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Verder in dit nummer o.a.:
- Help, we vergaan!
- Wakker worden
- Geest als stempel

Gods
openbaring



Nog steeds is het fascinerend uit te 
kijken over het wijde water aan de bou-
levard van Vlissingen, van dertien hoog. 
Of te kijken naar het silhouet van een 
oude Hanzestad met op de voorgrond 
de IJssel.
Maar water kan zich ook gedragen als 
een gruwelijke, niets ontziende vijand! 
Al het mooie dat God heeft gemaakt, 
wordt in handen van de grote tegen-
stander een macht die bedreigt. Gehol-
pen door talloze demonen.

Je zult het maar meemaken! De discipe-
len van Jezus komen in een gigantische 
storm terecht. Ze kijken de dood in de 
ogen. Hoe ze ook hozen, de boot loopt 
steeds meer vol! Help, we vergaan! En 
wat is de reactie van Jezus? Hij vraagt: 

Waarom hebben jullie zo weinig moed? 
Geloven jullie nog steeds niet? Dan 
denk je toch: Heeft Hij nog wel contact 
met de werkelijkheid? Heeft Hij wel 
door wat er gaande is?

Jezus: echt mens, ook God

Het is een heel drukke dag geweest 
voor de Here Jezus. Marcus vertelt in 
4:1: Weer ging Hij naar het meer om de 
mensen te onderwijzen; er kwam een 
enorme menigte om Hem heen staan. 
Daarom ging Hij in de boot op het meer 
zitten, terwijl de menigte op de oever 
bleef staan. Hij is bezig gelijkenissen te 
vertellen over dat je vrucht zult dragen 
als je Jezus volgt. Dat zijn koninkrijk 
heel klein begint, onooglijk. Maar dat 

het tot iets onvoorstelbaar groots zal 
uitgroeien. Intussen moet je wel uitkij-
ken niet in te zakken in geloof. Het zaad 
van het evangelie kan ook op rotsach-
tige bodem vallen.

Het is een heel intensieve dag! In de 
zon op het water. En maar vertellen en 
uitleggen! Dan klinkt aan het eind van 
de middag: Laten we naar de overkant 
van het meer gaan. Wat is het dan 
heerlijk om even uit te rusten. Lekker 
even slapen.

Zodra de discipelen Hem wakker schud-
den, zie je ook die andere kant. Hij staat 
op en bestraft de wind en het water. 
Het water wordt in één keer zo glad als 
een spiegel. Dát maakt indruk! Wat een 
almacht! Ze waren net nog overgele-
verd aan de elementen. Maar ook daar 
staat Hij helemaal boven! Dat is Gód!
Alleen, als Hij zo veel macht heeft, 
waarom zorgt Hij er dan niet voor dat 
er helemáál geen storm is? Die vraag 
kan bij je opkomen als je radeloos 
wordt van dingen die je overkomen. 
Waarom laat God dat gebeuren? Hij is 
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Help, we vergaan!

Hoe prachtig is de zee? Nooit zal ik vergeten hoe ik voor 
de eerste keer de zee zag. Boven op de laatste duin. Aan de 
grond genageld. Zo wereld-weids het water tot in de uit-
hoeken van het blikveld. De lijn waar lucht en water elkaar 
ontmoeten intens ver weg en toch ook haast dichtbij. Alsof je 
haar kon aanraken.
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Kan het u niet schelen dat we vergaan? 
Geloven jullie nog steeds niet?

(Marcus 4:38, 40)
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toch machtig genoeg om het te voor-
kómen?

Vreemde storm

Ja, maar er is ook iemand anders bezig 
die de ruimte krijgt. Dit is geen gewoon 
gebeuren, zoals wel vaker voorkomt op 
het meer van Galilea. Als aan het eind 
van de middag alles afkoelt, wordt 
daardoor een valwind uit het noorden 
aangezogen tussen de bergen vandaan. 
Dan kan het er best wild aan toegaan 
op het meer. Maar dit is wat anders. 
Over deze gebeurtenis lees je ook bij 
Matteüs. Als je naar zijn beschrijving 
kijkt, lijkt het alsof naast de storm ook 
nog de bodem van het meer in bewe-
ging komt. Inééns begint het water te 
kolken. De discipelen voelen aan: dit is 
niet normaal, hier zit meer achter. Ja, 
want Jezus gaat naar de overkant. Niet 
om uit te rusten. Hij gaat naar bezet 
gebied, naar het land van de Gerasenen 
(Mar. 5:1). Om bij een man een legioen 
onreine geesten uit te drijven. Die zien 
Jezus aankomen! Dat laten ze niet zo-
maar gebeuren. Een zeebeving en een 
storm, zodat de boot vol water loopt. 
Help, we vergaan! Maar dan is er één 
die dát beheerst. Die zelfs dat duivelse 
kan bedwingen. Maar, als Hij zo mach-
tig is, waarom overkomt hun dit dan? 
Kan het u niet schelen dat we vergaan?

Dan draait Jezus de vraag om. Waarom 
hebben jullie zo weinig moed? Geloven 
jullie nog steeds niet? Dat is geen vraag 
naar de hoeveelheid van hun geloof. 
Of ze wel genoeg hebben. Maar Jezus 
vraagt naar de inhoud ervan. Wat voor 
geloof hebben jullie eigenlijk? Je weet 
toch wie Ik ben en wat Ik kom doen? 
Daar had Jezus net de hele dag over 
verteld. Mijn koninkrijk loopt echt niet 
stuk, het wordt alleen maar groter. Het 
zinkt niet naar de bodem van het meer. 
Jullie mogen met mij mee, achter mij 
aan, om heel veel vrucht te dragen. Dat 
eindigt niet hier in afschuwelijk gevaar-
lijke weersomstandigheden. Gelóven 
jullie mij eigenlijk wel?

Vertrouwen

Zie je God als Iemand die in jouw leven 
steeds voor voorspoed moet zorgen? 
Ben je gekwetst en teleurgesteld in 

Hem wanneer het anders loopt? Ja, 
wat kan je dat diep raken! Maar dát is 
niet de God van de Bijbel. God bewaart 
je niet altijd voor de storm. Je moet 
er soms, hoe ellendig ook, doorhéén. 
Nee, je snapt niet waarom. Hij is niet 
alleen groter in zijn almacht dan ik kan 
bedenken. Maar Hij gaat ook ver boven 
mijn wijsheid uit. Hij kan zijn redenen 
nemen om mij door een storm heen 
te laten gaan. Hij is zo wijs en zo goed, 
ook als ik dat niet kan meemaken. God 
bewaart je niet altijd voor de storm. 
Maar Hij bewaart je wel ín de storm. 
Want Hij is almachtig. Hij torent boven 
alle krachten uit. Die almacht vermengt 
zich met oneindige wijsheid en goed-
heid. Als je dat leert ontdekken, komt 
het erop aan Hem te vertrouwen. Hij 
laat me niet los midden in de storm! 
Hij is God, die alles kan, maar die niet 
direct doet wat ik graag wil. Maar mid-
den in al die ellende is Hij wel te ver-
trouwen.

Vertrouwen dat meer is dan alleen: we 
kunnen niet tegen Hem op, laten we 
Hem dan maar proberen te vertrou-
wen, er blijft niks anders over. Nee, je 
mag leren vertrouwen op God die zo 
vanuit zijn liefde handelt! Dat is mis-
schien nog het allermoeilijkste. Liefde 
waarmee Hij mij brengt tot het doel 
dat Hij heeft met mij. En met anderen 
om mij heen. Door mij te louteren. 
Door mij te helpen. Door mij een weg 
te laten gaan die ik zelf nooit zou heb-
ben ontdekt of zou hebben willen gaan. 
Door mij te laten ervaren dat Hij er 
helemaal bij is, om mij bij te staan. Hij 
doet dat vanuit zijn liefde en zorg. Ja, 
dat is misschien nog wel het moeilijkste 
om te aanvaarden.

Het Oude Testament tekent 
Hem uit

Toch krijg je daar oog voor als je het 
Oude Testament kent. Deze storm op 
het meer van Galilea doet denken aan 
wat Jona heeft meegemaakt op de 
Middellandse Zee. Ook hij gaat aan 
boord van een schip en komt in een 
vliegende storm terecht. Zelfs zo, dat 
het schip dreigt te breken. Jona ligt 
intussen te slapen. Ook hij wordt met 
een verwijt wakker geschud. Misschien 
kan jouw God ons helpen! Want ook 
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deze zeelui hebben het gevoel: dit is 
geen gewone storm. Als Jona in zee 
wordt gegooid, komt de zee tot rust. 
Letterlijk staat er: En de woede van 
de zee bedaarde. Het lijkt alsof er een 
persoonlijke kwade macht op hen af-
kwam. Ook nu raken de zeelui onder 
de indruk. Ze worden vervuld van bang 
ontzag. De God van Jona zit hierachter! 
Hij redt hen uit deze levensbedrei-
gende storm.

Het punt is, Jezus maakt in zijn leven 
dingen mee die ook al in het Oude 
Testament naar voren komen. Zo was 
dat al toen Hij geboren werd. Dan 
moeten zijn ouders met Hem vluchten 
naar Egypte. Een tijd daarna komt Hij 
terug in het beloofde land. Dan staat 
er in Matteüs (2:15): Zodat in vervul-
ling zou gaan wat door de Here via een 
profeet al gezegd was: Uit Egypte heb 
Ik mijn Zoon geroepen. Jezus maakt 
dezelfde beweging als Gods volk. Net 
als Jakob, zijn zonen en hun gezinnen 
naar Egypte. Daarna weer terug naar 
het beloofde land. Maar ook: Jona was 
drie dagen en drie nachten in de buik 
van een grote vis en werd toen uitge-
spuugd. Bij Jezus ging dat anders. En 
toch zegt Hij: Het teken van Jona is iets 

wat ook over mij gaat. Méér dan Jona 
is hier!
Als de storm op het meer iets duidelijk 
maakt van het kwaad en het werk van 
Satan, dan is dát wat Jezus moet be-
dwingen. Niet omdat hijzelf schuldig 
is, zoals Jona. Maar omdat wíj schuldig 
zijn. Hij zal de golven van het oordeel 
van God over zich heen laten komen, 
vanwege óns. Daarmee dráágt Hij álles 
wat God geschapen heeft en brengt het 
weer bij Vader terug. Jezus gaat de weg 
van Jona. Maar dan nog veel verder en 
dieper – voor óns! Hij staat weer op. En 
brengt ons leven bij Vader terug voor 
het doel dat Hij daarmee heeft.

Geloven jullie nog steeds niet?

Het gaat er dan niet om of je wel een 
voldoende hoeveelheid geloof  hebt, 
maar welke inhoud het heeft. Kijk je 
naar Jezus en zijn Vader en de Heilige 
Geest, wat geloof je dan? Vertrouw je 
God in zijn macht waarmee Hij alles 
in handen houdt? Hij brengt zelfs stor-
men tot stilte. Probeer je zijn wijsheid 
te vertrouwen, waarmee Hij je soms 
door stormen heen laat gaan? Hij laat 
je dingen overkomen waar je gewoon 
rádeloos van wordt. Vertrouw je Hem 

dat Hij in zijn liefde je in die storm 
bewaart? Jezus ging daarvoor de duis-
ternis in. Hij kwam er op eigen kracht 
doorheen. Om ons mee te nemen, tot-
dat Hij weer terug is. Dan zullen alle 
stormen tot zwijgen zijn gebracht. Dan 
zal zelfs de zee er niet meer zijn, zegt 
God in Openbaring. De zee, als bedrei-
gende, dodelijke macht in handen van 
Gods tegenstander.
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En het is niet verwonderlijk dat deze 
vraag vandaag zo rondzingt onder 
gelovigen. Waarom? Nou, ga maar 
eens met de ogen van deze tijd in de 
Bijbel lezen. De reacties van willekeu-
rige lezers zijn niet mals. Iemand als 
Maarten van Rossum vindt het Oude 
Testament maar bloedig en het volk 
Israël een bloeddorstig volkje. En je 
hoort de stemmen al opgaan: ‘Spreken 
wij tegenwoordig niet van genocide’? 
En wat te denken wanneer iemand van 
de dierenbescherming of Greenpeace in 
de Bijbel gaat lezen? Hoe zal het over-
komen wanneer hij of zij daarin leest 
dat zo veel dieren de dood vinden om 
aan God te offeren? Is dat geen dieren-
leed? Om maar te zwijgen van het feit 
dat God, bij de verbondssluiting met 
Abram, de opdracht geeft om dieren 

doormidden te snijden om er vervol-
gens zelf middendoor te gaan. Is dit 
geen dierenmishandeling? En het is niet 
moeilijk om te raden welke reacties het 
oproept, wanneer je in de wetten van 
Mozes leest dat iemand met een licha-
melijk gebrek niet als priester tot God 
mag naderen. Is dit geen discriminatie? 
Datzelfde geldt voor wat je bij Mozes 
leest over de waarde van een mensen-
leven. Voor het afkopen van de gelofte 
geldt voor een man het bedrag van vijf-
tig sjekel en voor een vrouw dertig. Is 
dat geen achterstelling van de vrouw?

Kortsluiting

Al deze voorbeelden laten zien dat er 
zomaar een kortsluiting ontstaat als 
je vanuit onze tijd de Bijbel gaat lezen. 

Dat kan daarom dan ook niet zomaar. 
Voordat je de Bijbel gaat lezen, moet je 
eerst nadenken over de vraag: Hoe ga ik 
dat doen? Welke leesregels gebruik ik? 
En die vragen dringen te meer omdat 
wij ervan uitgaan dat de Bijbel Gods 
Woord is. Maar wat betekent dat voor 
de manier waarop je de Bijbel leest?

In eerdere artikelen heb ik in dezen drie 
dingen onderscheiden: in de eerste 
plaats binden wij ons aan wat er in de 
tekst geschreven staat, in de tweede 
plaats rekenen we met het geheel van 
de Bijbel en in de derde plaats lezen we 
de Bijbel aan de hand van wat de apos-
telen als bindend hebben verklaard en 
wat ze hebben ontbonden.1

Huidige discussie

Hoe lees je de Bijbel? Die vraag is ook 
in het geding in de huidige discussie 
over ‘M/V en ambt’. Ten behoeve van 
deze discussie wil ik in deze Kroniek 
een nadere uitwerking geven van wat 
ik ‘de priesterlijke lijn’ heb genoemd. Ik 

Ik wil het in deze Kroniek hebben over onze manier van bij-
bellezen. Dat doe ik niet voor de eerste keer, al meerdere 
malen heb ik daar iets over gezegd. Maar waarom dan nu 
opnieuw? Omdat naar mijn idee dit het grote vraagstuk is in 
onze tijd: hoe lees je de Bijbel?

De priesterlijke lijn
Een voorbeeld van gereformeerd bijbellezen

Kroniek
Pieter Boonstra
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wil dat doen door hierbij ook expliciet 
de regels voor het lezen van de Bijbel 
te betrekken. Ik hoop te laten zien dat 
in de discussie over ‘M/V en ambt’ veel 
meer speelt dan dat je van mening ver-
schilt over een concreet onderwerp en 
hoe je dat vanuit de Schrift moet zien. 
Het gaat om de vraag: lezen we de Bij-
bel nog wel op dezelfde manier? Daar-
mee bedoel ik: op de gereformeerde 
manier. In eerdere artikelen heb ik erop 
gewezen dat onze gereformeerde uit-
gangspunten en leesregels die daarop 
gebaseerd zijn, bescherming bieden om 
Gods Woord als norm te bewaren.2

Recht doen aan de tekst

Het eerste gereformeerde uitgangs-
punt is eigenlijk heel simpel en duide-
lijk. Wij geloven dat de Bijbel het Woord 
van God is. Om met NGB artikel 3 te 
spreken, waar 2 Petrus wordt aange-
haald: ‘De Bijbel is niet voortgekomen 
uit de wil van een mens, maar mensen 
hebben, door de Heilige Geest gedre-
ven, van Godswege gesproken.’ God 
heeft ervoor gezorgd dat zijn Woord 
voor ons op schrift is gesteld. Dat be-
tekent dat voor ieder die kan lezen, 
Gods Woord beschikbaar is. Het feit dat 
het op schrift gesteld is, heeft echter 
als keerzijde dat de tekst los is komen 
te staan van de auteur en de situatie. 
We kunnen bijvoorbeeld geen navraag 
meer doen bij Paulus over zijn precieze 
bedoeling of over de specifieke situatie 
van toen. We moeten het doen met 
datgene wat door hem is opgeschre-
ven. Dit heeft niets met biblicisme te 
maken (of met een boekgeloof), maar 
met het simpele feit dat je recht doet 
aan datgene wat er staat. Zo doe je dat 
bij elke geschreven tekst, maar des te 
meer bij een tekst waarvan we belij-
den dat het Gods Woord is. Wanneer 
in de tekst niets gezegd wordt over 
de bedoeling van de auteur of over de 
toenmalige situatie, mogen we daar 
geen doorslaggevende argumenten aan 
ontlenen voor je uitleg. Als de tekst er 
niets over zegt, moeten we de conclusie 
trekken dat het voor ons blijkbaar niet 
van belang is om dit te weten. Was dat 
wel het geval geweest, dan zou onze 
almachtige en alwetende God het ons 
immers wel geopenbaard hebben.

Concreet betekent dit dat we aange-
wezen zijn op de tekst van de Bijbel 
zoals die zich aandient. We zullen aan 
die tekst recht moeten doen. Maar wat 
betekent dat? Allereerst dat  we nauw-
keurig kijken: wat staat er?, wat wordt 
er gezegd? Moeilijker gezegd: wat is de 
propositionele inhoud van de tekst?

Toegepast op de zogenaamde ‘zwijg-
teksten’, constateer je dat Paulus hier 
een duidelijk voorschrift geeft waarbij 
hij de vrouw verbiedt om 
op een specifiek punt het 
woord te voeren. Er wordt 
gesproken over ‘onderwijs 
geven’ en ‘gezag voeren’  
(1 Tim. 2) en over ‘ondergeschikt blijven’ 
(1 Kor. 14).

