescholden zou hoeven worden bij een tweede geboorte.
Kinderen krijgen de doop juist om een andere reden:
door die wedergeboorte worden ze adoptiefkinderen en
krijgen ze toegang tot het koninkrijk van God. Ze gaan
van goed naar beter en die vernieuwing betekent geen
bevrijding van enig kwaad van een oude schuld. Ja, zelfs
als ze niet gedoopt worden krijgen ze bij de Pelagianen
een goed perspectief. Ze blijven dan weliswaar buiten
het koninkrijk van God, maar krijgen toch een eeuwig en
gelukzalig eigen soort leven.’ (Uit: Aurelius Augustinus,
Ketters en scheurmakers (de haeresibus), p. 124-131)
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aanstoots de leer van de dubbele predestinatie. Hij kende wel het principe
van sola gratia, maar dan niet zonder
medewerking van de vrije wil.
De synode van Orange 529 heeft wel
vaak verwezen naar Augustinus, maar
diens leer werd niet in alle opzichten
bevestigd, met name wat betreft de
predestinatie. Het augustinianisme
moest het semipelagianisme
naast zich dulden. Binnen de
ene katholieke kerk hadden
deze stromingen feitelijk dezelfde rechten.

Cassianus en Faustus impliciet worden
verworpen en wellicht vanzelf uitsterven. Die consensus leek er in Orange te
zijn, maar over de goede leer van Gods
genade in Christus waren wel donkere
schaduwen gevallen.
De conclusie mag zijn dat de synode
van Orange de onbijbelse genadeleer

Zuid-Gallië sterk
semipelagiaans
Aartsbisschop Caesarius
had in Zuid-Frankrijk veel
te maken gehad met het
semipelagianisme, zoals
door de monnik Cassianus
(† 430/35) en bisschop
Faustus († 490/500) was
uitgedragen, ieder op geheel
eigen wijze. Cassianus was
als abt in Marseille een voluit
semipelagiaan, die de erfzonde slechts als zwakheid
bestempelde en de verdienstelijkheid van goede werken
bleef bepleiten. Tevens kende
hij aan de vrije wil – ook na
de zondeval – een ruime
plaats toe. Faustus was
bisschop van Reji (Riez, Rhegium) en een groot prediker
in de Provence, hij stond niet
ver van Augustinus’ leer. Daardoor was
het niet zo eenvoudig een aanklacht
tegen hem in te dienen. Maar ook hij
wilde de leer van de predestinatie van
Augustinus niet aanvaarden en zag de
erfzonde als verzwakking van de wil
om het goede te doen. En zo meenden
Faustus en Cassianus dat de mens niet
deelde in het totale onvermogen tot
enig goed, maar het vermogen had
behouden om het goede te kiezen. Dat
vermogen heette bij hen ‘een onverliesbaar goed’.
Nu wilde Caesarius als herder van de
kerk de zaak niet op de persoonlijke
spits drijven, maar via nieuwe bewoordingen komen tot een nieuwe
consensus over de leer van de genade.
Daarmee zouden de leerstellingen van

Orange in de middeleeuwen nauwelijks
bekend zijn geworden en dat ze pas
vanaf 1546 op het concilie van Trente
(waar fel gestreden is over de leer van
Augustinus) weer boven tafel kwamen.
Vermoedelijk heeft deze synode daardoor weinig of geen invloed uitgeoefend in de westerse kerk.
Het voor velen aantrekkelijke van het
semipelagianisme is de opvatting dat de mens er nog
niet zo slecht voor staat, dat
het nog wel meevalt om in
de gunst van God te komen.
De hemel is zo ver nog niet.
Literatuur:
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van Pelagius wel had verworpen, maar
via nieuwe formuleringen onbedoeld
toch wel ruimte liet voor signalen uit
het semipelagianisme. In de dogmatische samenhang tussen genade,
predestinatie, vrije wil en doop bleek
er enige ruimte te ontstaan om niet
in alles Augustinus te volgen, maar te
kiezen voor de ruimer lijkende sferen
van het semipelagianisme. Daarin was
het heel wel mogelijk de waarde van de
menselijke inbreng op de heilsweg naar
het eeuwige leven volop in rekening
te brengen. Hierbij is de notitie van de
Britse theoloog Alister E. McGrath
(p. 97v, zie onder Literatuur) opmerkelijk, namelijk dat de besluiten van

-

K. van der Zwaag, Augustinus. De kerkvader van het
westen. Zijn leven, zijn werk,
zijn invloed, Heerenveen,
2008.
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Rondblik
Harm Veldman

Gods grootste geschenk:
sola gratia en de eenheid
van de kerk

Wartburg

De middeleeuwen laten op de hier besproken thema’s een
dubbel beeld zien. Aan de ene kant is er een flink aantal denkers die Augustinus’ leer in velerlei opzichten hoog houden,
onder hen Gottschalk van Orbais, Ratramnus van Corbie,
Anselmus van Canterbury, de Schotse filosoof Duns Scotus en
anderen.
Het semipelagianisme bleef
doorwerken
Ook aan verschillende universiteiten
was Augustinus ‘in’. En uiteraard was
de in 1256 opgerichte kloosterorde van
de augustijner heremieten een centrum van Augustinusstudies.
Maar tegelijk ziet men in de middeleeuwse christenheid een stroom van
waardering voor het semipelagianisme,
wellicht vooral bij ‘het gewone kerkvolk’, maar ook bij veel geestelijken die

afkerig waren van de ‘strenge’ augustijnse opvattingen inzake de vrije wil
en de (dubbele) predestinatie. Daarmee
kon men, volgens hen, toch geen kerk
bouwen, laat staan in stand houden? Grote theologen als Thomas van
Aquino redeneerden – op zijns inziens
christelijke wijze – vanuit de denkkaders van de Griekse filosoof Aristoteles
tegenover hen die in de trant van Augustinus vanuit die andere grote Griek,
Plato – ook in aangepaste christelijke
vorm – dachten. Thomas behoorde tot

de dominicaner orde en de heren van
deze orde hielden dus afstand tot Augustinus.
Met deze tegengestelde denksystemen
heeft de kerk van de middeleeuwen
moeten leven. De lijnen lopen door tot
en met de christenhumanist Erasmus.
De door velen nodig geachte hervorming – voor zowel het hoofd als de
leden van de kerk – kwam voort uit de
kringen van de augustijnen – al sloten
veel anders georiënteerde geestelijke
leiders zich daar ook bij aan.

Luther als jonge augustijner
theoloog
Het gaat te ver om de reformator Luther enkel en alleen te beschouwen
als een augustijn. Dat doet tekort aan
zijn veelzijdigheid en zijn door hemzelf gekozen ontwikkelingsgang. Maar
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toch, zonder de Noord-Afrikaanse
‘doctor gratiae’ is het hele proces van
de Reformatie niet goed denkbaar. Een
belangrijk feit is de in 1506 voltooide
heruitgave van de Opera Omnia Augustini door boekdrukker Johannes Amerbach in Basel. Zijn initiatief heeft een
Europees Augustinusrevival teweeggebracht. Ook Luther heeft sterke stimulansen ontvangen voor het reformeren
van de theologie: hij las niet alleen de
werken van Augustinus, hij verslond
ze. Luther noemde de kerkvader van
Hippo ‘de beste leraar van de kerk’ en
‘de betrouwbaarste uitlegger van Paulus’. Vanaf 1516 las Luther de antipelagiaanse geschriften van Augustinus en
leerde van hem dat de genade van God
voorrang heeft boven de menselijke
vrije wil.
Luthers rechtvaardigingsleer heeft in
hoofdlijnen de volgende ontwikkeling
doorgemaakt. Opgevoed en gevormd
met de gedachte dat Gods gerechtigheid alleen maar bestond in zijn straffende gerechtigheid, kwam Luther
vanaf 1512 als hoogleraar via zijn ‘Vorlesungen’ over de psalmen geleidelijk
tot de ontdekking dat deze liederen pas
goed waren uit te leggen als ze betrokken werden op Christus. Hij zag de
psalmen vaak als gebeden van Christus! En daardoor hadden de liederen
van het Oude Verbond een diepere be-