Recht doen aan het 
tekstverband

Maar daarmee zijn we er nog niet. 
Woorden staan altijd in een breder ver-
band. En recht doen aan de tekst houdt 
daarom ook in dat je de tekst in zijn 
directe verband leest. Dan wordt duide-
lijk in wat voor kader je deze woorden 
moet opvatten en wat, zeg maar, de 
grenzen zijn van datgene waarop de 
tekst precies doelt. En wanneer je dat 
doet bij de ‘zwijgteksten’, dan blijkt 
uit 1 Korintiërs 14 dat de woorden ge-
sproken worden in het verband van de 
eredienst. Weliswaar ging het er toen 
in Korinte heel anders aan toe dan bij 
ons, maar dat laat onverlet dat Paulus 
een duidelijk voorschrift geeft in het 
kader van de publieke samenkomst. 
Vervolgens blijkt 1 Timoteüs 2 in het 
directe verband te staan van Paulus’ 
voorschriften ten aanzien van de opzie-
ners en de diakenen (1 Tim. 3).3 Datgene 
wat hij aan de vrouw verbiedt, is een 
vereiste voor een opziener (en niet voor 
een diaken): hij moet bekwaam zijn om 
te onderwijzen (1 Tim. 3:2; vgl. ook Titus 
1:9).

Van de delen naar het geheel

Met deze gegevens ga je dan vervol-
gens naar het geheel van de Bijbel. Ook 
dat is een belangrijke leesregel binnen 
de gereformeerde hermeneutiek, zoals 
Greijdanus aangeeft, dat je de Schrift 
uitlegt ‘zoals zij zich in haar geheel en 

naar haar afzonderlijke delen geeft’.4 
Waarom is dit voor ons gereformeerden 
belangrijk? Het heeft ermee te maken 
dat we zeggen dat de Schrift een een-
heid vormt. Deze eenheid vindt zijn 
grond in het feit dat God de eigenlijke 
auteur van de Bijbel is en betekent dat 
er geen tegenspraak kan zijn. Immers, 
anders zou God zichzelf tegenspreken. 
Dat is ons gereformeerde uitgangs-
punt. God die zichzelf tegenspreekt, be-
tekent namelijk een ondermijning van 

de Bijbel als Gods Woord.

Concreet wil dit zeggen 
dat ik datgene wat ik lees 
in de ‘zwijgteksten’, be-

kijk in het geheel van de Bijbel. Is wat 
Paulus zegt in lijn met wat er verder 
in de Bijbel staat? Ervan uitgaande dat 
de Bijbel een eenheid vormt, hoe pas-
sen deze teksten in het geheel van de 
Bijbel?

Priesters

De ‘zwijgteksten’ staan in het verband 
van de eredienst, zo hebben we gezien, 
en er wordt gesproken over ‘onder-
wijzen’ en ‘gezag voeren’ (de keerzijde 
daarvan is: ‘ondergeschikt blijven’). 
Wanneer ik met dit in mijn achterhoofd 
naar het geheel van de Bijbel ga, kom 
ik uit bij de priesters in het Oude Tes-
tament. Waarom? Omdat je deze drie 
dingen uit de ‘zwijgteksten’ ook bij hen 
tegenkomt: eredienst, onderwijs, gezag 
voeren.
De priesters hadden een bijzondere 
taak in de eredienst van Israël, namelijk 
de dienst van de verzoening. Ze offer-
den dieren op het altaar in de taberna-
kel en later de tempel. De hogepriester 
ging één keer per jaar, op de Grote Ver-
zoendag, naar het heilige der heiligen 
om verzoening te doen voor het volk. 
Daarbij hadden de priesters ook de taak 
om het volk van God in het publiek te 
onderwijzen in de wetten van Mozes 
(Lev. 10:11). Bij de profeet Maleachi vind 
je dit expliciet verwoord: ‘Voorzeker, de 
lippen van een priester moeten ken-
nis bewaren, uit zijn mond moet men 
onderwijs in de wet zoeken, want hij is 
een gezant van de HEERE van de leger-
machten’ (Mal. 2:7, HSV). Eveneens was 
er bij de priesters sprake van een vorm 
van gezag voeren. Ze hadden namelijk 
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de bevoegdheid om te onderscheiden 
tussen het heilige en het onheilige, tus-
sen het onreine en het reine (Lev. 10:10). 
Denk aan het verhaal van de melaatsen 
die van Jezus de opdracht krijgen om 
zich aan de priesters te tonen zodat die 
hen rein konden verklaren (Luc. 17:14).

En wat dan opvallend is, is dat in een 
cultuur waarin priesteressen een be-
kend verschijnsel waren, de Here ex-
pliciet het voorschrift aan Mozes geeft 
om Aäron en zijn zonen tot priester te 
wijden (Ex. 28:1 en 29:1v), oftewel: enkel 
mannen kwamen ervoor in aanmer-
king. De Here geeft dit voorschrift ter-
wijl Hij tegelijk het volk, zowel mannen 
als vrouwen, ‘een koninkrijk van pries-
ters’ noemt (Ex. 19:6). Het een sluit het 
ander dus niet uit, voor het bijzondere 
priesterambt stelde de Here mánnen 
aan. Wanneer je verder in de Bijbel gaat 
lezen, vind je op deze regel geen enkele 
uitzondering. Nergens is er sprake van 
een vrouwelijke priester.

Apostelen

In het Nieuwe Testament is er geen 
sprake meer van priesters. Door het 
lijden en sterven van de Here Jezus is 
een einde gekomen aan de offerdienst 
in de tempel. Het volmaakte offer is 
gebracht. De Here Jezus stuurt dan ook 
zijn apostelen niet de wereld in om als 
priesters de offerdienst voort te zetten. 
De eredienst is door Christus diep-
gaand veranderd. Maar dat betekent 
niet dat er geen sprake meer is van: 
eredienst, publiek onderwijs en gezag 
voeren.

Wanneer je erop let, komen deze drie 
elementen samen in de dienst van de 
apostelen. Immers, zij worden er door 
Christus op uitgestuurd om de mensen 
te onderwijzen en hun alles te leren 
wat Hij hun had geboden (Mat. 28:19v). 
Dit publieke onderwijs vinden we nu 

terug in de brieven van de apostelen, 
die voor ons bewaard zijn gebleven. Dit 
onderwijs vond zijn spits in wat Paulus 
‘de bediening van de verzoening’ noemt 
(vert. NV-1951). Met deze term, ontleend 
aan de priesterdienst, omschrijft hij 
de dienst van de apostelen (2 Kor. 5:18). 
Het offer van Christus heeft enkel uit-
werking en betekenis voor ons als wij 
het met een gelovig hart aannemen.
Verder is er bij de apostelen ook sprake 
van gezag voeren. Dit had te maken 
met het feit dat ze van Christus de 
sleutels van het koninkrijk van de he-
mel hadden ontvangen: zij hadden 
de bevoegdheid om te ‘binden’ en te 
‘ontbinden’ (Mat. 16:19). Dat wil zeg-
gen: de apostelen kregen de volmacht 
om uitspraken te doen over de weg tot 
behoud. Hun uitspraken hebben rechts-
geldigheid tot in de hemel (Mat. 18:18).

Dit gezag van de apostelen loopt door 
naar ons, vandaag. De kerk van alle tij-
den en plaatsen is gebonden aan hun 
leergezag.5 Het feit dat wij ons, bijvoor-
beeld, niet meer houden aan de rein-
heidswetten van het Oude Testament, 
komt doordat de apostelen ons dat 
met gezag geleerd hebben. En zo geldt 
het voor meer. Als gereformeerden 
benadrukken we dat we in ons lezen 
van de Bijbel moeten rekenen met dit 

apostolisch leergezag. Het is voor onze 
uitleg van veel teksten uit het Oude 
Testament van groot belang dat we na-
gaan of de apostelen wellicht datgene 
waarover gesproken wordt, hebben 
ontbonden of niet. Het feit dat wij in 
plaats van de zaterdag nu de zondag 
als sabbat onderhouden, heeft hier ook 
mee te maken.

Het is dan ook opvallend te noemen dat 
de Here Jezus enkel mannen aanstelt 
als zijn apostelen. De reden daarvoor 
kan niet zijn dat er geen vrouwen 
beschikbaar waren. Integendeel, de 
evangelisten beschrijven dat er meer-
dere vrouwen onder zijn gevolg waren. 
De reden kan ook niet zijn dat de Here 
Jezus op vrouwen neerkeek en hen 
als minderwaardig beschouwde. In-
tegendeel. In Marcus 14 stelt Hij zelfs 
de vrouw die Hem voor zijn sterven 
gebalsemd heeft, tot voorbeeld en 
zegt: ‘Waar ook maar ter wereld het 
goede nieuws verkondigd wordt, zal ter 
herinnering aan haar verteld worden 
wat zij heeft gedaan’ (Mar. 14:9). Op 
de dag van de opstanding treden vrou-
wen als eerste getuigen op. Het zou in 
onze ogen heel passend zijn geweest 
wanneer Maria van Betanië of Maria 
van Magdala de opengevallen plaats 
van Judas zou hebben opgevuld. Maar 
daarvoor wordt niet gekozen.

Oudsten

Hoewel het ambt van apostel uniek 
was en eenmalig, geldt dat niet voor 
hun dienst. De apostelen gaan ertoe 
over om in elke gemeente oudsten aan 
te stellen (Hand. 14:23). Kenmerkend 
voor de oudsten of opzieners, zo lees je 
in het Nieuwe Testament, is dat op hun 
schouders het publieke onderwijs rust. 
Het is hun taak om de gemeente te on-
derwijzen in de leer van de apostelen.
En net als bij de apostelen is dit onder-
wijs erop gericht dat zij als gezanten 
van Christus de gemeente oproepen 
zoals de apostelen deden: ‘Laat u met 
God verzoenen’ (2 Kor. 5:20). Veelzeg-
gend is het feit dat Paulus hier in de 
‘wij-vorm’ spreekt: ‘namens Chris-
tus vragen wij’. Dit is geen majes-
teitsmeervoud, maar verwijst naar het 
feit dat Paulus deze brief samen met 
Timoteüs schrijft. Met andere woor-
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den: het ‘namens Christus’ optreden 
geldt niet alleen voor de apostel Pau-
lus, maar ook voor zijn medewerker 
Timoteüs. En wat voor Timoteüs gold, 
geldt nu voor de oudsten (vgl. 2 Tim. 
2:2 en 1 Petr. 5:1-4). Zij moeten als op-
zieners zorgen voor het volk van God 
dat Hij verworven heeft door het bloed 
van zijn eigen Zoon (Hand. 20:28). Zij 
waken over het ‘zielenheil’ van dege-
nen die hun zijn toevertrouwd. Dit 
vraagt van de gemeenteleden: gehoor-
zaamheid en onderdanigheid (Heb. 
13:17).

Dit laatste wijst al op het feit dat er 
sprake moet zijn van een vorm van 
gezag voeren. De oudsten of opzieners 
hebben de opdracht tot de bediening 
van ‘de sleutels van het koninkrijk’ (HC 
zd. 31). Wat houdt dat in? Ze hebben de 
bevoegdheid om een gezaghebbende 
uitspraak te doen over het wel of niet 
ingaan in het koninkrijk van God. Tegen 
hen die leven in zonde en daarmee niet 
willen breken, hebben zij te verkondi-
gen dat je op deze manier geen deel 
zult hebben aan het rijk van God. Maar 
er is een duidelijk verschil met de apos-
telen. De oudsten kunnen geen gezag-
hebbende, tot in de hemel toe geldende 
uitspraken doen náást het Woord van 
de apostelen. Hun uitspraken zijn ge-
zaghebbend wanneer zij het Woord van 
de apostelen bedienen.6 Dit bedienen 
houdt in dat de oudsten leiding geven, 
met name via prediking en onderricht 
(1 Tim. 5:17). Het komt erop aan dat je 
als oudste duidelijk kunt verantwoor-
den dat je uitspraak overeenkomt met 
wat daarover is geopenbaard in de 
Bijbel.

In de instructies die Paulus zowel aan 
Timoteüs als aan Titus geeft, schrijft 
hij dat een oudste een man moet zijn 
(1 Tim. 3:2 en Titus 1:6). Deze instructie 
is in die zin opvallend, omdat Paulus in 
zijn brieven ook verschillende vrouwen 
noemt als medewerkers in de dienst 
aan Christus, zoals Priscilla en Febe of 
Junia en Nymfa (ervan uitgaande dat 
het bij deze laatste twee om vrouwen 
gaat). Desondanks heeft Paulus het dus 
in zijn voorschriften alleen over man-
nen. Ook vind je in de Bijbel nergens 
een voorbeeld van een vrouwelijke oud-
ste of opziener.

Van het geheel naar de delen

Dat Paulus geen vrouwelijke oudsten 
aanstelt en verbiedt dat vrouwen in 
het publiek onderwijs geven en gezag 
voeren, staat dus op één lijn met Gods 
verordeningen omtrent de priesters 
en met Jezus’ keus voor mannelijke 
apostelen. Dit deel past in het geheel 
van de Bijbel. In die zin zou je kunnen 
zeggen dat, om Gods wil te kennen, 
de ‘zwijgteksten’ niet eens nodig zijn. 
Toch voegen ze wel iets toe. Dat wordt 
zichtbaar wanneer je de beweging 
terug weer maakt: dat je van het ge-
heel weer teruggaat naar de delen. De 
verschillende delen in de Bijbel hebben 
ook hun eigen plaats en 
unieke boodschap.

En zo is het opvallend te 
noemen wat Paulus met 
name in zijn voorschrift aan Timoteüs 
aangeeft. Of beter gezegd: wat ons 
door zijn woorden wordt geopenbaard. 
Paulus geeft namelijk een verklaring 
voor het feit dat God enkel mannen 
aanstelde om de gemeente te leiden 
in de specifieke dienst aan Hem. Het 
heeft daarmee te maken, zo zegt hij, 
dat Adam als eerste geschapen is en 
daarna Eva én het feit dat niet Adam 
misleid werd, maar de vrouw (1 Tim. 
2:13-14). Het is dus híerom dat het pu-
blieke onderwijs en het gezag voeren 
voorbehouden is aan mannen. Anders 
gezegd: datgene wat door mij ‘de pries-
terlijke lijn’ is genoemd, wordt door de 
apostel Paulus in zijn voorschrift niet 
‘ontbonden’, maar hij blijkt hier deze 
bijbelse lijn juist te ‘binden’.

Het apostolisch leergezag

We worden hier dus geconfronteerd 
met het apostolisch leergezag. Op 
andere plaatsen blijkt Paulus nader 
onderwijs te geven over dit verschil 
tussen man en vrouw. In 1 Korintiërs 11 
behandelt Paulus dit verschil nog uit-
gebreider. Uit dat onderwijs blijkt dat 
dit verschil niets te maken heeft met 
het feit dat de vrouw minderwaardig 
zou zijn. Integendeel, ze is volledig ge-
lijkwaardig aan de man. Sterker nog: 
Paulus wijst daar de man erop dat hij 
niet moet vergeten dat het een vrouw 
is die aan de oorsprong van zijn leven 

staat. De man is niets zonder de vrouw! 
In Efeziërs 5 werkt Paulus dit verschil 
tussen man en vrouw uit richting 
het huwelijk. Ook daar blijken man 
en vrouw een eigen plaats te hebben. 
Waarbij opvalt, dat Paulus benadrukt 
dat de man eerstverantwoordelijke is in 
de liefde, zoals Christus! Die overgave, 
dat dienen, zo moet een man in zijn 
huwelijk staan.

De heilsgeschiedenis:  
het grote verhaal

Ten slotte moet er nog één ding ter 
sprake komen. Want wat ik tot nu toe 
geschreven heb, kan nogal berede-

nerend overkomen. In 
principe is dat ook zo. 
Ik ben namelijk bezig 
geweest met het begrij-
pend lezen van de Bijbel, 

het interpreteren van ‘datgene wat er 
staat’. Maar dat kun je niet los zien van 
een laatste belangrijk gereformeerd 
uitgangspunt. We hebben gezien dat 
de Bijbel een eenheid vormt. Dat komt 
doordat er ten diepste sprake is van 
maar één auteur, namelijk God. Maar 
de eenheid van de Bijbel heeft ook te 
maken met de ene geschiedenis. De 
Bijbel vertelt over de geschiedenis van 
God met zijn volk. Deze ene geschiede-
nis noemen we: de heilsgeschiedenis. 
Dat maakt van de verschillende boeken 
in de Bijbel een eenheid.

Je zou hier misschien zelfs kunnen spre-
ken over het diepste geheim van onze 
gereformeerde manier van bijbellezen. 
Want waarom ontstaat er bij ons geen 
kortsluiting als we in de Bijbel lezen 
over oorlogen, dierenoffers et cetera? 
Omdat we als gereformeerden de Bijbel 
niet lezen als een opsomming van losse 
gebeurtenissen of voorschriften, maar 
als Gods openbaring van de geschiede-
nis van onze verlossing. Het gaat van 
schepping naar herschepping, van 
paradijs naar het volmaakte koninkrijk. 
Alles in de Bijbel staat in dit kader. Dit 
is het grote verhaal. Na de zondeval is 
God bezig om de mens te redden en 
hem te trekken uit deze wereld. Heel 
het Oude Testament gaat erover hoe 
God toewerkt naar het moment dat de 
Messias komt. Met de ogen van ónze 
tijd lees je over genocide, dierenleed, 

De man is niets 
zonder de vrouw!
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discriminatie van mensen met een li-
chamelijke handicap en achterstelling 
van vrouwen en noem maar op. Maar 
lees je met het oog op Christus en onze 
verlossing, dan 
staat het in 
een heel an-
der licht. Alles 
wordt in het 
werk gesteld 
voor de komst 
van de Mes-
sias. Alle voor-
schriften ston-
den ook in dat 
kader. God was 
bezig om zich 
te ontdoen van 
de machten 
en de krachten 
van deze we-
reld, met aan 
het hoofd de 
‘heerser van 
deze wereld’, 
zoals Jezus de 
duivel noemt (Joh. 12:31). Met het oog 
op onze redding was God bezig om 
deze vijand te ontwapenen. En in Chris-
tus is dat gebeurd (Kol. 2:15). Toen brak 
de tweede periode aan: het nieuwe ver-
bond dat doorloopt tot vandaag. Chris-
tus is nu in de hemel. Hij is bezig om 
zich uit dit menselijke geslacht een volk 
te vergaderen. Een ontelbare menigte 
uit alle landen en volken, van elke stam 
en taal (Op. 7:9). Alles werkt toe naar 
de grote dag van de wederkomst van de 
Messias. Alle voorschriften, geboden, 
waarschuwingen staan nu in dat kader. 
In deze heilsgeschiedenis mogen wij 
ons opgenomen weten.