over de Brieven aan de Galaten en de
tekenis dan ze meestal kregen. Luther
Hebreeën. De volledige ‘reformatorileerde vanuit de psalmen dat de mens
sche Wende’ heeft zich waarschijnlijk
moest afzien van de eigengerechtigvoltrokken na zijn vernieuwde exegese
heid en mocht leven van de door God
geschonken gerechtigheid. Het moest zo van Romeinen 1:17, ‘De rechtvaardige
zal uit het geloof leven’. Toen ging voor
worden: Adam (= de oude mens) moet
hem de Porta Paradisi, de poort naar
ondergaan en Christus moet alleen de
het Paradijs, open!
overhand behouden.
In 1518 en 1519 heeft Luther twee keer
Dat alles heeft Luther eerst zelf mogen
gepreekt over Gods geleren bij zijn studie over
rechtigheid, zo maakte
de uitleg van de psalmen.
‘Reformatorische
hij zijn hoorders bekend
Verschillende liederen
Wende’
welke ontdekking hij
getuigen van Gods gehierover had gedaan. In
rechtigheid. Psalm 31
zijn Invocavit-preken (na zijn terugkeer
laat de zondaar zien die uitroept: ‘Op
van de Wartburg, 1522) laat Luther ook
U, o HEERE betrouw ik; laat mij niet behoren wie de mens is: we zijn allen
schaamd worden in eeuwigheid, help
kinderen van de toorn, en alle goede
mij door Uw gerechtigheid’ (vs. 2, SV).
werken hebben voor God geen betekeEn ook erkent de zondaar: ‘Mijn kracht
nis!
is vervallen door mijn ongerechtigheid,
Later heeft Luther als hoogleraar in
en mijn beenderen zijn doorknaagd’
Wittenberg in de jaren 1535-1537 vijf dis(vs. 11). Dezelfde gedachtegang las
putaties laten houden over Romeinen
Luther in de Psalmen 32, 51 en 71. God
3:28, dat leverde al met al 271 academide Vader is met zijn gerechtigheid zelf
sche stellingen op! Zelf heeft hij pas in
onze opperste Rechter én Redder! Hier
1545 – een jaar voor zijn sterven – een
komt Christus in beeld – God ziet ons
boekje opengedaan over zijn ontdekin Hem aan en bekleedt ons met de geking van de ware gerechtigheid Gods in
rechtigheid van zijn Zoon.
Jezus Christus (zie hieronder).
Deze bronnen zijn de belangrijkste tekHier kan men bij Luther al de eerste
sten – die bewaard gebleven zijn – over
wending constateren die typerend
het centrale gegeven van de reformatie
zou worden voor zijn inzet van de Redie Luther voorstond. Het mag min of
formatie. Na de zomer van 1515 hield
meer opvallend heten dat de reformaLuther zijn colleges over de Brief aan
tor zelf nooit een afzonderlijke studie
de Romeinen en daarop aansluitend

Luthers herinnering in 1545
Ik haatte het woord ‘gerechtigheid Gods, want door de
traditie en de colleges van alle doctores had ik geleerd het
in filosofische zin te verstaan, namelijk als de zogenaamde
“formele” – of met een ander woord: “actieve”– gerechtigheid, waardoor God rechtvaardig is en de zondaren en
onrechtvaardigen straft. Ik kon echter die rechtvaardige
God, Die zondaren straft, niet liefhebben. Ik haatte Hem
zelfs… Ik was opstandig tegen God. Ik lasterde Hem niet
heimelijk, maar morde wel tegen Hem. Ik zei dan ook:
Is het niet voldoende dat de ellendige, door de erfzonde
eeuwig verdoemde zondaren met allerlei onheil vermoeid
worden door de Wet van de Tien Geboden? Moet God
dan zelfs door het Evangelie nog meer leed aan het reeds
bestaande leed toevoegen? En ons ook door het Evangelie
met Zijn gerechtigheid en Zijn grimmige toorn bedreigen?
Onophoudelijk hield dit alles mij dag en nacht bezig, tot ik
oog kreeg voor de samenhang van de woorden. Er staat

namelijk: “De gerechtigheid Gods wordt in het Evangelie
openbaar, zoals er geschreven staat: de rechtvaardige zal
uit het geloof leven.” Van toen af aan begon ik de gerechtigheid Gods als een dusdanige gerechtigheid te zien,
waardoor de rechtvaardige als door een geschenk van God
leeft. Dat wil dus zeggen: uit geloof.
Ik bemerkte dat dit als volgt uitgelegd diende te worden:
door het Evangelie wordt de gerechtigheid Gods openbaar, namelijk: die zogenaamde “passieve” gerechtigheid,
dat is: die gerechtigheid die wij ontvangen en waardoor
God ons uit genade en barmhartigheid rechtvaardig
maakt door het geloof. (…)
Toen voelde ik mij helemaal wedergeboren: de poorten
waren voor mij opengegaan, ik was binnengetreden in
het Paradijs zelf.’ (Vert. Heiko Augustinus Oberman, Luther, mens tussen God en duivel, p. 165)
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heeft gepubliceerd over de gerechtigheid van God. Daardoor is er ook onder
lutheranen twist en tweedracht ontstaan.

De leerweg
Welke leerweg heeft Luther hier gelopen? Als docent en als prediker kreeg
hij in een langdurig denkproces via een
christologische uitleg van een groot
aantal psalmen goed zicht op de ware
betekenis van Gods gerechtigheid.
Dat was naast de straffende vooral (ja
meestal) de schenkende gerechtigheid:
Gods genade in Christus! Luther moest
oude roomse, scholastieke beletsels
opruimen. En toen ontdekte hij het
Woord: de kracht waarmee Christus
– als het ‘vleesgeworden Woord’ – het
door Hem verworven heil, zijn gerechtigheid, liefdevol overbrengt op zondaren die al hun heil dan ook van Hem
alleen verwachten.

De eenheid van de kerk
Sinds 1517 raakte de katholieke kerk
steeds meer verdeeld en Luther werd
in 1521 de kerk uitgezet. De kern van
zijn reformatie werd niet geaccepteerd
door de leiding van de kerk. Pausen
en concilies hielden stug vast aan de

annij is predikant in Best

(GKv) en

-

Albrecht Beutel (Hg.), Luther Handbuch,
Tübingen, 2010.

-

K. Exalto, Luthers 95 stellingen tegen de
J. van Genderen, Gerechtigheid als geschenk, Kampen, 1988.

-

A.F.N. Lekkerkerker, Studiën over de rechtvaardiging bij Augustinus, Amsterdam,
1947.

-

Volker Leppin und Gury SchneiderLudorff, Das Luther-Lexikon, Regensburg,
2014.

-

Thomas van Aquino
van de rechtvaardiging door het geloof
alleen kerkscheidend blijven? De eenheid van de kerk is toch niet maar een
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Je kiest niet zelf
De discussie tussen
Luther en Erasmus
over de keus voor God

Sceptisch
Het is wel begrijpelijk dat veel mensen
daar een afkeer van gekregen hebben.
Dat is een gevoelig punt geworden.
Nu is de satan er altijd als de kippen bij
om van onze gevoeligheden misbruik te
maken. We willen geen grote woorden
meer spreken. De cultuur waarin we
leven, versterkt dat. Het is goed dat we
geen grote woorden meer willen spreken, maar het gaat fout als we ook niet
meer de Bijbel willen naspreken.
Uit reactie worden we sceptisch.
Erasmus ging – toen hij werd verdacht
al te veel aan de kant van de Reformatie te staan – tegen Luther schrijven
over de leer van de vrije wil. Luther
had de stelling geponeerd dat de vrije
wil niks voorstelt.2 Erasmus reageert
daarop en hij doet dat op een moderne
manier. Hij wil geen al te grote stelligheden verkondigen. Hij wil slechts wat
gedachten ter overweging aanbieden.
Op dit punt zit Erasmus naast vele gereformeerden van nu in de kerkbank,
die ook niks (meer) moeten hebben van
stellige beweringen.

Rondblik
Henk Drost

‘Er zijn in het verleden te
grote woorden gesproken.
Met zeer grote stelligheid
werd iets principieel genoemd, terwijl het later allemaal genuanceerder bleek
te liggen. Er waren geen bijzaken, alles was belangrijk.
De Waarheid was in beton
gegoten.’1

Erasmus
Luther gaat niet mee in die vaagheid,
hij wil uitgaan van de Bijbel die heldere
uitspraken doet. Hij schrijft: ‘Niets
is onder christenen zo vertrouwd en
zo normaal als het doen van stellige
uitspraken. Neem dat element weg en
je hebt het christelijk geloof zelf weggenomen.3
Erasmus beweert dat uit al die strijdvragen niets anders is voortgekomen
dan dat de eendracht tussen christenen maar al te vaak verloren ging.
Oké, maar als je over de bijbelse leer
onverschillig bent, kun je misschien wel
eenheid vinden met andere christenen,
maar raak je de waarheid kwijt. En
waar de waarheid verdwijnt, is er op
den duur geen houvast meer voor de
eenheid.

Genade!
Wanneer zijn het futiliteiten? Wanneer
gaat het over wat God zelf ons wil zeggen in de Bijbel?
Het punt is of je iets helder kunt aantonen vanuit de Bijbel. Luther zet zich tot
het bestuderen van de Bijbel om te ver-

dedigen dat de leer van de onvrije wil
niet valt onder haarkloverijen maar bijbelse waarheid is. Ook wil hij aantonen
dat deze leer van groot belang is voor je
geloof, omdat je alleen zeker bent van
je geloof als God het doet en het niet
afhangt van wat jij nog in te brengen
denkt te hebben.
Het gaat om de praktijk, om het leven
uit genade. Luther schrijft: ‘Wij willen
onderzoeken wat de menselijke keuzevrijheid vermag; wat zij ondergaat; hoe
zij zich verhoudt tot Gods genade.’4
Genade: dat is een kwestie van leven in
angst of in blijdschap. Daarom maakte
Luther zo veel werk van zijn antwoord

Sinds 2010 is er een moderne
vertaling onder de titel Kiezen is
dienen. De servo arbitrio. Luthers
antwoord aan Erasmus.
Die vertaling is gemaakt door
prof. M. Mathias, die in dit boek
geweldig veel informatie heeft
toegevoegd. Ik vind het een fijn
boek om wat in deze toch wel pittige discussie te komen.

?
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aan Erasmus, ook al had hij er eerst
geen zin in. Later bedankt hij Erasmus
omdat hij zo verder moest nadenken
over waar het echt om gaat: de genade.

Johannes, mijn vriend
In het boek staan
interessante en
diepgravende gedeeltes over Paulus’
brieven. Het gaat
in Romeinen 9 over
Gods kiezen, het
gaat niet over ons
kiezen. Het is echt
de moeite waard
dat te lezen. Maar
in dit artikel wil
ik iets doorgeven
van wat Luther uit
het Evangelie van
Johannes haalt in
zijn schrijven tegen
de vrije wil. Erasmus
haalt die teksten ook
aan in zijn boek. En als je ziet hoe ze de
teksten uitleggen, wordt helder waar
het verschil zit.
Niemand kan komen (tekst 1)
De eerste tekst die ik als voorbeeld wil
aanhalen, is waar Jezus zegt: ‘Toch kan
niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me
brengt, en ik zal hem op de laatste dag
tot leven wekken’ (Joh. 6:44).
Dus: hoe kom je bij je Redder? Als God
je brengt, zegt Luther. God brengt je de
redding. Dat is toch duidelijk?
Erasmus, die wil verdedigen dat de
mens zelf ook nog wel iets kan, legt de
tekst wat anders uit. Hij zegt dat God
je niet brengt, maar lokt naar Christus.
God zou ‘trekken’, ‘lokken’ zoals wij een
schaap lokken door het een twijgje voor
te houden. Op die manier – schrijft
Luther – wil Erasmus aantonen dat wij
een bepaald vermogen hebben om op
dat ‘trekken’ of ‘lokken’ van God in te
gaan. Het initiatief gaat van God uit, ja,
maar of je erop ingaat en je laat lokken,
is jouw keus. Jij beslist dus uiteindelijk.
Luther laat zien dat het in deze tekst
niet gaat om een ‘lokken’, maar dat
er een ander woord staat. Het gaat
hier over ‘brengen’, en dat gaat over

het werk van de Heilige Geest. Luther
schrijft: ‘Christus wordt hem daar in
zijn binnenste getoond door het licht
van de Geest. Dat sleept de mens naar
Christus, op onzegbaar lieflijke wijze.
Hij ondergaat het spreken van zijn
Leraar en wordt
getrokken door
zijn God – zoekt
niet zelf en loopt
niet zelf.’5
God doet het.
Niet de mens.
Beslist de mens?

Gaat het dus om wat ik kies? Speelt
wat ik doe, een rol? Kan ik nog iets?
Moet ik?

De wijnstok (tekst 2)
De tekst die volgens Luther Erasmus
definitief uitschakelt, is de tekst uit
Johannes 15, waar Jezus zegt dat je zonder Hem niks kunt. Hij noemt die tekst
liefkozend zijn ‘Achilles’. Achilles was de
grote strijder onder de Griekse helden.
Deze tekst ziet Luther dus als de kampioen voor de mening dat de vrije keuze
niks is, dat de vrije wil niks kan en dat
alles van Jezus komt: Ik ben de wijnstok
en jullie zijn de ranken. Als iemand in
mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht
dragen. Maar zonder mij kun je niets
doen (Joh. 15:5).
Is de strijd hiermee beslist?
Is de genadeklap gevallen?
Je zou denken dat Erasmus
nu vastzit. Maar Luther
heeft hem niet voor niks een
gladde paling genoemd. Hij
weet altijd er wel weer uit te
glippen.
Erasmus komt ook nu met
een andere uitleg. Hij beweert met veel woorden en
voorbeelden dat je ‘niets’
moet lezen als ‘een beetje’
of ‘niet helemaal’. Jezus zegt
dus: ‘Zonder mij kunnen jullie niets volkomen doen.’ Je
kunt wel iets doen. Het is
geen honderd procent, maar
je kunt wel een aantal procenten halen als je goed je best doet.
Gods genade maakt het verder wel
goed.

Geen vrije wil
Luthers uitleg alsook zijn bijbeluitleg heeft velen overtuigd. Dat blijkt wel
uit de belijdenissen van de gereformeerde kerk. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis belijden wij in artikel 14 als de waarheid van Gods Woord:
‘Daarom verwerpen wij al wat men in strijd hiermee leert over de vrije wil
van de mens, omdat de mens slechts een slaaf van de zonde is en alleen kan
ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt (Johannes 3:27). Want wie
zal zich erop beroemen uit eigen kracht iets goeds te kunnen doen, daar
Christus immers zegt: Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader, die
mij gezonden heeft, hem bij me brengt (Johannes 6:44)?’
‘Daarom hoort het woord van de apostel onwrikbaar vastgehouden te
worden, dat het God is die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt (Filippenzen 2:13). Want geen kennis of wil
is in overeenstemming met die van God, als Christus ze niet in de mens tot
stand heeft gebracht, zoals Hij ons leert met de woorden: Zonder mij kun je
niets doen (Johannes 15:5).’6
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Zo wordt de vrijegenadevisie afgezwakt
om de vrijekeusvisie nog wat op de
been te houden.

Je moet ook zelf willen
Het blijkt moeilijk verslaafde mensen te
helpen. Ze kunnen van de ene hulpverlener naar de andere hulpverlener gaan
en soms krijgen ze er op die manier
alleen nog maar een verslaving bij. Je
kunt ook aan hulpverlening verslaafd
raken. Vaak begint de weg uit de ellende wanneer iemand dat zelf wil.
Soms is iemand zo in de ellende gekomen, dat hij de keus maakt te stoppen.
Hij wil het nu zelf. ‘Je moet het ook zelf
willen’, zegt de psycholoog.
Wanneer iemand dan na het lezen van
Luthers boek zegt dat je helemaal niet
kunt willen, gaat er iets mis. Je gaat
dan wat Luther schreef, toepassen op
het gebied van (bijvoorbeeld) de psychologie, terwijl Luther duidelijk theologisch schreef.
De mens kan best kiezen. Hij moet ook
vaak kiezen. Dat geldt voor heel je leven, alleen – de keus voor God maak je
niet zelf. Op het gebied van het geloof
kun je niet kiezen. De zonde heeft ons
zo geruïneerd dat we dat gewoon niet
meer kunnen en zelfs ook niet meer
willen. Dat gebeurt alleen als God ons
genadig optilt in zijn genadige liefde.
Luther maakte dat ook al duidelijk. Het
is je vrije keus of je wilt eten drinken,
kinderen krijgen, regeren.7 Opvallend
dat kinderen krijgen ook in dit rijtje
van de vrije keus staat. Ik herinner me
nog goed de discussies over wat nu je