Met het oog op dit grote verhaal lezen 
we de Bijbel. Dat wil zeggen dat je 
weet: het gaat ook over mij, over ons! 
Juist daarom is het belangrijk om onze 
eigen gedachten en emoties hieronder 
te stellen. Dit is Gods weg naar het heil, 
wie ben ik dan om daar vragen bij te 
stellen? Door het geloof mag ik mij op-
genomen weten in deze heilsgeschie-
denis. Maar dat wil niet zeggen dat ik 
alles begrijp. Het komt aan op overgave 
en vertrouwen op Gods leiding. Want 
Hij alleen kan ons redden en brengen 
in het hemelrijk dat eens op aarde zal 
neerdalen. Zo lees ik ook de apostoli-

sche voorschriften: met de ogen van 
vandaag voelt het voor mij alsof de 
vrouw wordt achtergesteld. Maar in het 
licht van het grote verhaal realiseer ik 

mij dat Christus zelf, via zijn apostelen, 
aan ons zijn instructies geeft tot de 
dag van zijn wederkomst.

En dan realiseer ik mij tegelijkertijd dat 
ik in mijn tijd en geschiedenis maar 
een héél klein stukje ben in dat grote 
verhaal. Laat staan dat ik kan overzien 
welke strijd er precies gaande is. Zoals 
Paulus zegt dat onze strijd niet op het 
niveau ligt van wat je kunt zien, maar 
dat er sprake is van een hemels strijdto-
neel (Ef. 6:12).
Ik kan ook niet overzien of de voor-
schriften over het publieke onderwijs 
en het gezag voeren juist met het oog 
op deze strijd gegeven zijn. En wellicht 
in onze tijd van belang, maar misschien 
nog wel meer in de tijd die nog komen 
gaat, de tijd van onze kinderen en 
kleinkinderen.
Het enige wat ik kan doen, is mijzelf 
schikken onder wat God mij bij monde 
van de profeten en de apostelen zegt 
en mij zo toevertrouwen aan zijn lei-
ding.

Hoongelach

En dan weet ik dat de publieke opi-
nie een hoongelach laat horen. Zoals 
gebeurde in België waar in een televi-

siekerkdienst Efeziërs 5 werd gelezen, 
over de onderdanigheid van de vrouw 
aan de man. ‘Dit is niet van deze tijd,’ 
zo klonk uit de mond van de Vlaamse 

minister van 
Cultuur. ‘Deze 
teksten mogen 
niet op onze 
bevolking 
losgelaten 
worden!’ Een 
duidelijk voor-
beeld van hoe 
er in deze tijd 
vanuit de cul-
tuur tegen de 
Bijbel wordt 
aangekeken. 
Maar is dat 
een reden om 
je aan te pas-
sen óf juist in 
alle zorgvul-
digheid met 
elkaar de Bijbel 
te lezen en 

vast te houden aan wat God daarin tot 
ons te zeggen heeft?

Noten:
1 Zie: Nader Bekeken, dec. 2016, p. 340 en 

ook: Nader Bekeken, juni 2014, p. 170v.
2 Zie: Nader Bekeken, dec. 2017, febr. 2018 en 

mei 2018.
3 Het geheel van de voorschriften van  

1 Tim. 2 en 3 staan in het kader van wat 
Paulus zegt tegen Timoteüs in 1 Tim. 3:15: 
‘Dan weet je hoe men zich moet gedra-
gen in het huis van God, dat wil zeggen 
de kerk van de levende God, fundament 
en pijler van de waarheid.’

4 S. Greijdanus, Schriftbeginselen ter 
Schriftverklaring, Kampen, 1946, p. 113.

5 J. van Bruggen, Het kompas van het chris-
tendom. Ontstaan en betekenis van een 
omstreden bijbel, Kampen, 2002, p. 63.

6 A.N. Hendriks, Van God gezonden. Over de 
ambten in Christus’ kerk, Bedum, 1996,  
p. 58.
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Een prachtig verlangen! Daarvoor heeft 
God ons geschapen, en daartoe verlost 
Hij ons door Jezus Christus, om ons tot 
nieuwe en heilige mensen te maken, 
vol van zijn Geest. In de gemeenschap 
met God drie-enig zal ons mensenleven 
tot volle bloei en ontplooiing komen.
In het verlangen naar ‘meer van de 
Geest’ komen ook risico’s mee. Er zit 
een begrijpelijke reactie in op een eer-
dere fase in ons kerkelijk leven, waarin 
naar de ervaring van velen te weinig 
ruimte was voor het persoonlijke, 

emotionele en lichamelijke in het leven 
met de Here. Zaten we niet vooral in 
ons hoofd, met de sterke nadruk op 
de Bijbel, de ware leer, de kennis van 
God? In deze reactie kan de aandacht 
snel toegetrokken worden naar evan-
gelische en charismatische vormen van 
geloofsbeleving die juist aan de be-
hoefte naar tastbare ervaring van Gods 
aanwezigheid tegemoetkomen. Dan 
lijkt het alsof ‘de Geest’ gelijkstaat aan 
de speciale emoties en de spectaculaire 
tekenen die je daar kunt beleven.

Kunnen gereformeerde christenen 
eigenlijk wel met de Geest uit de voe-
ten? Voor een antwoord op die vraag 
kijken we naar de Dordtse Leerregels. 
Misschien verrassend: dit belijdenis-
geschrift gaat toch vooral over de 
eeuwige uitverkiezing door God? Dan 
denk je aan God de Vader die in alle 
eeuwigheid kiest welke mensen Hij 
aan zijn Zoon zal verbinden om gered 
te worden. Maar wat heeft de Heilige 
Geest daarmee te maken?

In balans

Als je dan de Dordtse Leerregels onder-
zoekt, valt het alles mee. In totaal telde 
ik 45 passages waar over de Heilige 
Geest gesproken wordt! In dit artikel 
schets ik een aantal lijnen waarlangs 
het werk van de Geest ter sprake komt. 
Daarmee streef ik een dubbel doel na: 

De Dordtse Leerregels over 
het werk van de Heilige Geest
Veel christenen verlangen naar ‘meer van de Geest’: een sterk 
geloof, een warm gevoel vanbinnen, bijzondere tekenen en 
gaven zoals tongentaal en genezing op gebed. We hunkeren 
naar de aanwezigheid van God die tastbaar en voelbaar is, 
en daarom strekken we ons uit naar de vervulling met zijn 
Geest.
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in de eerste plaats een diepere kennis-
making met wat in de gereformeerde 
belijdenis van Dordt over het belang-
rijke onderwerp van de Geest en zijn 
werk te vinden is, en 
in de tweede plaats 
een correctie om het 
hedendaagse verlan-
gen naar ‘meer van de 
Geest’ in balans te brengen.
In de Dordtse Leerregels is de vraag niet 
zozeer ‘Kunnen wij met de Geest uit 
de voeten?’, maar omgekeerd: ‘Kan de 
Geest met ons uit de voeten?’ Het ant-
woord dat hoofdstuk III/IV geeft, is in 
eerste instantie een keihard ‘Nee!’ Dit 
is wat de mens door zijn val in zonde 
over zich heen gehaald heeft (III/IV  
art. 1): ‘wat zijn verstand betreft, blind-
heid, verschrikkelijke duisternis en een 
onbetrouwbaar en verdorven oordeel; 
wat zijn wil en hart aangaat, slecht-
heid, opstandigheid en hardnekkigheid; 
en bovendien in al zijn verlangens 
onzuiverheid.’ Daarom is de conclusie 
in het daaropvolgende artikel 3 dui-
delijk: ‘Zij zijn niet in staat ook maar 
iets voor hun behoud te doen, maar 
zij zijn uit op het kwaad, dood in zon-
den en slaven van de zonde. Zij willen 
noch kunnen terugkeren tot God en 
evenmin kunnen zij in hun verdorven 
natuur verbetering brengen…’ Als wij 
nadenken over de Heilige Geest en wat 
Hij doet in ons leven, dan worden we 
allereerst geconfronteerd met onze ei-
gen onmacht. Die gaat zo diep, dat we 
reddeloos verloren zijn ‘zonder de ge-
nade van de Heilige Geest, die opnieuw 
geboren doet worden’. Net als de Hei-
delbergse Catechismus gebruiken de 
Dordtse Leerregels hier de ingrijpende 
taal van de Heer Jezus in zijn gesprek 
met Nikodemus (Joh. 3:5-6): ‘Waar-
achtig, ik verzeker u: niemand kan het 
koninkrijk van God binnengaan, tenzij 
hij geboren wordt uit water en geest. 
Wat geboren is uit een mens is men-
selijk, en wat geboren is uit de Geest is 
geestelijk.’

Na het slechte nieuws dat wij vanuit 
onszelf niets voor ons behoud kunnen 
doen, komt het goede nieuws dat de 
Geest van God dit wel komt doen. De 
Dordtse Leerregels spreken krachtig en 
gloedvol over hoe de Geest ons aan-
pakt (III/IV art. 11): ‘Hij dringt ook door 

tot in het diepst van de mens met de 
krachtige werking van diezelfde Geest, 
die wedergeboorte werkt; Hij opent 
het gesloten hart, Hij maakt het harde 

zacht, Hij besnijdt 
het onbesnedene, Hij 
vernieuwt de wil: van 
dood maakt Hij hem le-
vend, van slecht goed, 

van onwillig gewillig, van weerbarstig 
gehoorzaam. Hij brengt de wil zover en 
geeft deze zoveel kracht, dat hij als een 
goede boom vruchten van goede wer-
ken kan voortbrengen.’

Opwekking van doden

Artikel 12 voegt daaraan toe dat deze 
werking van de Geest in de weder-
geboorte ‘niet minder krachtig [is] 
dan zijn werk bij de schepping of de 
opwekking van doden’. Op dit niveau 
leren we dus de vraag naar het werk 
van de Geest stellen: niet als ‘een onsje 
meer of minder’, maar als een vraag 
van leven of dood. Wanneer christenen 
vandaag zich uitstrekken naar ‘meer 
van de Geest’, dan hoort daarbij de 
erkenning dat wij niets 
hebben van onszelf. 
Dan horen daar de 
verwachting en 
de ervaring bij 
dat wij in het 
diepst van 
ons bestaan 
totaal om-
gekeerd en 
vernieuwd 
worden. 
Dan wor-
den we 
niet maar 
een eindje op 
weg geholpen, 
maar dan brengt 
de Geest ons uit de 
dood in het leven.

Hier ligt een kernpunt van de dis-
cussie die 400 jaar geleden woedde 
tussen Arminius en zijn volgelingen 
en degenen die hem bestreden. Ook 
Arminius sprak over de Heilige Geest 
en over de noodzaak om opnieuw ge-
boren en vernieuwd te worden. Toch 
verschilt de manier waarop Arminius 
dit omschrijft, op subtiele wijze van 

hoe de Dordtse Leerregels over de we-
dergeboorte spreken. Arminius ziet de 
wedergeboorte ingrijpen op ‘verstand, 
emotie of wil, en alle krachten’, met 
als gevolg dat de mens die aan de 
wedergeboorte deel krijgt ‘het ware 
goed op de juiste wijze kan verstaan, 
bedenken, willen en volbrengen’. Op 
zichzelf is het goed en bijbels om het 
werk van de Geest op alle terreinen van 
het mens-zijn te zien, te beginnen bij 
het verstand waarmee wij God kunnen 
kennen en de waarheid van zijn Woord 
leren beamen. In het vervolg van de 
discussie werd echter duidelijk dat 
Arminius en de zijnen het beslissende 
werk van de Heilige Geest vooral kop-
pelden aan het menselijke verstand. 
In de ‘Veroordeling van de dwalingen’ 
bij hoofdstuk III/IV van de Dordtse 
Leerregels wordt dit zo weergegeven 
(nummer 7): ‘De genade waardoor wij 
tot God bekeerd worden, is niets anders 
dan een vriendelijk appèl op ons. Som-
migen leggen dit zo uit: de meest hu-
mane werkwijze bij de bekering van de 
mens, die tegelijk het best past bij zijn 

natuur, is die waarbij God met een 
appèl tot de mens komt. Er 

is geen enkele reden 
waarom deze appel-

lerende genade 
niet voldoende 

zou zijn, om 
natuurlijke 
mensen tot 
geestelijke 
te maken.’ 
Kort ge-
zegd komt 
de beke-

ring dan 
tot stand 

wanneer 
mensen door 

de aantrekkelijke 
boodschap van 

het evangelie over de 
streep getrokken worden. 

God maakt ons duidelijk waarom we 
beter af zijn mét Hem dan zónder Hem, 
en we laten ons daardoor overtuigen.

Moreel of fysiek?

Deze visie op hoe Gods Geest te werk 
gaat, kun je ‘moreel’ noemen: God 
doet een ‘moreel appèl’ op ons, en 
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dat is voldoende. Daartegenover be-
schrijven de Dordtse Leerregels in de 
genoemde artikelen 11 en 12 van hoofd-
stuk III/IV een werking van de Geest 
die veel dieper ingrijpt, rechtstreeks op 
de wil van de mens. Deze visie kun je 
typeren als ‘fysiek’: omdat onze men-
selijke ‘natuur’ (in het Grieks: phusis) 
verdorven is, moet diezelfde ‘natuur’ 
gereset worden en een nieuwe start 
krijgen. De Leerregels spreken in sterke 
bewoordingen 
over dit ‘fy-
sieke’ karakter 
van Gods ge-
nade, bijvoor-
beeld in artikel 
14 van hoofd-
stuk III/IV: ‘Dat 
wil niet zeg-
gen dat God 
het de mens 
aanbiedt, die 
met dit aan-
bod vervolgens 
doen kan wat 
hij wil, maar 
dat Hij het 
metterdaad de 
mens schenkt, 
ingeeft en in-
stort.’ Met name dat laatste woord ‘in-
storten’ heeft wel kritiek opgeroepen, 
omdat het lijkt alsof genade en geloof 
dan een ‘substantie’ zijn die via een 
‘infuus’ worden ingebracht, op zo’n 
manier dat je er als mens zelf buiten 
staat.
Toch is het de vraag of we het ‘fysieke’ 
spreken van Dordt zo ‘materieel’ moe-
ten opvatten. In ieder geval willen de 
Leerregels hier aansluiten bij uitdruk-
kingen uit de heilige Schrift zelf, zoals 
duidelijk wordt in ‘Veroordeling van de 
dwalingen’ nummer 6 bij hoofdstuk III/
IV. Daar gaat het over de remonstrantse 
stelling dat God ‘geen nieuwe kwali-
teiten, krachten of gaven’ aan de wil 
van de mens toevoegt. In reactie hierop 
stelt de Dordtse synode: ‘Zij die dit 
leren, spreken de Heilige Schrift tegen, 
die getuigt dat God nieuwe gaven in 
onze harten uitstort, namelijk geloof, 
gehoorzaamheid en de ondervinding 
van zijn liefde: Ik zal mijn wet in hun 
binnenste leggen en die in hun hart 
schrijven (Jer. 31:33). En: Want Ik zal wa-
ter gieten op het dorstige en beken op 

het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten 
op uw nakroost (Jes. 44:3). En: De liefde 
van God is in onze harten uitgestort 
door de Heilige Geest, die ons gegeven 
is (Rom. 5:5).’

Onweerstaanbaar

Waar het inhoudelijk om gaat, is dat 
Arminius en de latere remonstranten 
de genade van God opvatten als een 

aanbod waar-
mee God om 
zo te zeggen 
‘halverwege’ 
naar ons toe 
komt. Hij 
reikt ons een 
mogelijkheid 
aan, die we 
dan door onze 
eigen keuze 
tot werkelijk-
heid moeten 
maken. Bij 
alle mooie 
woorden die 
Arminius aan 
de kracht van 
Gods genade 
wijdt, bestrijdt 

hij uitdrukkelijk dat deze ‘onweerstaan-
baar’ (in het oude Nederlands van toen: 
onwederstandelijk) is. Nu kun je van 
dat ‘onweerstaanbaar’ een theoretische 
stelling maken, en dan 
roept het onmiddellijk 
protest op: duwt God zijn 
genade dan tegen heug 
en meug bij ons naar bin-
nen? Ik geloof niet dat dit is wat Dordt 
ermee wil zeggen. Eerder gaat het om 
de ervaring dat als de Heilige Geest 
met je bezig gaat, je een ommekeer 
meemaakt waarvan je achteraf zegt: 
Hoe heeft het kunnen gebeuren? Ik 
wilde helemaal niet naar God toe, maar 
‘u was te sterk voor mij en hebt mij in 
uw greep gekregen’ (Jer. 20:7).