Geen vrije,
wel een bevrijde wil
Je kunt zeggen dat de winst van
de discussie tussen Luther en
Erasmus mooi wordt verwoord in
de Dordtse Leerregels, hoofdstuk
III/IV, artikel 16:
‘De goddelijke genade van de
wedergeboorte (…) maakt de wil
geestelijk levend, geneest, herstelt hem en buigt hem liefdevol
en tegelijk krachtig. Waar eerst
de hardnekkige tegenstand van
het vlees de mens helemaal beheerste, begint nu door de Geest
een gewillige en oprechte gehoorzaamheid de overhand te krijgen.
Daarin bestaat de geestelijke
vernieuwing en de ware vrijheid
van onze wil.’

verantwoordelijkheid was in het krijgen van kinderen. God geeft ze toch!
En dan lees je hier uit de tijd van de Reformatie dat je als mens een keus moet
en kunt maken op dit punt. Maar in de
discussie met Erasmus gaat het over de
keus voor of tegen geloof.
Luther zei het zo: ‘… de mens mag zichzelf keuzevrijheid toeschrijven, niet
met betrekking tot wat boven hem
staat, maar alleen met het oog op wat
beneden hem staat. Hij mag weten dat
hij ten aanzien van zijn eigen middelen
en bezittingen gerechtigd is daarvan
gebruik te maken, ermee te doen en
laten “naar eigen vrije keuze”…’8 Ten
overstaan van God daarentegen, waar

het gaat om gered worden of verloren
gaan, heeft de mens geen vrije keuze.9
Het gaat om geloof.
Dat is niet onze keus. Dat is Gods werk.
En daarom zo bijzonder als je het mag
hebben.
Noten:
1

Herman Wegter in: Lammert Kamphuis,
Vrijgemaakt? Dertigers over het leven in
een gereformeerde zuil, Utrecht, 2014,
p. 19.

2

In de tiende these van de Heidelbergse
deputatie van 26 maart 1518.

3

Kiezen is dienen, Kok, 2010, p. 44.

4

Kiezen is dienen, p. 56.

5

Kiezen is dienen, p. 311. Luther verwijst
hier in de laatste zin naar Rom. 9:16,
waar staat: ‘Alles hangt dus af van God
en zijn barmhartigheid, niet van de wil
of de inspanning van de mens.’

6

De teksten heb ik weergegeven volgens
de NBV en ook hier een selectie gemaakt
van vooral teksten uit het Johannesevangelie.

7

Kiezen is dienen, p. 261.

8

Om de bedoeling helder uit te laten komen heb ik deze tussenzin weggelaten:
‘al wordt deze vrije keuze op haar beurt
weer bestuurd door de vrije keuze van
God alleen, altijd zoals het Hém behaagt.’

9

Kiezen is dienen, p. 87.

Van de redactie
Al geruime tijd leefde de wens om de redactie van ons
blad uit te breiden. We zijn dankbaar dat we nu twee
nieuwe redacteuren kunnen introduceren.

De ander is ds. S.M. Alserda. Hij was eerder als redacteur
aan de noordelijke kerkbode verbonden. Die ervaring kan
hij nu voor ons blad aanwenden.

De een is dr. P. Boonstra. Hij is eerder deze maand gepromoveerd tot doctor in de theologie. We wensen hem daarmee van harte geluk en we zijn blij dat hij redacteur van
ons blad kan worden.

Beide redacteuren zijn bij u als lezer bekend door de
bijdragen die zij als medewerker al in ons blad hebben
geschreven. We zien hun aantreden als versterking van de
redactie en verwachten dat deze, onder de zegen van de
Heer, ons blad ten goede komt.
J.W. van der Jagt
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Henk Drost
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Maarten Luther: Gods
instrument
Een hond kan heel wisselende reacties bij je losmaken. Het
beest kan dingen doen die moordzuchtige gevoelens bij je

oproepen. Dat kan gebeuren als je trouwe viervoeter je post

verscheurt voordat je die kon lezen. Luthers hond Tölpel heeft
dat ook weleens geflikt. Dat zal wel heisa in huize Luther gegeven hebben.

Komt mijn hond in de hemel?
Tegelijk is een hond de trouwe vriend
voor wie je warme gevoelens kunt koesteren. De naam ‘Tölpel’ betekent zoiets
als: ‘oude lummel, goedzak’. Je ziet het
voor je: Luther legt zijn hand liefkozend
op de kop van dat beest en belooft hem
dat hij op de nieuwe aarde een gouden
staart zal hebben. Die laatste opmerking kan vallen onder de categorie
spannende opmerkingen waarvan we
niet weten of Luther die ooit gemaakt
heeft.1 In ieder geval heeft Luther wel
gezegd dat er op de nieuwe aarde ook
weer honden zullen zijn. Dat zal niet al
Gods kinderen blij maken, vooral niet
als je minder goede ervaringen met een

hond hebt. Maar Luther had een positieve kijk op honden. Je kon er volgens
hem ook van leren. Hij zei: ‘Och, als ik
toch zo kon bidden als een hond naar
het vlees kijkt! Al zijn gedachten zijn
alleen maar op dat stuk vlees gericht,
verder denkt, wenst, hoopt hij helemaal
niets.’2

Geleefd geloof
Dat we zo persoonlijke dingen van de
reformator te weten komen, vind ik typerend voor het boek dat dr. Herman J.
Selderhuis schreef over Luther. Door dit
boek leer je Luther als persoon kennen.
Je leeft met hem mee in de soms moeizame relatie tot zijn vader, je gaat met

hem mee op reis, je ontmoet zijn vrouw
en kinderen, je voelt de emotie bij het
sterven van zijn kinderen, je leeft mee
met zijn lichamelijke kwaaltjes en
kwalen, je kreunt mee op het toilet, je
snapt dat hij gefrustreerd een tijd in
preekstaking gaat als je leest hoe de gemeente reageerde op zijn (vele) preken.
Kortom: Luther wordt met verve en
humor als mens neergezet, in al zijn
goede en gekke dingen.3
Het is wel interessant om deze aanpak
eens te vergelijken met een boek over
Luther dat een andere hoogleraar van
de Christelijke Gereformeerde Universiteit in Apeldoorn een tijd geleden
schreef: dr. W. van ’t Spijker, Luther,
belofte en ervaring. 4 Die titel wijst
meer naar de leer van Luther. Je zou
wat sikkeneurig kunnen denken dat
het typisch iets van deze tijd is dat we
zo veel aandacht hebben voor de mens
als persoon en zo weinig voor zijn leer.
Dan verdenk je dit boek ervan modieus
te zijn.
Maar dat is om verschillende redenen
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een misverstand. Zeker merk je een
verschil in stijl. In onze tijd schrijven we
wat persoonlijker. Dat vind je terug in
het boek van Selderhuis, maar er is in
zijn boek genoeg aandacht voor Luthers
ontwikkeling in de leer (de theologie).

na te slaan als je door Wittenberg wandelt, in Eisleben geboorte- en sterfhuis
van Luther bezoekt of puffend de berg
opklimt richting de Wartburg.7

Bij Luther gaan leer en leven samen.5
Hij leefde de genade. Zijn leer is zijn
leven. Zijn leven was zijn leer.6 En dat
komt in het boek van Selderhuis ook allemaal aan de orde. Je krijgt veel informatie over de ontwikkeling die Luther
meemaakte, de boeken die hij schreef.
Het nodigt je uit om eens een stukje
Luther zelf te gaan lezen. In dit boek
krijg je de kans al, doordat Selderhuis
regelmatig karakteristieke stukken
tekst van Luther weergeeft in eigen
vertaling. Ook dat brengt de man dichterbij.

Herdenking 2017
Dit boek verschijnt op een tactisch
moment. We gaan richting 2017, de
herdenking van de Reformatie van 500
jaar geleden. Dat wordt van alle kanten
al opgepept als de kans om weer eens
met de Reformatie bezig te zijn.
Is dit boek daar geschikt voor? Kun je er
wat mee?
Ja, het is geschikt omdat het zo mooi
en humoristisch en eerlijk de mens Luther tekent en tegelijk onder woorden
brengt welke theologische zaken er
speelden. En als je door alle pr over 2017
eens in Duitsland wilt gaan kijken waar
het allemaal gebeurde, kun je het Register van plaatsen mooi gebruiken om

Niks geen Luther: Christus
Luther had er grote moeite mee
dat de beweging van de Reformatie, die voor hem een terugkeer
naar de Schrift was, naar hem
werd genoemd. Ieder die zich gebonden wist aan de herontdekte
christelijke waarheid – en dan begint de vertaling – moet over mijn
naam zwijgen en zich niet luthers
maar christen laten noemen. Wat
is Luther? De leer is toch niet van
mij? Ik ben toch ook voor niemand
gekruisigd? (p. 12-13).

politiek. Het bemoedigt ons ook als je
in de tijd van Luther God aan het werk
ziet te midden van al het gedoe en
gekonkel. Ik geef over dat wonder een
paar dingen door vanuit dit boek zodat
je er een idee van krijgt en er – hoop
ik – trek in krijgt.

Frederik de Wijze

Het wonder

De keizer lustte Luther rauw. De paus
kon zijn bloed wel drinken. Maar ze
kregen de kans niet omdat God Luther
onder bescherming van een keurvorst
had geplaatst. In die tijd bestond Duitsland uit allemaal zelfstandige vorstendommen, hertogdommen en noem
maar op. Luther woonde in Saksen, het
gebied van keurvorst Frederik de Wijze.
Een keurvorst was een van de belangrijke vorsten die een stem hadden bij
de verkiezing van de keizer. Een man
dus om rekening mee te houden, en
dat heeft God gebruikt.

Zoals vaker in dit boek kom je zo tussen
Ik raakte in Luther geïnteresseerd toen
de regels door heel wat over een perik in een rooms-katholieke omgeving
soon te weten. Frederik de Wijze is zijn
terechtkwam. In Venlo kwam ik als
leven lang rooms-katholiek gebleven.
gereformeerd mens in een andere culZijn hobby was zijn indrukwekkende
tuur. Maar Luther kende die roomse
verzameling relikwieën die de mensen
wereld van binnenuit. Hij kan je ook
tegen betaling konden bezoeken. Daarvertellen waarom hij ermee brak.
mee konden ze vergeving verdienen.
Toen ik me er wat meer in verdiepte,
Toen in de buurt Tetzel
was ik vooral verbaasd over
met de verkoop van
het feit dat Luther
aflaten begon, zag
niet vermoord was.
‘Goede werken houden niet
Frederik dat als
Een monnik die
concurrentie die
tegen de gevesop bij de genade maar
daling van intigde orde inging
beginnen daar juist’ (p. 129).
komsten voor hem
en als ketter werd
zou betekenen. Terbestempeld, leefde
wijl Luther die zaak aan de
meestal niet lang. Daar zijn
orde stelde omdat hij aflaten concurvoorbeelden genoeg van. Luther bleef
rentie voor Christus vond, zag Frederik
leven, hoewel velen graag de ‘zwaan
de aflaathandel als concurrentie voor
hadden gebraden’ (nl. op de brandstazijn eigen handel
pel).8 Maar dat is nooit gebeurd. Gods
(p. 85).
hand beschermde Luther. God wilde
het licht van de genade doen schijnen
Frederik was dus met het oog op zijn
in Europa. Luther was het instrument
eigen portemonnee blij dat Luther de
van God in die tijd.
aflaat aanpakte en hij hield Luther de
hand boven het hoofd. Dat geld was
Het is zo bijzonder om te zien hoe God
trouwens ook de reden dat hij en veel
werkte via de politiek van die tijd. Hij
andere Duitse vorsten het niet zo op
trekt zijn machtig spoor dwars door alRome hadden omdat daar veel geld
les heen. De Bijbel laat dat ook helder
naartoe moest. Hij stond dus niet te
zien, bijvoorbeeld als je leest hoe de
trappelen toen Rome hem vroeg Luther
profeet Jesaja in zijn tijd God aan het
uit te leveren. Hij had geen zin om
werk ziet te midden van alle wereld-
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opbergen, weet nog niet waar’ (p. 154).
Die schuilplaats bleek de burcht Wartburg te zijn, waar de keurvorst niet
alleen zorgde voor veiligheid, maar ook
kost en inwoning betaalde.
Het is wel heel bijzonder hoe deze
keurvorst Frederik de Wijze Luther beschermde. Gods hand plaatste Luther
in Saksen. Toen zijn beschermheer
stierf, preekte Luther op de begrafenis
van de man die hij nooit persoonlijk
had ontmoet.9 Het ging dan ook niet
om die man, maar om wat God via hem
wilde doen.

Genade gaat stralen
In een ander boek over Luther kun je
lezen: ‘Het feit dat Luther zijn leven in
Saksen heeft doorgebracht hoort bij
de politieke randvoorwaarden die het
succes van zijn reformatie mede bepaalden.’10 Dat is natuurlijk waar, maar
laten we ook op dit punt in geloof wat
hoger kijken. In die tijd had God heel
bijzonder de hand in de bescherming
van Luther, omdat hij via deze man het
licht van de genade weer wilde laten
schijnen in donker Europa.

gehoorzaam te zijn aan dat peperdure
Rome. Hier zie je weer hoe bijzonder
God mensen met hun rare en vaak ook
verkeerde motieven toch gebruikt.
Het gaat mensen vaak om hun geld.
Het gaat ook heel vaak om eer. Dat was
bij Frederik de Wijze ook zo. Luther was
een hoogleraar die veel studenten aantrok. De bloei van de universiteit van
Wittenberg zou zijn Saksen beroemd
maken. Luther was ook voor groei en
bloei van de universiteit, maar bij hem
was de motivatie niet zijn eigen eer. Hij
vond de universiteit belangrijk, omdat
hij van mening was dat de vernieuwing
van kerk en prediking begint bij vernieuwing van theologie en wetenschap
(p. 112).

Wartburg: betaald onderdak

Waarom koos God Luther daarvoor uit?
In ieder geval omdat je bij hem wel
kunt zien dat een mens genade nodig
heeft. Selderhuis tekent Luther zo dat
hij als een mens van vlees en bloed
dicht bij je komt. Het is best leuk om
hem zo beter te leren kennen. Het valt
ook niet altijd mee als je ziet hoe moeilijk hij kon zijn. Hij ‘behoorde zelf tot de
beste voorbeelden van zijn visie dat de
christenmens een leven lang zondaar
en rechtvaardige tegelijk
bleef’ (p. 134).

Toen Luther niet alleen door de kerk
werd veroordeeld, maar ook
door de overheid in
Worms in 1521 vo‘In de Bijbel woont God Zelf
De mens Luther
gelvrij werd verleefde zijn leer
klaard, was zijn
“en daarom beste christenen:
omdat hij het zo
leven pas echt in
erin, erin!”’ (p. 171).
hard nodig had.
gevaar. Selderhuis
Hij hield zijn hand op
maakt duidelijk dat
om te vragen om genade.
er al eerder sprake van was
Wij zijn bedelaars – dat is waar.
geweest dat Luther een poosje zou onderduiken (p. 106). Ook nieuw voor mij
was dat Luther op de hoogte was van
N.a.v.: Dr. Herman J. Selderhuis, Luther.
het feit dat hij zogenaamd ontvoerd
Een mens zoekt God, De Banier, Apelzou worden. Hij werd de avond ervoor
doorn, 2016, ISBN 9789462786424, 336
van het plan op de hoogte gesteld. Hij
schreef aan een vriend: ‘Ik laat me even pag, prijs € 24,95
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Israël en islam
Het is een beetje afgezaagd ondertussen, maar richting
de herdenking van 2017 is de discussie alweer opgerakeld
over Luthers houding tegenover de Joden. Selderhuis besteedt er (maar) drie pagina’s aan. Hij vertelt dat Luther in
die tijd bepaald niet alleen stond in zijn afkeer van de Joden. Ook de humanist Erasmus had een afkeer van Joden.
Eerst had Luther gehoopt dat na zijn (her)ontdekking
van de Christus ook Joden tot de Messias zouden komen.
Zijn eerste boek over dit onderwerp schreef hij voor de
gedoopte jood Bernard die in Wittenberg Hebreeuws doceerde. Het boekje was bedoeld om hem in het geloof te
sterken.
Maar toen hij later alle hoop op bekering van de Joden
had verloren, werd hij bitter en schreef hij boekjes tegen
de Joden en hun leugens (zoals hij dat noemde).
Selderhuis laat zien dat Luther alle discussies over de
christelijke leer te persoonlijk opvatte in zijn latere leven.
Hij zag het als een aanval op zichzelf. Dan mepte hij (te)

Noten:
1

Ik geef bij deze recensie de paginaverwijzingen voor hen die dingen in het boek
willen nalezen. De bekendste van Luthers