Om die reden spreken de Dordtse Leer-
regels over de ‘krachtige en goddelijke 
werking’ van de Heilige Geest (Veroor-
deling van de dwalingen, hoofdstuk 
III/IV, nummer 7). ‘Kracht’ is echt een 
woord dat bij de Geest past, denk aan 
het bijbelse beeld van de wind die 
‘waait waarheen hij wil’ (Joh. 3:8). De 

Geest is echter niet zomaar een ‘kracht’ 
die op één lijn staat met onze mense-
lijke vermogens. De Geest is zelf God, 
en daarom de Schepper van het nieuwe 
leven in ons. Op dit punt kunnen de 
Dordtse Leerregels ons corrigeren in 
hoe wij tegen de Geest aankijken. Het 
gaat niet allereerst om wat wij te erva-
ren krijgen en wat wij daarvan kunnen 
uiten. Het gaat om Hem die ‘samen 
met de Vader en de Zoon aangebeden 
en verheerlijkt wordt’ (Geloofsbelijde-
nis van Nicea). Vervolgens geeft het 
‘goddelijke’ van de Geest ook aan wat 
de bron is van zijn ‘krachtige’ werking: 
de almacht van Hem die oneindig meer 
kan dan wij vragen of denken. De keer-
zijde van het ‘onweerstaanbare’ werk 
van de Geest is dan ook de zekerheid 
die wij voor ons geloof mogen vinden: 
dat Hij die in ons dit goede werk begon-
nen is, het ook ten einde toe zal vol-
tooien (Fil. 1:6).
Het lijkt misschien mooi om van een 
menselijk aandeel in bekering en ge-
loof te spreken, zoals Arminius deed. 
Dan voelen wij ons serieus genomen. 
Maar dat betekent meteen ook dat het 
voor dat ene stukje van ons komt af te 
hangen of we werkelijk geloven en dat 
ook blijven volhouden. De Dordtse Leer-
regels laten in hoofdstuk V zien dat je 
daar alleen maar wanhopig van wordt, 
als je ziet hoe makkelijk wij het laten 
schieten en in zonde wegzakken. ‘Maar 

God is trouw: barmhartig 
bevestigt Hij hen in de 
genade, die hun eenmaal 
is gegeven, en tot het 
einde toe bewaart Hij hen 

daarin met kracht’ (hoofdstuk V, artikel 
3). Dit is precies waarvoor de Heilige 
Geest garant staat: Hij is het stempel 
waarmee wij gemerkt zijn voor de dag 
van de verlossing (Ef. 4:30).

Drievoudig betrokken

Door zo het God-zijn van de Geest te 
benadrukken, maken de Leerregels 
zichtbaar dat de leer van de verlossing 
gaat om God drie-enig: Vader, Zoon 
en Geest. Dat komt al naar voren in de 
omschrijving die artikel 7 van hoofd-
stuk I geeft van Gods eeuwige besluit 
van uitverkiezing. Nadat is gezegd dat 
God ‘een vast en groot aantal mensen 
in Christus tot het heil heeft uitgeko-
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zen’, gaat het zo verder: ‘En om hen 
door Christus te behouden, besloot 
God tegelijk deze uitverkorenen aan 
Hem te geven en met kracht tot de ge-
meenschap met Christus te roepen en 
te trekken door zijn Woord en Geest.’ 
Hier zien we dat de betrokkenheid van 
Vader, Zoon (Christus) en Geest bij ons 
eeuwig behoud niet uit elkaar te trek-
ken is. Dat blijkt ook in het volgende 
hoofdstuk, waar het gaat om de ver-
zoening door het sterven van Christus 
(hoofdstuk II, artikel 4): ‘Deze dood is 
zo krachtig en waardevol, omdat de 
Persoon die hem ondergaan heeft, 
niet alleen een echt en volkomen hei-
lig mens is, maar ook de eniggeboren 
Zoon van God, die met de Vader en de 
Heilige Geest eeuwig en oneindig God 
is.’ Ons heil hangt aan de Persoon van 
God de Zoon, en daarmee hangt het 
aan de eenheid van de drie goddelijke 
Personen. De Dordtse Leerregels verwij-
zen bij deze uitspraak naar teksten uit 
Hebreeën 4:15 en 7:26. Daarnaast zou ik 
ook denken aan wat Hebreeën 9:14 zegt 
over ‘het bloed van Christus, die dank-
zij de eeuwige Geest zichzelf heeft kun-
nen opdragen als offer zonder smet’.
Op een wonderlijke manier zijn in het 
werk van onze verlossing Vader, Zoon 

en Heilige Geest alle drie samen en 
totaal betrokken. Door deze verbinding 
te leggen, en op gepaste momenten de 
betrokkenheid van de Heilige Geest aan 
te wijzen, laten de Dordtse Leerregels 
zien dat ‘uitverkiezing’ en ‘verzoening’ 
geen onderwerpen zijn waarover je 
neutraal en theoretisch kunt spreken. 
Ons eeuwig heil staat op het spel, en 
aan dat heil wil God zichzelf helemaal 
verbinden. Dat zegt alles over wie God 
is. Bovendien mogen we uit deze totale 
en persoonlijke inzet van God voor ons 
behoud de diepste zekerheid halen dat 
ons heil bij Hem in goede handen is. 
Daarin speelt de Geest een onmisbare 
– hoewel soms onzichtbare – rol, omdat 
Hij het is die ons in de innige gemeen-
schap met Christus brengt en ons in die 
band – ondanks de zwakheid van ons 
eigen geloof – met kracht bewaart.

Wat kunnen wij van Dordt leren als 
het gaat om de Heilige Geest en zijn 
werk? Kort samengevat vooral deze drie 
dingen:
-  Wat de Geest aan ons geeft, is niet 

maar wat ‘versiering’ voor een 
aangenaam of opvallend christelijk 
leven, maar treft ons in de diepste 
kern van ons bestaan: we staan 

uit onze geestelijke dood op in een 
nieuw leven.

-  De Geest werkt zo krachtig en diep 
bij ons vanbinnen, dat wij tegen zijn 
genade niet op kunnen; gelukkig 
maar, want als het heil van onszelf 
en onze instemming afhing, zou het 
nooit goed komen.

- De Geest is God in eigen Persoon, 
en staat samen met de Zoon en de 
Vader garant voor onze eeuwige 
redding.

Zo geven de Dordtse Leerregels alle re-
den om de Geest van God te belijden, te 
eren en te aanbidden.
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De stad Sardes zou je kunnen verge-
lijken met zo’n baobab. In het jaar 550 
voor Christus was Croesus er koning en 
hij stond bekend als de rijkste koning 
ooit. Zijn rijkdom werd bedreigd door 
de Perzen en daarom wilde hij hen aan-
vallen. Wat niemand zag aankomen, 
gebeurde: Croesus verloor de strijd 
tegen Cyrus, de koning der Perzen. Toch 
bleef Sardes een rijke stad met grote 
invloed. Die invloed had de stad nog 
steeds in het jaar 100 na Christus.

Niet alleen de stad Sardes maar ook 
de christelijke gemeente daar zou je 
kunnen vergelijken met een baobab. 
De gemeente in Sardes heeft in het 
jaar 100 na Christus een goeie naam. 
In Sardes, daar gebeurt het! Anderen 
zouden willen dat het bij hen ook zo 
goed ging. Maar Christus komt met een 
heftige waarschuwing. ‘Het ziet er bij 
jullie levendig uit’, laat Hij weten, ‘maar 
in werkelijkheid is het bij jullie doods. 
Er zit totaal geen leven meer in.’ Straks 

valt de hele gemeente uit elkaar, maar 
niemand ziet het aankomen want het 
ziet er indrukwekkend uit.

Goed kijken

Wat moeten wij hiermee aan? Je kunt 
de kritiek van Christus niet zomaar 
toepassen op de gemeente waarvan je 
lid bent, want die gemeente is Sardes 
niet. Maar je moet die kritiek ook niet 
zomaar naast je neerleggen. Christus 
laat je meelezen met zijn kritiek op Sar-
des en dat doet Hij niet voor niets. Dit 
is wat de Geest niet alleen tegen Sardes 
zegt, maar tegen elk van de zeven ge-
meenten en daarmee tegen de kerk van 
elke tijd en van elke plaats.
Laten we de kritiek van Christus ge-
bruiken als een spiegel. Ben je lid van 
een levende gemeente? Waaraan zou je 
dat kunnen zien? Waar draait het om? 
Ik hoor verschillende antwoorden:
1. Het gaat om kerkdiensten die vol 

vuur zijn, vol van Gods Geest, en-

Word wakker!

‘Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven 
na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods 
ogen.’

(Openbaring 3:2)

De mooiste boom van Afrika is de baobab. Sommige baobabs 
zijn al wel 2.500 jaar oud. Wat een boom! Maar de laatste tijd 
voltrekt zich een ramp. Prachtige eeuwenoude bomen, met 
een enorme stam en met breed uitgewaaierde takken, vallen 
ineens uit elkaar.
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thousiaste liederen, enthousiast be-
geleid, enthousiast gezongen, een 
feest voor God waaraan je graag 
meedoet en waarbij je anderen 
graag uitnodigt om-
dat het zo’n feest is.

2. Het gaat erom dat 
je trouw naar de 
kerk komt, en dat je 
komt wanneer er diensten zijn. Dat 
je daarbij niet de keuze maakt voor 
alleen ’s middags of alleen ’s mor-
gens, maar dat je trouw komt en 
dat je er altijd bent als er diensten 
zijn, want daaruit blijkt dat we een 
levende gemeente zijn.

3. Het draait om de leer. Die moet 
goed zijn. Die moet uitgelegd wor-
den en daar moeten we veel meer 
werk van maken dan we de laatste 
jaren doen, want nu gaan we erop 
achteruit. Jongeren leren niet ge-
noeg meer en daardoor lopen ze 
niet meer warm voor belijdenis 
doen.

4. Het gaat erom hoe jij persoonlijk 
met de leer omgaat. Als het alleen 
maar aan de buitenkant zit, heeft 
niemand er wat aan. Het moet in je 
hart zitten en je moet elkaar vanuit 
passie meenemen.

5. Hou toch ’s op met dat interne ge-
doe! Je moet in de wereld staan en 
er zijn voor de ander. Dus er moet 
actie zijn. Als gemeente moeten 
we eropuit. En daarin schieten we 
nu tekort, want we zijn veel te veel 
gericht op elkaar. Een levende ge-
meente maakt zich druk om wie in 
de knel zit.

Veranderen

Het kan een boeiend gesprek worden, 
of een heftige discussie. Maar daar is 
de kritiek van Christus niet voor be-
doeld. Hij wil een wending zien. Chris-
tus schrijft aan de gemeente in Sardes 
dat bijna iedereen verkeerd zit en dat 
slechts een paar mensen op het goede 
spoor zitten. Niet om ze de discussie 
aan te laten gaan over de vraag: zit ik 
goed of zit jij goed? Nee, het gaat erom 
dat je samen luistert naar Christus die 
ziet dat je samen in de gevarenzone 
zit en die je daarom gezamenlijk aan-
spreekt en die voor de gemeente als 
geheel een wake-upcall heeft.

Christus slaat alarm en Hij spreekt 
je aan: Word wakker! Dat is best wel 
heftig. Als je ontevreden bent over hoe 
het gaat, dan komt Christus’ oordeel al 

hard aan. Maar als je blij 
bent met de gemeente 
en enthousiast bent 
over veel wat gebeurt, 
en als anderen heel po-

sitief over je praten en jaloers zijn op 
hoe je alles regelt in de gemeente en 
hoe je alles doet, dan kun je het nauwe-
lijks verdragen als Christus zegt: ‘Het 
is bij jullie dor en doods.’ Voor Sardes 
is dat echt heftig dat Christus hen zo 
aanspreekt. In vers 3 werkt Christus dat 
uit:
1. Ze moeten terug naar hoe het be-

gon: dat er iemand bij hen kwam 
die het met hen over Jezus had; 
dat ze dat toen ervaren hebben als 
bevrijdend, als een nieuw begin, als 
de ontdekking van hun leven; dat 
ze dat echt in zich hebben opgeno-
men. Dat moeten ze bedenken.

2. Alles wat ze gehoord hebben, 
daarop moeten ze zuinig zijn. Ze 
moeten eruit leven. Ze moeten er 
dus niet nonchalant mee omgaan, 
maar het zorgvuldig in hun hart be-
waren.

3. En als er in hun leven ook maar iets 
in strijd is met wat ze bedenken en 
bewaren, dan moeten ze verande-
ren. Nu schieten ze echt tekort te-
genover God. De witte kleren die ze 
gekregen hebben 
toen ze gedoopt 
werden, zijn allang 
helemaal grauw. Ze 
moeten verande-
ren! Ze moeten terug naar Christus, 
zich zijn liefde indenken, zuinig 
zijn op zijn liefde, leven vanuit zijn 
liefde, hun weg gaan met God.

De krachtbron

Wat betekent dit voor ons vandaag? 
Vergelijk het eens met de baobab. Hoe 
kun je voorkomen dat eeuwenoude ba-
obabs een-voor-een uit elkaar vallen? Je 
zou een noodplan kunnen maken. Elke 
baobab ga je versterken met sjorban-
den om de boel bij elkaar te houden. 
Maar dat gaat niet werken. Je moet 
het niet in lapmiddelen zoeken. En dat 
geldt ook voor de gemeente. Feeste-

lijke diensten, trouw in de kerkgang, 
nadruk op de leer, nadruk op de passie, 
actie naar buiten: dat is allemaal heel 
waardevol. Maar als je denkt dat je het 
daarmee kunt redden, dan vergis je je. 
Met al die dingen houd je de boel tijde-
lijk bij elkaar, maar het heeft veel weg 
van sjorbanden om de baobab. Als het 
erop aankomt, helpt het niet. Het gaat 
gewoon niet werken.
Het gaat om je krachtbron. Daar zijn ze 
achter gekomen bij de baobab. Baobabs 
hebben in de loop van de jaren heel 
veel water verzameld dat ze allemaal 
vasthouden. Maar omdat er al sinds 
jaren veel minder regen valt, raakt het 
water in de baobab op. Je ziet het eerst 
nog niet, maar de boom raakt totaal 
verzwakt en valt op een dag krakend 
uit elkaar. Om dat te voorkomen is 
nieuw water nodig, want alleen vol-
doende water kan de baobab redden. 
Alles wat je verder doet, zijn lapmid-
delen. Zo is dat bij de baobab en zo is 
dat ook bij een gemeente. Het gaat 
om de krachtbron. Wat water doet bij 
de baobab, doet de Heilige Geest bij 
de gemeente. Zorg dat je vol bent van 
Gods Geest! Gods Geest levert energie 
voor feestelijke diensten, trouw in de 
kerkgang, nadruk op de leer, nadruk op 
de passie, actie naar buiten. En op die 
manier word je samen sterker in het 
geloof. Stel je daarom open voor Gods 
Geest. Ga bidden: ‘Heilige Geest, kom 
in mijn leven. U bent welkom om mij 

schoon te maken. Ik 
verlang naar uw kracht 
in mijn leven zodat ik 
gericht ben op U en 
geschikt ben om U te 

vereren. Kom in mijn leven!’ Vertrouw 
je toe aan Christus die je weer witte 
kleren geeft en die precies weet hoe 
je heet en die je naam noemt bij zijn 
Vader, zodat duidelijk is dat je bij Hem 
hoort.
‘Wie oren heeft, moet horen wat de 
Geest tegen de gemeenten zegt.’

De witte kleren 
zijn allang grauw

Christus slaat alarm



 

We zijn er intussen al aan 
gewend om te spreken over 
je ‘partner’. Het klinkt ons 
daarom zelfs wat ouderwets 
in de oren als een vage ken-
nis van de sport ons ver-
telt dat hij met z’n vrouw 
naar een of andere bij-
zondere markt geweest 
is. Vooral mensen onder de 40 
jaar spreken niet meer over hun 
man of vrouw en al helemaal niet 
over hun echtgeno(o)t(e). Je col-
lega gaat ook niet eerder naar huis 
omdat het de verjaardag van z’n vrouw is, maar omdat 
z’n partner jarig is.
Het is niet zo moeilijk te bedenken waarom we in onze 
tijd liever spreken over iemands partner dan over ie-
mands man of vrouw. Velen vormen immers wel een 
soort gezin, maar het is niet in alle gevallen al tot een 
huwelijk gekomen. En iemand die een vaste relatie heeft 
en samenwoont, kan natuurlijk moeilijk z’n partner aan 
jou als z’n vrouw voorstellen. Ik meen dat ook heel veel 
officiële instanties in hun invulformulieren vragen stel-
len over ‘uw partner’.

Het algemene gebruik van de aanduiding ‘partner’ valt 
dus ongetwijfeld te verklaren vanuit de onzekerheid die 
je kunt hebben over iemands burgerlijke staat. Het is 
vervelend om een collega te vragen naar de gezondheid 
van z’n vrouw en dan als antwoord te krijgen dat hij niet 
getrouwd is, maar dat het met z’n partner verder goed 
gaat. Daar komt nog iets bij. In onze tijd is het bepaald 
niet onmogelijk dat je collega een homoseksuele rela-
tie heeft. Je valt je geen buil als je, onwetend van dat 
feit, bij je collega informeert naar de welstand van z’n 
partner. Het woord ‘partner’ zegt immers niets over de 
aard van een verbinding. Met dit woord hebben we dus 
een prachtige oplossing gevonden voor het ontspannen 
omgaan met alle mogelijke varianten op het thema van 
de vaste relatie.
Ik kan deze aanpassing in veel gevallen begrijpen. Wel 
heeft het mij altijd verbaasd hoe we ook binnen onze 
kerkelijke cultuur met een zekere gretigheid dit spraak-
gebruik zijn gaan overnemen. Nee, als je een goede be-
kende persoonlijk uitnodigt, zul je nog wel zeggen: ‘Kom 
gezellig met je vrouw een kopje koffie drinken.’ Maar 
ik heb meer dan eens in een preek horen spreken over 
partners. En ook ben ik wel eens uitgenodigd voor een 
kerkenraads-BBQ met de mededeling dat ook partners 
van harte welkom zijn. En dat zal, lijkt mij, toch niet 
met opzet zo geformuleerd zijn omdat de organisatoren 

in onzekerheid verkeerden of de 
broeders ambtsdragers gehuwd 

of ongehuwd samenwonen. 
Ik vind het jammer dat 

binnen onze kerken dit 
mijns inziens verslui-
erend spraakgebruik 

sluipenderwijs is bin-
nengedrongen. Dat is toch 
allerminst nodig. Of nemen 
we hier onbewust al een 

voorschot op de toekomst? Ik 
hoop het niet!