5

uitspraken waarvan we niet weten of die
echt van hem zijn, is de uitdrukking ‘Ik

2

6

4

Interessant is dat Luther ook over de islam gesproken
heeft. In zijn tijd kwamen de Turken niet als arbeiders
in Europa, maar stonden de Turkse legers aan de grenzen van Europa. Selderhuis vertelt: ‘Luther verbond het
Turkengevaar met zijn kritiek op de islam. In 1542 kreeg
Luther voor het eerst een Koran in het Latijn onder ogen
en kon hij zelf lezen wat islamieten geloven. De islam was
als een plaag die God stuurde om christenen met hun
gemakzucht in het geloof te confronteren. Gebrek aan geloofsovertuiging onder de christenheid zorgde ervoor dat
de islam zo kon oprukken’ (p. 286-289 over Luther en de
Joden; p. 292 over Luther en de islam).

goed boek dat uitgeverij Kok, Kampen

over honderd jaar zullen ze een zwaan

later ook met een uitgave kwam.

horen zingen. Luther betrok dat op

Dat benadrukt Van ’t Spijker ook in het

zichzelf. De zwaan is het symbool van de

Woord vooraf, p. 7-8 in de editie van 1983.

lutherse kerken geworden. Zie Selder-

Later werd het juist een probleem dat

huis, p. 294.

kan niet anders, hier sta ik’. Zie hierover

hij zijn persoon en zijn leer zo op één lijn

Selderhuis, p. 151-152.

zag. Hij reageerde uitermate kribbig als

Op p. 111 lijkt hij te schrijven dat Luther

Je kunt – mocht je interesse hebben –

er een discussie over de leer was, die hij

bij Frederik op ziekenbezoek kwam, maar

meer over Tölpel te weten komen op

meteen op zichzelf betrok (zie Selderhuis

op p. 184 schrijft hij dat de begrafenis de

daarover op p. 223).

eerste ontmoeting was, dus niet met de

Er staat achter in het boek een register

levende maar met de overleden keur-

p. 223, 291-292.
3

hard terug en vloog nogal eens uit de bocht. Dat gebeurde
ook in zijn schrijven tegen de Joden.
Luther leefde in een heel andere tijd, ver voor Hitler. Maar
wat hij schreef, was fout en hij gaf zo de nazi’s de gelegenheid om van zijn schrijven misbruik te maken.

Zie p. 217 over het sterven van Elisabeth;

7

9

Selderhuis is niet duidelijk op dit punt.

p. 220 over het sterven van Magdalena;

van personen en een register van plaat-

p. 241 over oorsuizen en hoofdpijn; p. 276-

sen. Ik snap dat het een hele klus is, maar

277 over de preekstaking en p. 278 over

ik zou bij zo’n boek met zo veel informa-

Wijngaarden (red.), Martin Luther, zijn

de ziekte van Ménière (zoals we dat nu

tie ook wel graag een register van zaken

leven, zijn werk, Kampen, 2007, p. 34.

noemen).

gehad hebben.

Dr. W. van ’t Spijker, Luther. Belofte en

8

vorst.
10 Dr. Sabine Hiebsch en drs. Martin van

Johannes Hus betekent gans. Uit de

ervaring, Goes, 1983. Het is eerst als een

gevangenis schreef hij dat ze hem wel

Telosboek uitgegeven. Maar het is zo’n

kunnen doden (‘de gans braden’), maar

Cursus NT nu online
Tussen 2012 en 2016 organiseerde een
landelijk comité onder leiding van
Herman Driessen een vierjarige cursus ‘Leren luisteren naar apostelen en
evangelisten’. De cursus werd gegeven
in Apeldoorn, Groningen en Ridderkerk,
en trok bijna duizend cursisten.

Op de afsluitende site www.bijbelstudiesnt.nl zijn vanaf september 2016 alle
lessen nu te beluisteren. Ook vindt men
hier de bijbehorende Bijbelstudies en
Vragenrubriek. Prof. Jakob van Bruggen
bespreekt de thema’s ‘De komst van het
evangelie’ en ‘De overwinnende namen

van Jezus’. Dr. Henk R. van de Kamp
behandelt thema’s uit de brief aan de
Hebreeën.

?
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Ik ben de kleine dochter van Jaïrus

Ik ben de kleine dochter van Jaïrus.
Ik lig hier op een veel te grote baar.
De dood zit in mijn ogen en mijn haar,

Gedicht
Gert Slings

dat, nu de krul er uit is, zonder zwier is.
Ik mis mijn pop, die nu zij niet meer hier is,
slaapt als ik slaap, de vingers in elkaar.
Ik weet dat twee en twee tezamen vier is,
maar nu ik dood ben, is dat niet meer waar.
Waarom had ik daarstraks ook weer verdriet?
Er zou een man die toveren kon, komen,
mij beter maken, maar toen kwam hij niet.
De mensen op het dak en in de bomen
gingen naar huis, maar ik blijf van hem dromen.
Morgen ben ik de eerste die hem ziet.

Ed. Hoornik (1910-1970)
uit: Het menselijk bestaan (1952)

Een bijzonder sonnet met drie keer rijm op Jaïrus.
Ook bijzonder omdat de lezer meekijkt door de dode ogen van het meisje.
Zij is de ik-verteller die ons bij de hand neemt en haar verhaal vertelt.
Een vertederend gedicht.
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Dienend gezag

Persrevue
Gert Schutte

In zondag 39
van de Heidelbergse Catechismus krijgt het vijfde gebod
van Gods wet een brede strekking. We
worden niet alleen opgeroepen onze
ouders te eren, maar ook ‘allen die gezag over mij ontvangen hebben’. Wie
behoren zoal tot die ‘allen’? Overheden,
ambtsdragers, leraren… Maar ook werkgevers en directeuren? Oefenen zij ook
gezag uit over hun personeelsleden
met wie zij bij hun benoeming een arbeidsovereenkomst sloten?
Over die vraag hebben christenen sinds
jaar en dag gediscussieerd. Zo schreef
de bekende predikant en AR-politicus
ds. A.S. Talma al in 1903 in de brochure
Vrijheid van de arbeidende stand: ‘Wat
is dat voor een gezag, dat ontstaat door
een contract, waarvan de uitgestrektheid wordt bepaald door een contract.
(…) Ik meende altijd dat gezag en gehoorzaamheid in hun wezen onbeperkt
waren.’ Zijn geestverwant dr. B. Wielenga diende hem van repliek: ‘Aan de
waarde van het gezag doet de vrijwilligheid zelve niet af. Als de band gelegd
is, is het een band die bindt.’
Ook na de Vrijmaking is deze discussie
voortgezet. Toen ging het bijvoorbeeld
over de positie van ondernemingsraden in het bedrijfsleven en van medezeggenschapsorganen in onder meer
het onderwijs en de zorgsector. In onze
tijd is het ‘in’ te pleiten voor de vorming van zelfsturende teams binnen
organisaties. Binnen bijvoorbeeld een
zorginstelling zijn dan teams zelf gezamenlijk verantwoordelijk voor de uit-

voering
van bepaalde
taken of het bereiken van bepaalde
doelen zonder dat een vaste teamleider
verantwoordelijk is voor de goede gang
van zaken.
In NRCHandelsblad van 7 september
2016 maakte de columniste Japke-d.
Bouma op speelse wijze duidelijk
waarom zij vindt dat zelfsturende
teams niet werken:
‘Ik wil gewoon een baas over wie ik kan
klagen. Ik zou doodongelukkig worden
als alles de hele tijd mijn eigen schuld
was. Ik word ook altijd heel overmoedig
van vrijheid. Als ik zelf mag weten waar
ik heen stuur, komen we meestal met
z’n allen in de kroeg uit.(…) Maar het
grootste bezwaar van een zelfsturend
team is dat sturen alléén natuurlijk
nooit voldoende is. Je hebt ook vaart
nodig, iemand die schakelt, iemand die
de bougies kan vervangen, die gaat tanken, voor de koffie zorgt en de TomTom
heeft opgeladen. Maar bovenal moet er
iemand zijn die remt. Een zelfsturend
team dat alleen maar loopt te sturen,
komt nergens uit.’

Wantrouwen
Nu zullen voorstanders van zelfsturende teams zich zeker van deze mogelijke bezwaren bewust zijn en niet
over één nacht ijs willen gaan. Maar
het lijkt mij goed elementen uit oude

discussies over gezag en zeggenschap
hierbij te betrekken. Daaraan moest ik
denken toen ik in het Reformatorisch
Dagblad van 22 augustus 2016 een opiniebijdrage las van dr. M.J. Kater over
het onderwerp ‘Gezag: geschonken
en gewantrouwd’. Kater is universitair
hoofddocent praktische theologie aan
de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij gaat eerst in op de vraag of
er geen redenen zijn om gezag te wantrouwen:
Binnen de veilige omgeving van de kerkelijke gemeente of de reformatorische
school is nogal eens een klaagzang te
horen over het teloorgaan van het gezag. Maar is er wel reden om zo negatief
te doen over het wantrouwen van het
gezag? Wij zijn zelf ook Nederlanders die
de geest van de 21e eeuw inademen – en
uitademen! En hoe zinvol is een dergelijke klaagzang voor eigen parochie?
Alsof wij zoveel anders zijn.
Nog veel belangrijker is de vraag of we
als gereformeerde christenen niet alle
redenen hebben om gezag te wantrouwen. Wij belijden immers zondaren te
zijn, en dat betekent ook dat als wij zelf
gezag gaan uitoefenen, het wel mis
moet gaan.
En het gaat nogal eens mis. Dan is er
sprake van gedwongen onderwerping,
een met harde hand regeren in huis of
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binnen eigen bedrijf of kerkelijke gemeente. Gewantrouwd gezag vanwege
een grove en te grote dominantie. Bij
dit laatste woord mogen predikanten
en ambtsdragers in het bijzonder wel
nadenken over de wijze waarop zij gezag uitoefenen, vanaf de preekstoel, in
kerkbladen en in pastorale relaties. Niet
zonder reden zijn er instanties die zich
ontfermen over allen die het slachtoffer
geworden zijn van misbruik van gezag
in pastorale relaties. Óf er redenen zijn
om gezag te wantrouwen.

Bron
Vervolgens gaat Kater in op de vraag
naar de bron van alle gezag:
Nu is het inderdaad waar dat christenen God erkennen als de Bron van alle
gezag. Het gaat bij gezag om verleende
volmacht. Gezag is een geschenk als
opdracht of een opdracht als geschenk. Beide gezichtspunten zijn
het overwegen waard.
Als het goed is, wordt bij de Bron
meer gedacht aan de Wetgever dan
gedacht vanuit een wetboek. Gezag
wordt immers verleend in een persoonlijke verhouding, is relationeel bepaald.
Gezag is een geschenk van de Schepper
van de kosmos. Hij schonk ons een geordend geheel, hoezeer dat ons denken ook
uiteindelijk te boven gaat.
In die orde is er ook sprake van een rangorde, van een bepaalde mate van rangschikking. Het is deze geschonken orde
in een gezin of bredere gemeenschap
waarin we ons dienen te schikken. Deze
rangschikking binnen de kosmos dient
ons welzijn en biedt tegenwicht tegen
chaos. Zoals een orkest alleen goed kan
functioneren als het de aanwijzingen
van de dirigent opvolgt.
Toch zouden deze zinnen bijna geheel
uit de pen van een stoïcijn gevloeid kunnen zijn. Het unieke van het christelijk
besef van deze orde is niet zozeer dat het
een natuurlijke orde is. Christelijk denken over de Bron van gezag heeft niet
alleen de scheppingsleer nodig, maar allereerst de christologie.
Je plek in deze door God gegeven orde
kun je alleen innemen via de Logos. Een
christen die geroepen is tot gezag dragen, is allereerst geroepen tot de Logos,
het Woord Dat vlees geworden is (Joh. 1).

In het bijzonder voor de wijze waarop
we gezag uitoefenen is dat van wezenlijke betekenis.
Onder gereformeerde christenen is het
gebruikelijk om bij het nadenken over
gezag het vijfde gebod ter sprake te
brengen. De uitleg van de Heidelbergse
Catechismus (zondag 39) is dan vaak
leidend. Deze vraagt aandacht voor het
‘eren’ van alle gezagsdragers waarmee
we in aanraking komen, van wie onze
ouders de eersten zijn.
Letterlijk luidt het gebod: ‘Geef uw ouders het gewicht dat hun toekomt.’ Op
die manier komt des te duidelijker tot
uitdrukking dat het gaat om hun ‘gewicht’, dat wil zeggen de positie die God
hun gegeven heeft. Wat is die positie ten
diepste? Het gezag van God uitoefenen
in het leven van hun kinderen.

Dienen
Kater werpt de vraag op of het altijd
wel goed gaat wanneer het vijfde gebod vertaald wordt naar onze situatie
vandaag:
Binnen de maatschappelijke verhoudingen van de (theocratie!) Israël vormde
het gezin veel meer één geheel met
de samenleving dan ten tijde van het
Nieuwe Testament en zeker vergeleken
met onze tijd. Concreet: in onze ‘bottom-up’ georganiseerde maatschappij
(netwerksamenleving) liggen de verhoudingen toch wel anders dan in een topdownsamenleving. (…)
Zeker wat de geestelijke verhoudingen
betreft is er in het Nieuwe Testament
sprake van een andere manier van spreken. We kennen nu geen onderscheid
meer tussen geestelijken en leken, en
dat geeft toch een eigen accent aan
gezagsverhoudingen. Dat komt met
name naar voren in het gebruik van de
uitdrukking ‘elkaar onderdanig zijn’ (Ef.
5:21). Dit elkaar onderdanig zijn is het
kader waarbinnen Paulus vervolgens al-

lerlei gezagsverhoudingen aan de orde
stelt. (…)
Elkaar onderdanig zijn lijkt een logische
tegenstrijdigheid. Maar hier zit juist
de crux van de christelijke wijze van
gezag uitoefenen: gezag is ten diepste
gevend en dienend van aard. Wie gezag draagt, maakt zijn eigen belangen
ondergeschikt (!) aan die van de ander.
(…) Hoe dat kan? Ook dat zegt Efeze 5:21:
‘In de vreze Gods.’ Onze eigen belangen
ondergeschikt maken, is niet iets wat
we van nature doen. Dat is die genade
waardoor we God de allereerste en allerhoogste plek leren geven en we onszelf
verootmoedigen voor Hem.
De Nieuwe Bijbelvertaling geeft dit
nog duidelijker weer: Aanvaard elkaars
gezag uit eerbied voor Christus. Kater
wijst in dit verband ook op de eerste
brief van Petrus: Erken omwille van de
Heer het gezag van de bestuurders
die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste
autoriteit, en van de gouverneurs,
die hij heeft afgevaardigd om
misdadigers te straffen en om
te belonen wie het goede doen
(1 Petr. 2:13, NBV).
Zo bezien is er ook geen enkele reden
waarom we in onze tijd zouden moeten afdoen aan de ruime strekking van
het vijfde gebod volgens zondag 39.
Prof.dr. J. Douma heeft dit in verschillende publicaties in voor hem kenmerkende bewoordingen tot uitdrukking
gebracht. Bijvoorbeeld al jaren geleden
in De Reformatie, jaargang 56, blz. 405v:
Leiding, ondergeschiktheid, zeggenschap
– die woorden wil iedereen gebruiken.
Maar net niet het woord ‘gezag’, want
dan zou je moeten zeggen: gezag van
Godswege. En dat gaat sommigen moeilijk af voor de relatie werkgever-werknemer, die er ‘louter en alleen op basis van
wederzijdse afspraken’ is. Ik zou willen
zeggen: Laten we over ‘bijzondere’ gezagsdragers wat gewoner gaan praten
en over ‘gewone’ gezagsdragers wat
meer bijzonder. We leven onder een ‘geëerbiedigde’ koningin en onder Romeinen 13; maar dat moet ons niet verhinderen in onze constitutionele monarchie
een ordening te zien die zo ongeveer
‘louter en alleen op basis van wederzijdse afspraken’ tot stand gekomen is.
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Via beperking van de koninklijke macht,
via grondwetswijzigingen die een grote
zeggenschap van het volk hebben mogelijk gemaakt. Een volk kan zijn koning of
president kiezen. Gezagdragers komen
niet uit de hemel vallen. Maar de gekozen koning, president of dominee heeft,
eenmaal gekozen, gezag. Gezagsdragers
kunnen wij kiezen, voor het leven of
voor een paar jaar. Maar daarom kan
hun gezag nog wel van Godswege zijn.
En dat gezag is allerwege. Niet alleen bij
‘bijzondere’ mensen, maar ook bij heel
gewone. Tot en met bij de baas op het
werk en de voorzitter van de mannenvereniging. Laten we geen aureool van
heiligheid rondom het politieke gezag
weven, om dan voor het woord ‘gezag’
bang te zijn zodra onze chef op het werk
of onze voorzitter van de eerste de beste
vereniging aan de beurt komt.
Gezag is overal waar geregeld moet
worden, via wetten, contracten, statuten, huishoudelijke reglementen en via
mensen die op grond van al die papieren
een functie hebben. Voor de goede orde
en voor ontplooiing van het leven is dat
allemaal net zo goed ‘van God gegeven’
als een huis van Oranje en de ouders die
we gekregen hebben.