Maar wellicht hebt u gemerkt dat de laatste tijd in toe-
nemende mate toch weer de (oude) aanduiding ‘mijn 
man of vrouw’ te horen is. Het lijkt wel een soort her-
waardering. Nu is het waar dat we voor bewijzen van 
deze verandering het voorlopig nog wel moeten doen 
met uitingen in de media. Zo las ik laatst in het ND een 
voorbeeld van dit nieuwe ‘oude spraakgebruik’ maar 
liefst driemaal in één artikel! Een homoseksuele pre-
dikant vertelde over de nare dingen die hij beleefd had 
vanwege zijn homoseksuele relatie. In dat kader sprak 
hij regelmatig over zijn partner als over ‘mijn man’. Het 
is duidelijk dat het voor deze dominee blijkbaar belang-
rijk was om nadruk te leggen op het geslacht van zijn 
partner. Als dat niet provocatief bedoeld was, fungeerde 
het op z’n minst als een aansporing tot acceptatie. Je 
hoort dan zoiets als: jullie moeten er maar aan wennen 
dat ook christelijke mannen met mannen kunnen trou-
wen. En om ons bij dat gewenningsproces een handje te 
helpen wordt dus een aanduiding van stal gehaald die 
nog niet zo lang geleden door onder andere dezelfde 
groep als veel te exclusief verbannen werd.
Ik heb, naast begrip, ook een zekere moeite met het 
toenemende gebruik van de aanduiding ‘partner’. Ik voel 
daar een soort devaluatie in van het (bijbelse) huwelijk. 
Maar het kan verkeren. Ik voel nu in het gebruik van de 
aanduiding ‘mijn man/vrouw’ in sommige gevallen even-
eens een devaluatie van het (bijbelse) huwelijk. Toch is 
er nog wel een soort geruststelling. Bij een toenemend 
aantal gelegaliseerde genders zal het aantal mogelijke 
varianten in relaties evenredig toenemen. De kans dat 
we in al die gevallen eerder over partners zullen (blij-
ven) spreken dan over ‘mijn man/vrouw’, lijkt mij der-
halve vrij groot. In dat geval kunnen wij binnen de kerk 
zonder problemen blijven informeren naar de welstand 
van de man van de zuster met wie we een babbeltje ma-
ken.
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Voor de zomervakantie 2017 
besloot de generale synode 
dat vrouwen geroepen mo-
gen worden niet alleen tot 
het ambt van diaken, maar 
ook van ouderling en predi-
kant. En dat met onmiddel-
lijke ingang. De plaatselijke 

kerken moeten zelf bepalen 
hoe en wanneer ze hiernaar 
willen handelen. Hoe is de 
situatie nu, na iets meer dan 
een jaar?

Aan de hand van drie vragen wil ik 
hierop ingaan. Allereerst, wat heeft 
het ons gebracht? In de tweede plaats 

een vraag die op het eerste gezicht 
hier niet past. In het vervolg hoop ik 
duidelijk te maken waarom ik haar toch 
stel: wil God het? In de derde plaats, 
hoe moeten we nu verder? De eerste 
twee vragen komen nu aan de orde. De 
bedoeling is om het derde onderdeel in 
het volgende nummer te plaatsen.
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Eén jaar beleid M/V en ambt
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1. Wat heeft het gebracht?
Hebben de besluiten zegenrijk gewerkt 
in ons kerkelijk leven? Die indruk heb ik 
bepaald niet. Kort tip ik een aantal per-
soonlijke waarnemingen aan.
- De bal ligt op dit moment bij de ker-

kenraden in samenspraak met de 
gemeenten. De kerkenraden moe-
ten de besluiten beoordelen. Zijn ze 
houdbaar in het licht van de Bijbel? 
Bieden de gronden vanuit de Schrift 
voldoende basis? Daarover tot een 
oordeel komen is de opdracht die 
kerkenraden hebben. Wanneer be-
sluiten zijn genomen die de plaat-
selijke kerken aangaan, moeten 
kerkenraden beoordelen in het licht 
van de Schrift en de belijdenis, of ze 
ingevoerd kunnen worden. Ze zijn 
geroepen om de gemeenteleden 
daarin geestelijk leiding te geven.
• Sommige kerkenraden waren 

vrij snel klaar met de besluiten. 
Ze stelden alle ambten open 
voor de zusters. Met onmiddel-
lijke ingang.

• Andere kerkenraden gingen bre-
der en dieper met de besluiten 
aan de slag of zijn daar nog mee 
bezig. Ze proberen in gesprek 
met de gemeente een goede 
weg te vinden.

• Nogal wat kerkenraden zijn 
er verlegen mee. Ouderlingen 
voelen zich niet bekwaam om 
over de besluiten en gronden 
te oordelen en op dit punt 
geestelijk leiding te geven. Vaak 
leidt dat tot een pragmatische 
opstelling, om tijd te kopen en 
om spanningen in de gemeente 
te beheersen. Men wacht bij-
voorbeeld om te zien wat de vol-
gende generale synode zal doen. 
Of gemeenten worden op een 
manier geleid waarbij wel stu-
ring is op het proces, maar niet 
op inhoud. Eerder praktisch dan 
principieel. Er wordt gekeken 
hoe het ‘ligt’ in de gemeente. Is 
een grote meerderheid vóór, dan 

wordt al dan niet voorzichtig 
begonnen met invoering. Zijn er 
veel tegenstanders, dan gaat het 
precies andersom.

• De onmiddellijke invoering door 
de synode van de besluiten 
geeft een geweldige extra druk. 
De ene kerkenraad gaat over tot 
invoering, de andere niet. Dat 
zorgt voor een verwarrende si-
tuatie.

- De energie die gaat zitten in het 
intensieve gesprek met elkaar over 
vrouw-en-ambt, kan niet gebruikt 
worden voor zaken die ook nodig 
moeten worden opgepakt. Soms 
moeten kerkenraden aan andere 
zaken voorrang geven en komen 
niet toe aan echte bezinning op de 
besluiten.

- In kerkenraden is er spanning voel-
baar. Je draagt verantwoordelijk-
heid, maar hoe handel je op een 
goede manier? Wat als je niet in 
staat bent de gronden onder de 
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besluiten na te rekenen? Mogelijk 
is er soms ook sprake van tegenzin 
en onwil. Bovendien staat de dui-
delijkheid van vroeger haaks op 
de duidelijkheid van nu. Er is het 
gevoel: heeft dit iets te maken met 
de ‘nieuwe hermeneutiek’ waarover 
het de laatste tijd nogal eens gaat? 
De ene ouderling is fel of gematigd 
voorstander, al dan niet met argu-
menten vanuit de Bijbel. De ander is 
juist tegenstander of weet het niet. 
Dit leidt tot een taboe-achtige sfeer: 
niet te veel over zeggen, anders 
overspeel je je hand. En je moet de 
sfeer ook niet bederven. 

- Hetzelfde zie je in het onderlinge 
contact tussen gemeenteleden. 
Aan de ene kant wil niemand be-
krompen overkomen. Aan de andere 
kant begrijpt men niet waarom nu 
ineens kan wat eeuwenlang niet 
heeft gekund. Het gesprek hapert 

ook doordat sommige leden hier 
nogal emotioneel over spreken. 
Sommigen – en het zijn niet de 
minsten – voelen zich misleid. Be-
zwaarde broeders en zusters vragen 
zich af hoe het verder moet en hoe-
lang ze nog bij onze kerkgemeen-
schap kunnen horen. Dit alles werkt 
onverbondenheid in de hand en een 
sfeer van wantrouwen.

- Gevolg is dat er gemeenteleden 
wegdruppelen. Leden die vroeger 
veel hebben overgehad voor de op-
bouw van de gemeente, verdwijnen 
nu, omdat ze al langer de ontwikke-
lingen zien ontsporen. Of ze voelen 

zich afgescheept omdat hun bezwa-
ren niet serieus door de kerkenraad 
behandeld zijn.

- Andere gemeenteleden wachten af 
tot de volgende generale synode. 
Zij voelen aan dat in de besluiten 
anders omgegaan wordt met de 
Schrift, ervaren daardoor een ge-
brek aan veiligheid en voelen zich 
misleid. Ze zijn bezig met de vraag 
hoe ze verder moeten wanneer 
de besluiten niet worden terug-
gedraaid. Ze zien de GKv bezig 
langzaam het eerste kenmerk van 
de kerk te verliezen, namelijk dat ze 
zich in alles richt naar Gods Woord 
en alles wat daarmee strijdt ver-
werpt (art. 29 NGB).

- Op plaatsen waar een predikant 
moeite heeft met de gronden onder 
de besluiten en de meerderheid van 
de kerkenraadsleden juist niet, zie 
je dat in nogal ‘assertieve’ kerken-

raden de samenwerking onder druk 
komt te staan. Net als in situaties 
waar twee predikanten samenwer-
ken en beiden er verschillend in 
staan.

Het is duidelijk dat het samenleven in 
plaatselijke gemeenten gemakkelijk 
onder druk komt te staan. Is het niet 
openlijk, dan toch onderhuids. Gelukkig 
merk je ook, dat gemeenteleden des 
te meer benadrukken dat men onder 
Gods leiding bij elkaar hoort. En er al-
les aan willen doen om de verbinding 
te zoeken die er in Christus is. Toch 
werken deze besluiten daar niet aan 

mee. Integendeel. ‘In Christus’ betekent 
namelijk ook gehoorzaamheid aan 
Christus. Dat is ook wat ons als kerken 
verbindt: de eenheid van het christe-
lijk geloof, in gehoorzaamheid aan de 
Schrift. En juist hierover is men onzeker.

En verder?

Ook op andere punten is de doorwer-
king van de besluiten niet positief.
- Een groep van enige tientallen 

predikanten (in actieve dienst en 
geëmeriteerd) bezint zich over de 
besluiten. Sommigen geven aan in 
de praktijk steeds meer in de knel 
te komen. Anderen weten nog niet 
hoe ze verder moeten als er niets 
verandert. Hoe ieders antwoord ook 
zal zijn, hierover na te moeten den-
ken geeft wel iets aan!

- Ook op classes merk je soms een 
oplopende spanning, omdat je niet 
goed weet hoe je als kerkverband 
met de besluiten moet omgaan.

- Inmiddels is duidelijk dat de CGK 
zijn afgehaakt bij het ontwikkelen 
van een Gereformeerde Theologi-
sche Universiteit. Nu komen van 
onze kant daarover verontwaar-
digde reacties. Dat zal ook wel 
terecht zijn als je alleen kijkt naar 
de gang van het proces. Maar het is 
eenzijdig wanneer we niet ook zelf 
in de spiegel willen kijken. Dan zie 
je dat er aan CGK-kant toenemende 
zorgen zijn over hoe wij willen om-
gaan met de belijdenis in het licht 
van de snelle toenadering tot de 
NGK. Verder kon ieder voorzien dat 
de besluitvorming over vrouwelijke 
ambtsdragers extra impact zou 
hebben.

- Het kan niet anders of de besluiten 
beïnvloeden de relatie met de CGK 
ook in andere opzichten negatief. 
Aan de andere kant maken ze de 
relatie met de NGK juist makkelij-
ker. Intussen vragen mensen zich 
af: hoe kan het dat we tien jaar 
geleden de NGK nadrukkelijk waar-
schuwden vanwege hun ‘vrouwen-
standpunt’ en intussen daar nu zelf 
aan meedoen?

- Massaal schortten buitenlandse 
zusterkerken en kerken waarmee 
wij een relatie hebben, hun contact 
met ons op of verbraken het hele-
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maal. De ICRC (vanuit onze kerken 
opgericht ter wille van de gerefor-
meerde oecumene wereldwijd) be-
sloot onze kerken te schorsen. Ook 
in Europa is de situatie dramatisch. 
In Nader Bekeken van juli/augustus 
stond daarvan een overzicht. We 

zijn geïsoleerd geraakt. Ook dat 
konden we van tevoren zien aanko-
men.

Kortom, je ziet een ontbindende wer-
king als gevolg van deze besluiten. Er 
is veel onzekerheid, verwarring en ver-

wijdering gekomen. Een groot verlies 
voor de oecumene en voor het bewaren 
van de wereldwijde beoefening van de 
katholiciteit van de kerk. De besluiten 
werken niet opbouwend, maar heb-
ben een afbrokkelende en splijtende 
werking.

Daarnaast zie ik ook een 
andere ontwikkeling. Die is, 
bij nader inzien, al ingezet 
door de generale synode. 
De synode sprak uit dat er 
‘schriftuurlijke gronden’ zijn 
om zusters ook te roepen tot 
het ambt van ouderling en 
predikant.

Zo geformuleerd kan dat twee dingen 
betekenen: 1) Er zijn gegevens in de 
Bijbel die in deze richting wijzen, maar 
er zijn daarnaast gegevens die een an-
dere kant op wijzen. Je komt voor een 
afweging te staan en daarin kiezen we 
zus of zo, om die en die reden. Maar het 
kan ook betekenen: 2) De Bijbel gebíedt 
ons naast broeders ook zusters tot deze 
ambten te roepen.
Het is niet waarschijnlijk dat de synode 
de eerste mogelijkheid bedoelt. Dat zou 
je aanvankelijk wel vermoeden als je 
ziet dat de synode invoering van de be-
sluiten in de vrijheid van de plaatselijke 
kerken laat. Maar tegenover de ‘schrif-
tuurlijke gronden’ vermeldt de synode 
geen andere schriftgegevens om een 
goede afweging te maken. In de tweede 
plaats wijst ook de toespraak die de 
oud-voorzitter onlangs in Australië 
hield, alleen op de tweede insteek.

Toespraak in Australië

Kort voor de zomervakantie ging  
ds. M.H. Oosterhuis naar de synode 
van onze Australische zusterkerken om 
daar de officiële tekst van de beslui-
ten te bezorgen en een toelichting te 
geven. In zijn toespraak gaat hij in op 
de achtergronden van de Australische 
zorgen: de hermeneutiek.1 Aan de hand 
van Matteüs 19:3-8 (de discussie tussen 
Jezus en de farizeeën over de scheid-

brief van Mozes) wil Oosterhuis laten 
zien hoe de Australiërs zich met hun 
zorgen vergissen. Jezus grijpt terug op 
de scheppingsorde: hoe God vanaf het 
begin man en vrouw heeft gemaakt 
en bedoeld. Helaas, nog steeds volgens 
Oosterhuis, heeft de miskenning van 
die scheppingsorde en de klakkeloze 
aanpassing aan de cultuur en de goden 
van deze eeuw, in de loop van vele eeu-
wen kerkgeschiedenis, 
onrecht gedaan aan 
de opzet van de Schep-
per. Dat is te zien als 
je kijkt naar de achter-
stelling en de rechteloze positie van de 
vrouw, ook in de kerk. Hij vervolgt: ‘De 
besluiten die de vrijgemaakte kerken 
genomen hebben beogen een terug-
keer tot de erkenning van het blijvende 
gezag van deze scheppingsorde en een 
daadwerkelijke effectuering daarvan.’ 
Kortom, God wil het!
Opmerkelijk is wel dat Oosterhuis deze 
scheppingsorde een eigen, beperkte in-
vulling geeft. Hij heeft het terecht over 
‘een duurzame gelijkwaardige relatie 
van liefdevolle dienstbaarheid’ tussen 
man en vrouw. Maar hij laat achter-
wege het verschil in verantwoordelijk-
heid die God aan man en vrouw heeft 
gegeven.

Onder de maat

Maar je wrijft je ogen helemaal uit bij 
het vervolg van de toespraak. Terecht 
stelt Oosterhuis de vraag waarom Je-
zus dan zelf geen vrouwen in dienst 
genomen heeft als apostelen, opzie-
ners en oudsten. Volgens Oosterhuis 
komt dat doordat Jezus rekening hield 
met de sociale en maatschappelijke 
verhoudingen in de wereld die Hij met 
het evangelie wilde bereiken. Het punt 
voor de Australiërs is duidelijk: wees bij 
onze besluiten niet bang voor onjuiste 

kunstgrepen vanuit de hermeneutiek. 
Kijk goed naar de tijd en omstandig-
heden waarin uitspraken in de Bijbel 
worden gedaan en lees door de bril van 
‘het gaat erom de belemmeringen voor 
het evangelie zo veel mogelijk weg te 
nemen’. Maar als Oosterhuis kritisch 
naar zijn verhaal had gekeken, zou hem 
iets opgevallen zijn. Impliciet beweert 
hij hier namelijk, dat Jezus onder zijn 

eigen norm gebleven 
is. Een norm waarvoor 
Hij overigens niet te-
rugschrikt als het gaat 
om de scheidingswet 

van Mozes! Ook Jezus maakte zich in 
de praktijk schuldig aan de miskenning 
van de scheppingsorde en aan aanpas-
sing aan de cultuur (en goden?!!) van 
zijn tijd! Ook Jezus heeft zo de rechte-
loze vrouw achtergesteld! Daar willen 
de vrijgemaakte kerken niet meer aan 
meedoen, nu ze terugkeren naar het 
blijvende gezag van de scheppingsorde 
(à la Oosterhuis).