Referenda
In politieke zin is dit onderwerp actueel bij referenda. Sommige christenen
wijzen referenda als element in politieke besluitvorming principieel van de
hand. Ze zouden afbreuk doen aan de
verantwoordelijkheid en het gezag van
de overheid. Dat is echter een te vlotte

conclusie. Principieel bezien verschilt
het voorleggen van een wetsvoorstel
aan de kiezers niet van het kiezen van
volksvertegenwoordigers of bestuurders. Mits daarbij ieders verantwoordelijkheden in wet of Grondwet goed
geregeld zijn, en alle betrokkenen zich
van de inhoud en grenzen daarvan
goed bewust zijn.
Het recente Oekraïne-referendum
heeft laten zien hoe ingewikkeld dit in
de praktijk kan zijn. Als Nederlandse
kiezers konden we een raadgevende
stem uitbrengen over instemming van
Nederland met dit verdrag. Maar kun
je het aan de Nederlandse kiezers overlaten feitelijk te beslissen over de toekomst van een verdrag tussen enkele
tientallen landen? En kunnen regering
en parlement hun grondwettelijke
verantwoordelijkheid nog waarmaken
als een derde deel van de Nederlandse
kiezers bij meerderheid zo’n verdrag afwijst? De gehele oppositie in de Tweede
Kamer was er gauw klaar mee. ‘Nee is
nee’, was haar boodschap aan de regering, die vervolgens met de handen in
het haar zat hoe zij dit vertalen moest
zonder haar gezag in eigen land en in
Europa ernstig te ondermijnen.
Er is alle reden om nog eens heel kritisch naar het fenomeen referendum te
kijken. Niet omdat het onder alle omstandigheden verwerpelijk zou zijn. Wel
omdat het kennelijk moeilijk is het zo
vorm te geven, dat de goede orde en de
ontplooiing van het leven in ons land
ermee gediend zijn.

Een antwoord op
alle vragen?
In een discussie is het vaak niet eenvoudig een duidelijk antwoord te geven
op bepaalde vragen. Argumenten pro
en contra worden aangevoerd. Het
kan dan helpen beide soorten argumenten te benoemen om vervolgens
te proberen een conclusie te trekken.
Het Reformatorisch Dagblad gaf hier
onlangs een voorbeeld van. De vraag

werd opgeworpen of je als christen een
antwoord moet hebben op alle vragen.
Bijvoorbeeld of een genetisch gemanipuleerd mens door God geschapen is.
Of waarom God het lijden zou willen.
En waarom God zwijgt bij alle onrecht
dat christenen wordt aangedaan.
Dr. J.H. van Doleweerd gaat in op een
mogelijk bevestigend en een mogelijk
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ontkennend antwoord en trekt dan een
conclusie:

JA
Wees als christen bereid om te luisteren
naar vragen van medemensen. Veel vragen zijn algemeen en leven in het hart
van ieder mens. Waarom zou je niet
naast een ander gaan zitten om samen
antwoorden te overwegen? Anders is het
wanneer vragen voortkomen uit intolerantie of gesteld worden om te kwetsen
en te beledigen. Maar als er vragen
zijn die iemand bezighouden en
voortkomen uit een innerlijke
worsteling om duidelijkheid,
dan is het goed om met
die ander te zoeken naar
Bijbelse antwoorden.
Op deze wijze hebben vele christelijke
denkers uit het verleden zich intensief
beziggehouden met de vragen van hun
tijd. Augustinus bijvoorbeeld geeft in
zijn Belijdenissen antwoorden op vragen over de schepping en Genesis 1.
Blaise Pascal denkt in zijn Gedachten
diep na over hoe te bewijzen is dat Jezus
Christus God is. C.S. Lewis stimuleerde
het stellen van vragen, schreef duizenden brieven en correspondeerde soms
meer dan tien jaar met vragenstellers
alvorens die overtuigd raakten van de
waarheid van het christelijk geloof. En
ook hij verdiepte zich in het probleem
van het lijden en het kwaad.
Probeer in het zoeken naar antwoorden
zoveel mogelijk het Woord van God zelf
te laten spreken en anderen naar Christus te leiden. Hij is namelijk het grote
doel van de Schrift. In Hem leren we God
kennen. Christus is in de wereld gekomen om getuigenis van de waarheid te
geven.
Hiermee is tegelijkertijd ook een randvoorwaarde aangegeven. Iemand die
vragen stelt over God, moet bereid zijn
de boodschap van de Bijbel serieus te
nemen. En als je God ter verantwoor-

ding roept, moet je ook bereid zijn je
eigen verhouding tot deze God ter discussie te stellen.

NEE
De Bijbel is geen encyclopedie waarmee
ik antwoord geef op alle vragen die een
mens bedenken kan. Neem nu bijvoorbeeld de vraag naar de oorsprong van
een genetisch gemanipuleerde mens
die als kloon ontworpen is door een
universitaire afdeling van een medische

faculteit. Zo’n vraag is complex en is niet
eenvoudig met een Bijbeltekst te beantwoorden.
Of: waarom moeten sommige christenen
in de wereld gemarteld worden en beantwoordt God hun gebeden om bevrijding niet? Ik heb daar geen rechtstreeks
Bijbels antwoord op. Dat hoeft ook niet.
Het is zelfs niet eens logisch een antwoord te hebben op alle vragen, want
dan zou God Zichzelf tot boek gemaakt
hebben. En er staat – gelukkig – geen isgelijkteken tussen de Bijbel en God.
De Bijbel, geïnspireerd door de Geest van
God, heeft als openbaring van God een
doel, maar valt niet samen met God en
is niet de uitputtende openbaring van
Zijn wil. De Bijbel is genoeg voor onze
zaligheid en om God zoals Hij Zich hierin
bekendmaakt, te eren. Maar God is
meer dan de Bijbel. En dat houdt in dat
christenen niet overal een antwoord op
hebben.
Deze constatering brengt mij bij het feit
dat christenen voorzichtig moeten zijn
om God overal bij te halen. Het woord
‘God’ schept in deze moderne tijd so-

wieso verwarring. Wie of wat wordt ermee bedoeld? Veel moderne vragenstellers zien in God iemand die boven aan
de ladder van alle wereldse categorieën
staat. Zo in de zin van: Als God bestaat,
dan staat hij bovenaan en ook al staat
Hij hoog, je kunt erbij. God staat aan
jouw kant.
Toch is dat onjuist. God gaat boven
alle denken uit. Je kunt God niet in een
categorie plaatsen. God is niet het eigendom van een groep mensen en ook niet
op afroep van een mens beschikbaar.
God bestaat buiten het denken van
de mens. Al onze voorstellingen over God zijn aangepast
aan de beperkingen van
het menselijk denken.
In gedachten teken ik
rondom mijn hoofd
een cirkel. Alle denken en redeneren
van mij beperkt
zich tot die ruimte.
En Gods wezen bevindt Zich buiten die
cirkel. En alles wat ik over Hem weet is
genade. Het komt van buiten.

DUS
Het is geen teken van zwakte als je deze
beperking inziet en toegeeft. Zij maakt
God groter dan mensen. Wat een opluchting te ervaren dat er meer is dan
ik kan bedenken en dat God groter is
dan ik ooit kan bevatten. Het christelijk
geloof is geen verklaringsmodel dat in
vergelijking met andere religies de beste
papieren heeft. Geloven in Bijbelse zin is
vertrouwen en loslaten, jezelf overgeven
aan de enige ‘eeuwige, onbegrijpelijke,
onzienlijke, onveranderlijke, oneindige,
almachtige, volkomen wijze, rechtvaardige, goede God, een zeer overvloedige
Fontein van alle goed’ (NGB art. 1).
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