Glibberig

Verbaasd vraag je je af hoe Oosterhuis 
hiertoe komt. In Gods Zoon op aarde 
schittert Gods luister onder ons (Heb. 
1:3). Hij brengt Gods openbaring tot 
het hoogtepunt (Heb. 1:2). Hij is onze 
hoogste profeet en leraar (HC, zd. 12). 
Heeft Oosterhuis de implicatie van zijn 
woorden niet overzien? Intussen maakt 
het wel duidelijk hoe glibberig het ar-
gument van de toenmalige context is. 
En dubbel glibberig in combinatie met 
de leesbril van ‘geen belemmeringen 
opwerpen voor het evangelie’. Je kunt 
daarmee makkelijk gedeelten uit de Bij-
bel laten buikspreken die zelf voor deze 
invalshoeken geen aanleiding geven. 
Van hieruit kun je simpel beweren, zo-
als Oosterhuis inderdaad doet, dat ook 
de apostelen om dezelfde reden alleen 

2. Het gaat verder: God wil het?

Jezus onder zijn eigen 
norm gebleven?
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mannen als opzieners hebben aange-
steld. Gezien het besluit van de Austra-
lische kerken, heeft dit betoog hen niet 
overtuigd… Natuurlijk niet!
Weinig fijngevoelig – ik wil geen grote 
woorden gebruiken – is de manier 
waarop Oosterhuis de slogan ‘lees nou 
gewoon wat er staat!’ aan de farizeeën 
in Matteüs 19 toeschrijft. Daarmee 
schuift hij (nauwelijks) impliciet de 
mensen die vragen om zorgvuldige 
onderbouwing vanuit de Schrift, een 
farizese houding in de schoenen!
Verder ga ik voorbij aan de vraag 
of Oosterhuis met deze toe-
spraak in Australië deed wat hij 
daar moest doen. Namens onze 
kerken brengt hij zijn eigen 
aanvechtbare verhaal over een 
ander onderwerp dan de be-
sluiten. Namelijk, hoe de Aus-
tralische kerken samen met 
ons beter de Bijbel zouden 
moeten lezen.
Waar het mij nu om gaat, is: 
zoals Oosterhuis het uitlegt, 
doe je alleen recht aan de Schrift 
wanneer alle ambten voor vrou-
wen worden opengesteld. God wil 
het! Dat was altijd al de (scheppings)
norm. Wíj gaan dat nu eindelijk ef-
fectueren.

Schriftuurlijke gronden?

Dan moet je zo’n claim wel duidelijk 
vanuit de Bijbel kunnen laten zien. De 
synode heeft daarom gronden onder 
de besluiten geformuleerd. Wordt 
daarin aan het geheel van Gods Woord 
recht gedaan? En bedoelen die bijbel-
gedeelten ook werkelijk te zeggen, wat 
de besluiten beweren?
Meteen op de synode bleek daarover 
diepgaand verschil van inzicht. De be-
sluiten werden daarom niet unaniem 
genomen. Kort ná het nemen van de 
besluiten schreef prof. dr. De Bruijne 
in het ND dat hij de bijbelse onderbou-
wing hoogst aanvechtbaar vindt (ND  
8 juli 2017). Hij tekent daarbij aan dat 
de synode helaas niet eerst vooraf-
gaand aan de besluiten om kritische 
respons heeft gevraagd aan bijbeluit-
leggers en theologen. Ook anderen die 
zich naderhand op de besluiten bezin-
nen, komen uit bij diezelfde conclusie. 
Wie daarover meer wil lezen, kan 

terecht op de website bezinningmvea.
nl.2 Vele anderen menen dat de gron-
den absoluut niet overtuigen. Ook ds. 
P. Niemeijer kan zich in zijn recente 
boek niet in de gronden vinden.3 Hij 
vermeldt dat niet alleen tegenstanders 

maar ook voorstanders van de beslui-
ten die mening zijn toegedaan. Zelf 
kom ik intussen weinig mensen meer 
tegen die de gronden onder de beslui-
ten willen verdedigen.

Welke gronden dan wel?

Maar ja, besluiten zonder gronden, dat 
kan ook weer niet. Dus zie je een apart 
fenomeen ontstaan. Ineens duiken 
van verschillende kanten ongedachte 
argumenten en werkelijk unieke exe-
geses op. Het gaat zover dat je het 
gevoel hebt: het maakt niet uit hoe 
je het onderbouwt, als je maar bij de 
gewenste conclusie uitkomt. Hoe komt 
dat? Welke drijvende kracht zit daar-
achter? Intussen geeft dat behoorlijk 
wat verwarring. Mensen weten niet 
meer wat ze ervan moeten denken. Het 
is ook link. Het belang van een goede 

schriftuurlijke onderbouwing wordt 
daarmee uitgehold. En welke dominee 
kun je nog geloven?
Een voorbeeld is wat ik net aanhaalde 
uit de toespraak van ds. Oosterhuis in 
Australië. Verder kun je nogal eens ho-
ren dat Paulus aan de zusters het zwij-
gen oplegt omdat ze niet voldoende 
opleiding hebben genoten.4 Dat wordt 
dan ook nog op gemeentevergaderin-
gen met droge ogen naar voren ge-

bracht. Wie het allemaal niet nareke-
nen kan, moet wel tot de conclusie 

komen: met de Bijbel kun je alle 
kanten op!

Goede exegese 
gevraagd

Intussen gaat men geheel 
voorbij aan het werk van 
onze nieuwtestamentici aan 
de Theologische Universiteit. 
In 2009 schreef prof. dr. Van 

Houwelingen een commen-
taar op Timoteüs en Titus. En 

in 2011 liet dr. Klinker-De Klerck 
een studie verschijnen, waarin ze 

ook 1 Timoteüs 2 behandelt.5 Deze 
studie verscheen nota bene met het 

oog op de discussie op de synode over 
man-vrouw-en-ambt, op verzoek van 
de toenmalige deputaten! Ze leveren 
beiden in veel opzichten prima de-
tailexegeses. Ik wil niet zeggen dat je 
op onderdelen niet verder hoeft door te 
praten. En evenmin dat je er daarmee 
bent.6 Verder wijs ik ook nadrukkelijk op 
het exegetische werk van dr. J. van Brug-
gen met betrekking tot 1 Timoteüs 2  
en 1 Korintiërs 14.7

Wat ik wil zeggen, is: eigenlijk zou het 
verboden moeten worden om allerlei 
exegeseballonnetjes op te laten voor-
dat je je goed hebt geconfronteerd met 
deze exegeten. Dat vraagt om zelfbe-
heersing en kerkelijk fatsoen. Het zou 
een hoop onzin en verwarring voorko-
men en het maakt dat je je met elkaar 
beter kunt richten op de dingen waar 
het werkelijk om gaat.
Hoe dan ook, de besluiten zijn gaan 
zweven. Ze blijken niet te kunnen rus-
ten op de aangevoerde gronden. Om de 
zaak toch maar te stutten, worden er in 
allerijl andere argumenten en exegeses 
onder geschoven. Maar die zien er ook 
niet betrouwbaar uit.
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1 Timoteüs 2

Maar als je de besluiten koste wat kost 
toch overeind wilt houden, heb je ook 
de plicht te laten zien waarom argu-
menten die altijd golden, nu niet meer 
opgaan. Want we hebben in het ver-
leden wel stevige woorden gesproken, 
ook richting anderen. Dan gaat het over 
de ‘scheppingsorde’ en de zogenaamde 
zwijgteksten.
Eerst de zwijgteksten. De synode stelt 
dat die in zichzelf geen onbetwistbare 
grond kunnen zijn om vrouwen uit te 
sluiten van het leer- en regeerambt. 
Waarom niet? Omdat de exegese te 
zeer omstreden is. Met deze stelling 
moeten we het doen. Zonder nadere 
argumentatie.
Om deze lacune toch wat te vullen, 
heeft ds. M.H. Oosterhuis inmiddels 
een notitie bewerkt die hij indertijd 
voor de synode had gemaakt. Het doel 
was om wat van die exegetische ver-
schillen in kaart te brengen. Die notitie 
is nu toegankelijk voor een breed pu-
bliek.8

Ook hier valt op dat Oosterhuis zich bij 
1 Timoteüs 2 niet confronteert met het 
exegetische werk van Van Houwelin-
gen, Klinker-De Klerck en Van Bruggen. 
Als hij dat wel had gedaan, zou dat 
hem er bijvoorbeeld van hebben kun-
nen weerhouden om het sjabloon van 
de ‘huiselijke situatie’ dat Oosterhuis 
uit andere teksten haalt (bijvoorbeeld 
Ef. 5; 1 Petr. 3; Kol. 3; 1 Kor. 7 en 11 etc.), 
als bril op te zetten waarmee hij 1 Ti-
moteüs 2 leest. Bij Oosterhuis leveren 
elementen uit andere delen van de 
Bijbel het hoofdargument waarmee hij 
dit gedeelte verklaart. Maar zo komen 
aanwijzingen uit 1 Timoteüs 2 zelf niet 
meer uit de verf. Natuurlijk moet je bij 
de uitleg rekening houden met aan-
leiding en situatie waarin de woorden 
zijn geschreven. Maar die moeten al-
lereerst blijken uit het bijbelboek en de 
tekst zelf. Een bijbelgedeelte uitleggen 
door eerst een ‘frame’ te construeren 
vanuit andere delen, dat vervolgens 
de uitleg beheerst en afknijpt, is geen 
goede werkwijze.
Je merkt hier hoe exegese en herme-
neutiek worden aangepast. Het líjkt 
alsof de beslissingen vallen in de exe-
gese, in werkelijkheid vallen die bij het 
gevoel zelf niet meer te kunnen accep-

teren dat de Bijbel onderscheid maakt 
tussen man en vrouw, in verantwoor-
delijkheid en positie.

Nog eens 1 Timoteüs 2

Ook ds. Niemeijer is in zijn recente boek 
ingegaan op de exegese van 1 Timo-
teüs 2 (en kort op 1 Kor. 11 en 14).9 Zijn 
bedoeling is uit te zoeken of er ook een 
exegese is te geven die recht doet aan 
de tekst, zonder dat het zusters van de 
ambten uitsluit. Niemeijer is erachter 
gekomen, dat de ‘klassieke exegese’ 
van 1 Timoteüs 2 niet meer voldoet. Die 
exegese gaat er volgens hem van uit 
dat hier simpel en eenduidig staat dat 
aan zusters geen leer- of regeerambt 
toekomt. Hij heeft hierbij vragen ge-
kregen. Dat lijkt mij 
volkomen begrijpelijk. 
Maar het is wel de 
vraag of Niemeijer de 
‘klassieke exegese’ op 
deze manier juist weergeeft. Het punt 
is namelijk dat de voorwaarden die de 
apostel hier stelt, gevolgen hebben voor 
de vraag of zusters in een van beide 
ambten aangesteld kunnen worden 
(zie hierover breder de Kroniek in dit 
nummer). Van de weeromstuit legt 
Niemeijer 1 Timoteüs 2 nu uit vanuit 
een vooringenomen standpunt: het 
gaat volgens hem in 1 Timoteüs 2 om 
de relatie tussen gehuwde mannen en 
hun vrouwen. Hoe ze als gehuwden 
met elkaar omgaan in de gemeente. 
Dat format kleurt zijn exegese en zorgt 
ervoor dat niet alle elementen kunnen 
spreken. Ook hier hadden Van Houwe-
lingen, Klinker-De Klerck en Van Brug-
gen hem ervan kunnen overtuigen, dat 
dit een te smalle insteek is.

De goede vraag?

Vervolgens maakt Niemeijer het vraag-
stuk M/V en ambt betrekkelijk en klein 
door te vragen: is hiermee de kern van 
het geloof in geding? Is een absoluut 
standpunt nodig voor mijn behoud? 
Het antwoord ligt voor het oprapen: 
natuurlijk niet, zijn en mijn behoud 
zijn alleen afhankelijk van onze Heer 
en Verlosser. Maar zo verschuif je het 
punt waar het om gaat. De vraag is: 
Ga je zo zorgvuldig om met de Schrift? 
Doe je recht aan zijn bedoeling en is je 

gehoorzaamheid aan Gods Woord met 
de kwestie M/V en ambt in geding? 
Het gaat erom hoe God het in zijn kerk 
wil hebben, 1 Timoteüs 3:15. Wanneer 
de kerk Gods Woord naar eigen hand 
zet, komt op termijn wel degelijk ons 
heil en dat van onze (klein)kinderen in 
geding.10

Ook de hulplijn van de leiding door de 
Heilige Geest zoals die vanuit Hande-
lingen 15 naar voren komt, is allerminst 
overtuigend. Je moet het ontvangen 
van gaven door zusters, dezelfde als die 
nodig zijn voor het ambt, niet verwar-
ren met het ontvangen van het ambt 
als volmacht. Zo zou er meer te noemen 
zijn.
Kortom, het is inderdaad niet zo dat 
je een-op-een vanuit de zwijgteksten 

kunt concluderen. 
Maar de inzichten 
van Oosterhuis en 
Niemeijer kunnen de 
gedegen detailexegese 

van gereformeerde theologen niet van 
tafel vegen. Vanuit een aanvechtbaar 
sjabloon loop je de tekst voor de voeten.

‘Scheppingsorde’ – twee lijnen 
in de Schrift

De vorige generale synode (Ede 2014) 
gaf een duidelijke opdracht mee aan de 
nieuwe deputaten. Ze moesten naden-
ken over hoe we verder konden komen 
met man-vrouw-en-ambt. Daarbij 
moesten ze het totale onderwijs van 
de Schrift in rekening brengen. Tegelijk 
moesten ze de ambtsstructuur zoals 
wij die kennen, kritisch bestuderen. 
Ede gaf daarvoor ook een kader: het 
onderwijs in de Schrift laat twee lijnen 
zien. De ene is die van gelijkwaardig-
heid tussen man en vrouw. De andere 
die van verschil in verantwoordelijk-
heid die God aan man en vrouw heeft 
gegeven. Beide lijnen moesten worden 
verdisconteerd.
In de aanbiedingsbrief van het mode-
ramen van de synode van Meppel 2017 
aan kerkenraden en classes worden die 
twee lijnen wezenlijk anders geformu-
leerd. Namelijk als de ene lijn die vrou-
welijke inbreng afremt en de andere 
lijn die de vrouwelijke inbreng juist 
aanvaardt. Er komt nú spanning tus-
sen beide lijnen in Gods Woord. Dat is 
iets waarop we altijd principieel kritiek 
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hadden bij het M/V-en-ambtstandpunt 
van de NGK. De Bijbel is immers een 
eenheid, het ene Woord van God die 
zelf Één is. Het gaat nu niet meer om 
het gelovig aanvaarden en honoreren 
van zowel gelijkwaardigheid als onge-
lijkheid tussen man en vrouw. Nee, het 
gaat om afremmen óf aanvaarden van 
de inbreng van vrouwen. Daarbij heeft 
dat ‘afremmen’ een negatieve gevoels-
waarde. Wie wil en durft dat nog in 
deze tijd?
De synode zelf zegt het in Besluit 8 nog 
weer anders: ‘De Bijbel spreekt zowel 
over de gelijkwaardigheid van als over 
het onderscheid tussen man en vrouw, 
en de daarmee gegeven eigen plaats 
die beiden hebben tegenover God, in 
het huwelijk en in de gemeente. In onze 
sterk op gelijkheid gerichte cultuur 
verdient dit aspect speciale aandacht.’ 
Alleen betrekt de synode die eigen 
plaats van man en vrouw niet meer op 
de vraag of ook vrouwen tot ouderling 
of predikant moet worden geroepen! 
Het is nog slechts een onderwerp bij de 
vraag hoe ze sámen die ambten moe-

ten invullen. Besluit 8 luidt daarom: ‘de 
kerken op te roepen zich nader te bezin-
nen op de vraag hoe recht kan worden 
gedaan aan de verschillen tussen man 
en vrouw in de vervulling van taken en 
ambten in de gemeente.’
Het voelt intussen als een truc. Het was 
niet voor niks dat Ede opdracht gaf te 
werken binnen het kader van de twee 
lijnen. Ze had daarvoor nog tijdens de 

synode zeven deskundige adviseurs om 
raad gevraagd. Vrijwel unaniem lieten 
zij blijken dat de Schrift hierin duidelijk 
is. Het gaat om beide lijnen zoals Ede 
heeft geformuleerd. Als de Bijbel twee 
lijnen laat zien, mogen we er niet één 
uitkiezen om de andere onder de mat 
te vegen. Toch is dat gebeurd. Dat gaat 
ten koste van de eenheid van Gods 
Woord.

Bezinning op de ambten?

Opvallend is dat in de besluiten van de 
synode het thema van de ambtsstruc-
tuur helemaal ontbreekt. Terwijl daar 
het traject van jarenlange synodale 
bezinning zich nu op ging toespitsen. 
Dat was de bedoeling van Ede 2014. Ei-
genlijk onvoorstelbaar dat men voorbij 
is gegaan aan de betekenis van de amb-
ten in de huidige structuur, met daarin 
de verschillende taken en verantwoor-
delijkheden. Met inachtneming van de 
beide lijnen uit de Bijbel moest in kaart 
worden gebracht hoe die structuur zo 
kon worden ingevuld dat vrouwen zich 

daarbinnen konden inzetten voor Gods 
koninkrijk. In welke mate zijn de amb-
ten zoals we die kennen, door bijbelse 
normen bepaald? En wat vloeit voort 
uit andere factoren (historie, cultuur 
etc.)? Met de besluiten zoals nu geno-
men, heeft de synode deze bezinning 
afgebroken. Ook daarom helpen deze 
besluiten niet verder en doen ze de ker-
ken geen goed.

Hoe moeten we nu verder? Daarover 
hoop ik de volgende keer een aantal 
gedachten te geven.

Noten:
1 Verschenen op de website gkv.nl.
2 Een model revisieverzoek laat zien 

waarom de gronden aanvechtbaar zijn 
(bezinningmvea.nl/Revisie). Dr. Dolf 
te Velde gaat meer in detail in op de 
gronden onder Besluit 3 (Nader Bekeken 
jan. 2018). Prof. dr. Van Dam analyseert 
de gronden onder Besluit 5 over vrou-
welijke ouderlingen (Nader Bekeken okt. 
2017). Hij gaat ook de gronden bij Besluit 
6 bij langs (Nader Bekeken nov. 2017). 
Hetzelfde doet Gerrit Veldman in zijn 
lezenswaardige blogs op de website.

3 P. Niemeijer, Over zwijgteksten, schep-
pingsorde en Geesteswerk. Bijdragen aan 
het denken over vrouw en ambt, Woord 
& Wereld 2018, p. 12, zie ook p. 8.

4 Zie voor een bespreking hiervan: Nader 
Bekeken apr. 2018,bezinningmvea.nl/
entry/was-eva-onvoldoende-gevormd.

5 P.H.R. van Houwelingen, Timoteüs/Titus. 
Pastorale instructiebrieven, Kampen, 
2009; M. Klinker-De Klerck, Als vrouwen 
het Woord doen, Barneveld, 2011, p. 87v.

6 Dat blijkt ook wel uit de toepassing voor 
vandaag die ze er later bij maakten. 
Net als bij Niemeijer (p. 13) wil die er bij 
mij echt niet in. En daar zijn we zeker 
niet de enigen in. (Wie een bespreking 
daarvan wil lezen, kan terecht op bezin-
ningmvea.nl/entry/hermeneutische-
overwegingen-bij-de-toepassing-van-
de-zwijgteksten)

7 Dat is eveneens te vinden op de website 
bezinningmvea.nl (onder Hermeneu-
tiek: Paulus en de Amazones; onder Exe-
gese: Spreken en zwijgen van vrouwen 
in de gemeente).

8 M.H. Oosterhuis, Over zwijgteksten 
gesproken, te vinden op de website on-
derwegonline.nl onder: Vrouw en ambt/
blogs en opinieartikelen.

9 P. Niemeijer, a.w., p. 11-41, m.n. p. 36-41.
10 Zie voor een bespreking op hoofdlijnen 

van Niemeijers boek, F. Pansier, ‘Vult 
Niemeijer een lacune?’, in: Gerefor-
meerde Kerkbode Groningen / Fryslân / 
Drenthe, 21 juli 2018.
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Op zondag 12 augustus jl. ontsliep in 
zijn Heer en Heiland br. Herman B. 
Driessen, 76 jaar oud, tot voor kort 
voorzitter van de Stichting Woord en 
Wereld.

Gelukkig voor hem en de zijnen 
heeft de Here zijn echte lijden tot 
goed drie maanden bekort, maar hij 
leefde al sinds november 2010 met 
de asbest-longkwaal waaraan hij, 
statistisch gezien, binnen een jaar 
had moeten overlijden. In zijn geval 
echter sloegen de behandelingen 
steeds goed aan, en jaar in jaar uit verbaasden wij ons 
samen met hem dankbaar over het verloop van het pro-
ces. Totdat half mei de ziekte een fatale wending nam 
en hij afscheid van ons moest nemen – we berichtten 
erover in het vorige nummer van ons blad. Drie maan-
den later, op 16 augustus, stonden we met velen bij zijn 
graf, rond zijn vrouw en kinderen, van wie hij in een 
laatste week helder en royaal afscheid had kunnen ne-
men. Hij was ‘ingegaan in de vreugde van zijn Heer’.

Deze uitdrukking van onze Heiland schiet mij direct 
te binnen als ik aan onze broeder denk, en wie hem 
kenden, zullen begrijpen waarom. Dat eigen woord van 
de Here, ‘vreugde’, roept een sfeer op, een leefklimaat 
waarvan Herman nu al ongestoord genieten mag. Het 
was ook – bij alle ‘lek en gebrek’ – het klimaat van zijn 
hele leven onder ons, zichtbaar en hoorbaar. Leven met 
de genadige, bevrijdende en zorgende drie-enige God 
van je leven, dat is ‘vreugde’.

In januari 2007 nam hij het voorzitterschap van onze 
stichting op zich. Juist AOW’er geworden, was en bleef 
hij nog volop actief in kerk en maatschappij, zoals hij 
altijd was geweest, van de Delftse student die meehielp 
een nieuwe gereformeerde studentenvereniging op te 
richten tot het meelevende kerklid dat later herhaalde-
lijk als ambtsdrager de gemeenten diende.

Zo bracht hij een breed pakket ervaring ook in onze 
stichting in. Al gauw merkten wij als bestuur dat we 
voor het eerst een niet-theoloog aan het hoofd van de 
tafel hadden. In zijn leiding nooit dominant, maar altijd 
dienstbaar, bracht hij wel met gezag zijn zakelijke des-
kundigheid in in zaken als uitgave, beheer, vormgeving 
en promotie van Nader Bekeken en de cahiers, met als 
terugkerende thema’s kostenbeheersing en kwaliteits-
verbetering. Zo ijverde hij ook voor een eigen website 
met goede redactie en beheer, en hij wist er zijn men-
sen voor te kiezen.

Tegelijk had hij minstens zo veel 
aandacht voor de eigen functie van 
onze stichting en haar publicaties 
binnen ons verwarde en verwar-
rende kerkelijke leven. Hij was, 
hoewel niet theologisch geschoold, 
wel zeer belezen en op de hoogte, 
en vooral diep doordrongen van de 
rijkdom van confessioneel gerefor-
meerd zijn. 

In Amerika had hij de waarde daar-
van ervaren, daarom maakte hij zich 
grote zorgen over ons eigen kerke-

lijke leven. De ‘weelde’ van gereformeerd denken en 
leven zag hij onder het mom van ‘vernieuwing’ steeds 
meer onder druk komen. Dus was het onze taak, vond 
hij, om die ontwikkelingen kritisch te volgen en onze 
gereformeerde erfenis eigentijds te promoten. Met die-
zelfde energie – om wat te noemen – wist hij ook zijn 
Apeldoornse medekerklid, de Kamper emeritus Van 
Bruggen, na de voltooiing van diens commentarenserie 
te motiveren voor een diepgaande en jaren omvattende 
Bijbelcursus Nieuwe Testament.

En of het nu ‘kerk’ of ‘maatschappij’ betrof, wij genoten 
steeds van zijn aanstekelijke elan voor die rijkdom van 
onze erfenis, als wij profiteerden van zijn brede er-
varing in binnen- en buitenland en van zijn ‘rusteloze’ 
capaciteit om ons steeds weer te enthousiasmeren voor 
de zaak waarvoor we staan.

In dat alles liet onze voorzitter ons horen en zien wat 
‘de vreugde van zijn Heer’ bij hem teweegbracht. Wij 
realiseren ons hoe met name zijn vrouw en kinderen 
hebben genoten van de jaren die de Here hun met hun 
man en vader nog gaf na de schokkende diagnose van 
eind 2010. We beseffen daarom ook temeer hoe ernstig 
in mei de confrontatie met het onvermijdelijke voor hen 
was. Maar zoals in heel zijn leven – nogmaals: met alle 
tekort dat ook aan hem en zijn werk kleefde – zal zo-
wel in die ‘toegiftjaren’ als in de maanden en de week 
van het afscheid de ‘vreugde van zijn Heer’ leidraad en 
houvast voor hen samen zijn geweest. Dankbaar voor 
alles wat Herman Driessen voor de stichting heeft be-
tekend – wat zullen ook wij hem missen! –, wensen wij 
zijn vrouw en kinderen de troost van de Here en zijn 
evangelie in hun diepe verdriet en groeiende gemis. 
En we hopen en vertrouwen dat de herinnering aan de 
‘vreugde in de Here’ van hun man en vader hun, en ook 
ons, tot krachtige steun zal zijn.

Pieter Schelling

In memoriam Herman Driessen (1941 - 2018)
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Dr. B.J.G. Reitsma is bijzonder hoogle-
raar aan de Vrije Universiteit in Am-
sterdam, waar hij zich bezighoudt met 
de kerk in de context van de islam. Dit 
boek gaat dus over de kern van zijn 
werk als hoogleraar. Het is een mooi 
en rustig geschreven boek. Uiteraard 
roept de inhoud ook vragen op 
en zet het de lezer aan het den-
ken. Dat lijkt mij ook de bedoe-
ling van deze publicatie.

Scheppingsperspectief

Dr. Reitsma neemt zijn uitgangs-
punt in de schepping. In deel I 
(Grondlijnen voor bijbels denken 
over kerk en islam) wordt dit prach-
tig uitgewerkt. De zevende dag 
(de rustdag) laat zien waarvoor 
de schepping is bedoeld. Wan-
neer alles klaar is, gaat het feest 
echt beginnen. De zondeval van 
de mens heeft het feest echter 
verstoord, maar door Christus is er 
weer een gemeente. En de christe-
lijke gemeente is het herstel van de 
scheppingsgemeenschap in Genesis. 
Binnen dit kader van schepping en 
herschepping komt de ontmoeting 
met de islam aan de orde.
De ondertitel van het boek luidt: De 
kerk, de islam en de drie-enige God. 
Het spreekt dus vanzelf dat ook het 
geloof in de drie-enige God aan de orde 
komt in het boek. Het is de christelijke 
belijdenis die door de moslims wordt 
verfoeid. Hoe kun je als christen blijven 
volhouden dat je monotheïst bent, ter-
wijl je spreekt over de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest?
Op pag. 72 zet Reitsma het bekende 
Shema uit Deuteronomium 6:4 (Luister, 

Israël: de HEER, onze God, de HEER is de 
enige!) naast 1 Korintiërs 8:6 (wij we-
ten: er is één God […] en één Heer, Jezus 
Christus). Op deze manier laat hij zien 
hoe de apostel Paulus het Shema chris-
tologisch interpreteert. Reitsma ge-
bruikt daarvoor de uitdrukking ‘chris-

tologisch monotheïsme’. De belijdenis 
van Israël is in de nieuwe bedeling 
niet ter zijde gesteld, maar hertaald 
naar Gods voortgaande openbaring in 
Christus.

Liefde voor moslims

Wat is de roeping van de kerk in haar 
verhouding tot de islam? De menin-

gen hierover lopen ver uiteen. Er zijn 
christenen die in elke moslim een 
handlanger van de duivel zien, terwijl 
er ook christenen zijn die de moslims 
onbekommerd hun broeders en zusters 
noemen en samen met hen in gebed 
gaan. Binnen deze uitersten is er een 
compleet spectrum aan meningen.  
En binnen dat spectrum heeft ook  
dr. Reitsma zijn positie ingenomen. Hij 
benadrukt heel sterk dat het met de 
kerk fout is gegaan toen het christen-
dom de staatsgodsdienst werd onder 
de regering van Constantijn de Grote. 
Dat is juist, en we weten allemaal van 
de Kruistochten en de koloniale expe-
dities van in naam christelijke naties. 

Ik krijg de indruk dat Reitsma de 
actuele problematiek rond de islam 
ziet als de rekening die de falende 
kerk nu krijgt gepresenteerd. Deels 
moet ik Reitsma daarin gelijk ge-
ven, maar het is mijns inziens niet 
het hele verhaal. Ook los van chris-
telijke provocaties in het verleden 
en het heden blijft geweld een 
wezenlijk kenmerk van de islam. 
Er is op dit punt een duidelijk 
onderscheid tussen christendom 
en islam. Ik vind het dan ook onte-
recht dat Reitsma de dood van de 
rechter Simson op één lijn zet met 
een zelfmoordactie van IS. Dan 
misken je de geheel eigen positie 
van Simson in de oude bedeling. 
Die tijd is nu voorbij – we leven 
nu in de nieuwe bedeling. In 
mijn publicatie Heilige oorlogen1 
heb ik het geweld in Bijbel en 
Koran met elkaar vergeleken en 
gewezen op overeenkomsten en 
de principiële verschillen.
Zelfs een bij uitstek vredelie-

vende moslimleider als Fethullah Gülen 
ziet geweld als een wezenlijk element 
van de islam. Hij schrijft in een van zijn 
publicaties het volgende: ‘Ondanks dit 
alles kunnen we uiteraard niet ontken-
nen dat de islam in naam van bescher-
ming, een element van geweld bevat. 
Sommige mensen zien deze elementen, 
die als secundair beschouwd moeten 
worden, echter als waar de islam om 

Kwetsbare liefde
De titel geeft precies aan waarom het in dit boek draait. Het 
gaat voornamelijk over de houding die de kerk behoort aan 
te nemen tegenover de moslims in haar omgeving. Wanneer 
de kerk zich houdt aan de stijl van het koninkrijk, treedt zij 
de moslims liefdevol tegemoet. Daarmee plaatsen de christe-
nen zich wel in een kwetsbare positie omdat moslims door de 
band genomen het geweld niet schuwen.Ge
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draait, terwijl de islam vreedzaam is.’2 
Dit brengt mij bij een ander thema dat 
door de auteur wordt besproken: con-
textualisatie.

Contextualisatie

Wie een christelijke kerk in een Afri-
kaans land bezoekt, heeft grote kans 
een totaal andere eredienst mee te ma-
ken dan in een Ierse kerk. De kerkgan-
gers zijn heel anders gekleed, ze zingen 
anders en er wordt ook op een andere 
manier gepreekt terwijl het om het-
zelfde evangelie gaat. We spreken in dit 
geval over contextualisatie. Het 
zou heel raar zijn wanneer Afri-
kaanse christenen zich zouden 
gedragen als Ierse kerkgangers.
Boeiend is de vraag waar con-
textualisatie overgaat in syncre-
tisme. Er is sprake van syncre-
tisme wanneer de aanpassing 
aan een bepaalde cultuur zover 
gaat dat het de inhoud van het 
evangelie verandert. Dan wordt 
het evangelie vermengd met 
elementen uit een andere gods-
dienst of uit het heidendom.

Contextualisatie is een actueel 
onderwerp voor christenen in 
een islamitische context. Tot 
hoever kunnen zij zich aanpassen aan 
deze context? In 1998 heeft John Travis 
een overzicht gemaakt van soorten 
kerken in de islamitische wereld. Hij 
onderscheidt zes modellen: C1 tot C6. 
De C1-kerken zijn het minst gecontex-
tualiseerd. Ze gebruiken in hun bijeen-
komsten geen Arabisch en hanteren 
traditioneel kerkelijke vormen. Aan de 
andere kant van het spectrum staan de 
C6-kerken. Dat zijn de gemeenschap-
pen van moslims die Christus centraal 
stellen, maar dit voor de omgeving ge-
heim houden en daarom niet als chris-
tenen herkenbaar zijn.
Ook al is er kritiek op deze indeling van 
Travis te oefenen, het bepaalt wel bij 
de moeite van het christen-zijn in een 
islamitische context.

Ik had gehoopt dat de auteur niet al-
leen aandacht zou geven aan de kerk in 
de context van de islam, maar ook aan 
de moskee in de context van het chris-
tendom. Daarmee bedoel ik de vraag 

aan de orde te stellen of contextualisa-
tie wel voorkomt in het woordenboek 
van de doorsnee moslim. De Koran is in 
het Arabisch geschreven en moet overal 
in het Arabisch worden gereciteerd. Een 
vertaalde Koran mag wel als een hulp-
middel worden gebruikt, maar is geen 
echte, heilige Koran meer. Vergelijk dit 
eens met de Bijbel die in talloze talen is 
en wordt vertaald, maar wel het Woord 
van God is en blijft.
Wanneer je dit weet, ga je ook beter 
begrijpen waarom conservatieve mos-
lims oosterse gewaden blijven dragen, 
ook al lopen ze daarmee helemaal uit 

de pas met de Nederlandse of westerse 
cultuur. De islam neemt een eigen cul-
tuur mee en daarom is het maar de 
vraag of er ooit zoiets zal ontstaan als 
een ‘Nederlandse islam’. Als leerling 
van wijlen prof. Waardenburg heb ik 
lange tijd gedacht dat dit wel mogelijk 
zou zijn. Ik ben intussen tot een ander 
inzicht gekomen. Het is volgens mij een 
punt dat te weinig in het oog wordt 
gehouden wanneer het gaat over ‘inte-
gratie’ van moslims met een immigra-
tieachtergrond.

De lijdende kerk

Dr. Reitsma snijdt in dit boek nog veel 
meer onderwerpen aan die het bespre-
ken waard zijn. En dan denk ik vooral 
ook aan wat hij schrijft over de lijdende 
kerk. De auteur stelt dat het lijden tot 
het DNA van de kerk behoort. En wan-
neer dat zo is, kun je je afvragen of de 

situatie van de kerk in de islamitische 
wereld niet veel meer bij de kerk past 
dan de vrijheid in het Westen (p.176). 
Een vraag die het overdenken waard is. 
Het heeft alles te maken met het gebod 
van Christus om jezelf niet te wreken. 
Dat brengt je vanzelf in de positie van 
de zwakste partij. Tegelijk neemt dit 
niet weg dat christenen een beroep 
mogen doen op het zwaard van de 
overheid voor bescherming van de kerk. 
Let wel: dat is heel iets anders dan dat 
de kerk van de overheid verlangt het 
christendom met het zwaard te verbrei-
den of het christelijk geloof met dwang 

aan de onderdanen op te leggen. 
Terecht merkt Reitsma op (p. 
210) dat de gemeente van Chris-
tus de taak van de overheid niet 
kan overnemen wanneer die 
overheid het laat afweten. De 
auteur suggereert dat de kerk de 
mogelijkheden van geweldloos 
verzet in de lijn van Ghandi en 
Martin Luther King zou moeten 
exploreren. Dat lijkt mij geen 
goed idee. Dan verwordt de kerk 
gemakkelijk tot een pressiegroep 
met een maatschappelijke en 
politieke invloed.
En zo zijn er nog diverse andere 
zaken die aan de orde komen en 
het bespreken waard zijn, zoals 

de vraag: zijn Allah en God dezelfde?
Kortom: een leerzaam boek voor eenie-
der die zich wil verdiepen in de actuele 
vraagstukken rond christendom en 
islam.

N.a.v.: Bernhard Reitsma, Kwetsbare 
liefde. De kerk, de islam en de drie-enige 
God, Utrecht, Boekencentrum, 2017, 
ISBN 9789023971054, 255 pag., € 19,90

Noten:
1 Drs. Lucius W. de Graaff, Heilige oorlogen, 

Woord en Wereld, 2015.
2 Citaat uit een artikel dat oorspronkelijk 

is verschenen in het Engelstalige Turks 
Dagblad, 19 september 2001. Dit artikel 
is opgenomen in: M. Fethullah Gülen, 
Verhandelingen Perspectieven Meningen, 
Stichting Islam en Dialoog, Rotterdam, 
2007.
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Als ik met het openbaar vervoer reis, 
vind ik het fijn om te lezen. Ik begin dan 
meestal met de Bijbel. Ook al heb ik 
verschillende bijbels op mijn telefoon, 
toch vind ik het fijn een bijbel van echt 
papier in handen te hebben. Zo heb ik 
al heel wat uren in bus en trein door-
gebracht. Ik hoop vaak dat het tot een 
gesprek komt. Dat mensen vragen: Wat 
ben je aan het lezen? Dat is nog niet 
gebeurd. Maar ik heb al wel vaak erover 
nagedacht wat ik dan zou antwoorden. 
‘Ik lees de Bijbel.’ Of: ‘Ik lees het Woord 
van God.’ Of: ‘Ik lees een brief van Pau-
lus.’ En hoe zouden mensen daarop 
dan weer reageren? ‘De Bijbel, dat is 
een leuk sprookjesboek, maar meer ook 
niet!’ Of: ‘Waar gaat het over dan?’ Dan 
zou ik de kans hebben om iets te vertel-
len over dit bijzondere boek.

Woord van God én woorden van men-
sen
De vorige keer schreef ik dat je door de 
Bijbel God kunt leren kennen. Dat komt 
doordat de Bijbel een heel bijzonder 
boek is. Vaak wordt de Bijbel het Woord 
van God genoemd. En dat is het ook. 
Soms zeggen mensen dat de Bijbel een 
boek van mensen is. En dat is het óók. 
In artikel 3 van de Nederlandse Geloofs-
belijdenis wordt duidelijk gemaakt dat 
God zijn Woord door mensen heeft 
laten opschrijven.

Artikel 3 van de Nederlandse Geloofs-
belijdenis
Wij belijden dat dit Woord van God niet 
is voortgekomen uit de wil van een mens, 
maar dat mensen, door de Heilige Geest 
gedreven, van Godswege gesproken heb-
ben, zoals de apostel Petrus zegt (2 Petrus 
1:21). Daarna heeft God in zijn bijzondere 
zorg voor ons en ons behoud zijn knech-
ten, de profeten en apostelen, geboden 
zijn geopenbaarde Woord op Schrift te 
stellen, en zelf heeft Hij met zijn vinger 
de twee tafelen van de wet geschreven. 
Hierom noemen wij zulke geschriften 
heilige en goddelijke Schriften.

Een mysterie
Het blijft op de een of andere manier 
een mysterie. Hoe verhouden het werk 
van God en het werk van mensen zich 
hierin tot elkaar? Welk deel van de 
Bijbel is dan goddelijk en welk deel is 
menselijk? Dat is niet hoe je het moet 
bekijken. Het blijft een mysterie. Net 
zoals dat geldt voor de persoon van 
Jezus Christus, de Zoon van God. We 
geloven dat Hij God én mens is. Maar 
hoe dat precies in elkaar zit, kunnen 
we niet begrijpen. Hij is 100% mens en 
100% God. Zo is de Bijbel helemaal door 
mensen opgeschreven, maar ook 100% 
goddelijk.

Jezus is het Woord van God
De Bijbel is belangrijk. De boeken 
erin noemen we heilige en goddelijke 
Schriften, zegt het artikel hierboven. 
Toch is het niet zo dat het christendom 
een boek-geloof is. We geloven niet in 
een boek, zoals moslims in de Koran 
geloven. We geloven in Jezus Christus. 
Niet voor niets wordt Hij in de Bijbel 
ook het Woord van God genoemd. Het 
Woord van God dat mens werd. In Hem 
openbaart God zich aan ons. Heel de 
Bijbel door wordt ook naar Hem verwe-
zen.
Dat zie je ook in 2 Petrus 1:16-19a. Toen 
wij u de glorierijke komst van onze Heer 
Jezus Christus verkondigden, baseerden 

wij ons niet op vernuftige verzinsels – 
integendeel, wij hebben met eigen ogen 
zijn grootheid gezien. Want hij ontving 
van God, de Vader, eer en luister, toen de 
stem van de majesteitelijke luister tegen 
hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 
hem vind ik vreugde.’ Die stem hebben 
wij zelf uit de hemel horen klinken toen 
wij met hem op de heilige berg waren. 
Ons vertrouwen in de woorden van de 
profeten is daardoor alleen maar toege-
nomen.
Als je ontdekt dat het in de Bijbel om 
Jezus gaat en dat Hij mens is geworden, 
ook voor jou, dan zal je vertrouwen in 
de Bijbel daardoor alleen maar sterker 
worden.

Getuigen van Jezus, het Woord van 
God
Ik weet niet of jij wel eens de Bijbel 
leest als je onderweg bent met het 
openbaar vervoer. Bij mij heeft het nog 
niet tot een gesprek met bijvoorbeeld 
ongelovigen geleid. Maar het zou zo-
maar kunnen! Het is dan waarschijnlijk 
niet zo moeilijk om in discussie te raken 
over de Bijbel. Maar dat is eigenlijk 
niet wat je wilt, toch? Je wilt getuigen 
van Jezus, het levende Woord van God. 
Vertel over Hem, als iemand je naar het 
boek vraagt.

Om te doen en te bespreken

1. Neem eens een Bijbel mee als je met het openbaar vervoer reist en lees 
erin. 
a. Wat doet het met jezelf om zo in het openbaar de Bijbel te lezen? 
b. Hoe reageren mensen om je heen erop?
c. Wat zou jij zeggen als mensen je vragen wat je aan het lezen bent?

2. Probeer eens in eigen woorden uit te leggen dat de Bijbel het Woord van 
God en het woord van mensen is.

3. Jezus is het Woord van God. Wat betekent dat voor jou als je de Bijbel 
leest?

4. Hoe heb jij de Heere Jezus in de Bijbel leren kennen?
5. Wat maakt dat je al dan niet vertrouwen hebt in de Bijbel?

Woord van God of 
woord van mensen?

Ge
tu

ig
en

.n
u

Pe
te

r D
ro

st
Jaargang 25 no 9 september 2018  



   

263

Televisiedominees

zij komen uit Amerika gevlogen door de ether 
ze zien er zo welvarend uit het kan gewoon niet beter 
en ook hun blijde dames zitten stevig in het vlees 
o ik ben stapelgek op televisiedominees

hun glimlach staat zo stralend wit op hun gelaat bevroren 
het lijkt wel of hun tanden ook al weder zijn geboren 
ze zijn zo zelfverzekerd met hun bijbels en bv’s 
o ik ben stapelgek op televisiedominees

zij voeren hun theater op in nieuwbouw-kathedralen 
met geld van de gewone man stofferen zij hun zalen 
met giften voor het werk des Heren liften zij hun face 
o ik ben stapelgek op televisiedominees

zij prediken met kracht het evangelie van de voorspoed 
en alles wat zij roepen vindt hun middle-class gehoor goed 
die grijpen naar hun zakdoeken en hun portemonnees 
o ik ben stapelgek op televisiedominees

hun God is als een automaat waar je een euro indoet 
dan komt het met je werk met je gezondheid en gezin goed 
zo kun je alles kopen voor wat slogans en clichés 
o ik ben stapelgek op televisiedominees

het mooist van alles vind ik wanneer ze ook gaan zingen 
zo heilig dat de tranen je haast in de ogen springen 
ze verkopen heel wat beter dan ikzelf van mijn cd’s 
o ik ben stikjaloers op televisiedominees

Rikkert Zuiderveld

Uit: Solo, 2007

Toen ik dit vers las, moest ik denken aan de Amerikaanse televisiepredikant 
Jesse Duplantis die 54 miljoen nodig heeft om zijn vierde privévliegtuig 
te kunnen aanschaffen. De eerste drie vliegtuigen moeten te vaak een 
tussenstop maken om te tanken. Waarom een vierde? ‘Hiermee kunnen 
we overal en altijd vertrekken en mensen over God vertellen’, zei de 
Amerikaanse predikant tegen The Washington Post. ‘Als Jezus vandaag de 
dag nog op aarde zou zijn, dan zou hij toch ook niet rondtrekken met een 
ezel?’

Gedicht
Gert Slings

Jaargang 25 no 9 september 2018  
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Weg met 
genderstereotyperingen?

Gendergekte. Dat is de wat ruwe maar 
treffende typering voor de hausse aan 
berichten en maatregelen die de afge-
lopen tijd laten zien hoe velen te hoop 
lopen tegen de bijbelse boodschap 
uit Genesis 1, dat toen God mensen 
schiep, Hij mannen en vrouwen schiep. 
Welnee, het evolutieproces waarlangs 
de mens op aarde verschenen is, heeft 
meer ‘smaken’ mens opgeleverd. En wij 
zullen en wij moeten daar hoognodig 
onze samenleving en ons taalgebruik 
op aanpassen. In De Waarheidsvriend 
schreef ds. J. Belder daar twee instruc-
tieve artikelen over. Kritisch over de 
ontwikkelingen. Maar ook met een pas-
toraal oog voor een hoop boven water 
gekomen nood. Op 26 juli een eerste 
artikel onder de titel ‘Man, vrouw of…?’ 
Op 9 augustus volgde een tweede 
onder de titel: ‘Identiteit in Christus’. 
Ik wil er het nodige van doorgeven. 
Nadat hij eerst een overzicht heeft ge-
geven van diverse recente voorbeelden 
van protesten tegen het functioneren 
van het klassieke onderscheid man of 
vrouw schrijft hij:

LHBTIQAP
Lange tijd stond sekse voor het geslacht 
waarvan werd verondersteld dat het 
biologisch vastlag. Gender daarentegen 
duidde de rol van vooral omgeving en 
cultuur aan. Inmiddels blijkt sekse ge-

compliceerder en minder eenduidig te 
zijn dan verondersteld. Begrip, waarde-
ring en zelfs bewondering voor gender-
diversiteit groeit onder de Nederlandse 
bevolking. Veel ophef veroorzaakte een 
jaar geleden het televisiespotje van Sire 
(Stichting voor ideële reclame) ‘Laat jij 
jouw jongen genoeg jongen zijn?’ Weer 
werden kinderen in hokjes geplaatst. 
Dat verfoeilijke jongen-meisje / man-
vrouw-denken! Er werd alom op dit 
‘jaren vijftig-spotje’ gescholden. Is hier 
sprake van de zoveelste hype of werd een 
serieus probleem aangeboord? In ieder 
geval staat het hip en progressief om 
voor genderneutrale opvoeding, kleding 
en taal te strijden. De bekende letter-
reeks van seksuele varianten groeit al-
maar door. LHBTIQ staat inmiddels voor 
lesbo, homo, bi-, trans- of interseksueel. 
En voor wie het nog niet weet is er de Q 
van queer of questioning (twijfelend). 
De meest recente toevoegingen zijn de A 
en de P, waarbij A staat voor aseksueel 
en P voor panseksueel (je valt op karak-
ter en persoonlijkheid).
Volgens de progressieve ideologen ligt 
het geslacht niet vast in het lichaam, de 
biologische benadering. Geslacht blijkt 
cultureel bepaald te zijn. Vrouwen- en 
mannenrollen worden ons opgedrongen. 
Er wordt zelfs gesproken van ‘vergaande 
bevoogding’ en ‘bureaucratisch geweld’. 
Doet mijn sekse ertoe als ik bus, tram 

of trein neem? Leve het ‘Beste reizigers’, 
echo van het ‘Hello everyone’ in de Lon-
dense metro.
(…)

Interseksualiteit
Intersex Society of North America gaat 
ervan uit dat één op de duizend mensen 
bij zijn geboorte te maken heeft met 
interseksualiteit. Hun lichaam voldoet 
niet aan de normatieve definitie van 
man of vrouw zijn. Juiste aantallen zijn 
lastig te noemen, omdat intersekse men-
sen nauwelijks naar buiten treden. Het 
Sociaal en Cultureel Planbureau ging in 
2014 voor Nederland uit van zo’n 80.000 
personen bij wie het geslacht niet een-
duidig is. Hun geslachtsontwikkeling ver-
liep anders dan gebruikelijk. Zij hebben 
andere chromosomen, geslachtsklieren, 
voortplantingsorganen en/of genitaliën 
dan wat typisch is voor man of vrouw. 
Zo kan een meisje geboren worden zon-
der eierstokken of baarmoeder. Of met 
baarmoeder maar zonder eierstokken. 
Er is eigenlijk sprake van een dubbel ge-
slacht, man en vrouw, vandaar de term 
‘intersekualiteit’. De meesten definiëren 
zichzelf als man of vrouw. Vroeger sprak 
men van hermafrodiet, dat letterlijk 
tweeslachtig betekent. Maar intersekse 
mensen kunnen niet zichzelf bevruchten, 
zoals slakken en regenwormen. De offi-
ciële term Disorder of sex development 
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(geslachtsontwikkelingsziekte) – in 2006 
door artsen in het leven geroepen – stuit 
op weerstand, omdat ze ‘intersekse’ 
medicaliseert. Voorkeur wordt gegeven 
aan Differences of sex development 
(verschillen in geslachtsontwikkeling). 
Meestal wordt interseksualiteit veroor-
zaakt door een gendefect, al zijn er ook 
suggesties van milieufactoren, zoals me-
dicijnresten (oestrogeen) in drinkwater. 
Een intersekse conditie wordt niet altijd 
gelijk bij de geboorte ontdekt, soms pas 
veel later.
Er zijn er die ervoor kiezen als zodanig 
door het leven te gaan, terwijl anderen 
gebruik maken van de medische mo-
gelijkheden om volledig man of vrouw 
te zijn. Anders dus dan transgenders 
voelen interseksuelen zich ‘gewoon’ man 
of vrouw. Dus ook niet ‘iets er tussenin’. 
Een belangrijk percentage van hen is 
er niet gelukkig mee dat zij voorkomen 
in de befaamde regenboogaanduiding 
LHBTIQ(AP). De reden laat zich raden.

Herstelingrepen
Vroeger werden meer dan nu ‘herstel-
ingrepen’ gedaan snel na de geboorte. 
Die terughoudendheid heeft onder an-
dere te maken met de steeds luider klin-
kende vraag of ouders en artsen daartoe 
het recht hebben zonder toestemming 
van de betreffende persoon. Worden 
dan geen mensenrechten geschonden? 
zoals onder meer VN-organisaties sug-
gereren. In 2015 werd op Malta het ‘re-
pareren’ van intersekse baby’s verboden. 
Ook Human Right Watch (zie internet, 
artikel: ‘Ik wil zijn zoals de natuur mij 
gemaakt heeft’) wil een verbod op cos-
metische chirurgie bij baby’s en kinderen 
van wie het geslacht niet eenduidig is. 
Niettemin kunnen ouders voor lastige 
dilemma’s geplaatst worden. Zij moeten 
veel keuzes maken voor hun kinderen en 
doen dat met de beste bedoelingen. Een 
hazenlip laat je ook niet onbehandeld. 
Waar liggen de grenzen? Een punt van 
praktische aard is de registratie bij de 
burgerlijke stand en naamgeving. Wordt 
het Johan of Johanna? Peter of Petra? Is 
het: Hoera, een jongen? Een meisje? Of: 
een mensje?
Waar de meerderheid van de bevolking 
spreekt van een grillige speling van de 
natuur of variatie op de genderschaal, 
zullen christenen denken aan gebroken-
heid in Gods goede schepping.

In zijn tweede artikel wijst Belder erop 
dat er een groot verschil is tussen inter-
seksualiteit en transseksualiteit. Want 
transseksuelen zijn biologisch gezien 
wel duidelijk man of vrouw, maar ze er-
varen dat niet zo en hebben het gevoel 
in een verkeerd lichaam te zitten. Na 
wat cijfers erover gegeven te hebben 
en gewezen te hebben op het probleem 
om percentages transseksuelen in de 
samenleving echt goed te bepalen, 
schrijft hij:

Wat ik wel weet is dat – zeker in ons 
land – al ruim vijftig jaar veelal door de 
overheden betaalde organisaties druk 
zijn in het uitwissen van wat we gen-
derstereotypen noemen. Wij zouden zelf 
jongens- en meisjesgedrag creëren en in 
stand houden, door kinderen vanaf de 
eerste dag verschillend te behandelen. 
We dringen hen in een keurslijf. Jongens 
zijn stoer, flink en huilen niet. Meisjes 
zijn zorgzaam en gevoelig. Daardoor 
ontnemen we ze de ruimte om zichzelf 
te zijn. ‘Wat is nog man, wat is vrouw 
en in hoeverre kan een mens zich tussen 
beide binaire polen bewegen?’ Het is een 
vraag, opgeworpen door een transgen-
der in NRC Handelsblad van 29 juli 2017. 

Weg met dat hokjesdenken. Dus: ‘Hallo, 
ik ben Daan, man noch vrouw, maar 
mens.’

Gebrokenheid
Wat buiten – en steeds meer ook bin - 
nen – de muren van de kerk als een wel-

kome seksuele variatie begroet wordt, is 
voor christenen die vasthouden aan de 
klassieke wijze van bijbellezen en -uitleg-
gen, een uiting van gebrokenheid. Dat 
laatste wrijven we niet God, maar ons-
zelf aan. Op de volmaakt goede schep-
ping volgde de zondeval (Gen. 3) met alle 
gevolgen van dien. Dat maakt ons niet 
alleen stil voor God, maar het bewaart 
er tevens voor om met minachting en 
afkeuring te zien naar onze naaste die 
gebukt gaat onder die gebrokenheid. 
Laat gezegd zijn dat die aanmerkelijk 
verder reikt dan het thema van deze 
verhandeling. De zondeval heeft het 
mens-zijn zoals door God bedoeld op alle 
terreinen diep aangetast. Nergens wordt 
dat méér duidelijk dan in Romeinen 
3:9 e.v., met vers 23 als brandpunt. Vijf 
hoofdstukken verder horen we de schep-
ping zuchten onder die gebrokenheid 
en met reikhalzend verlangen uitzien 
naar de beloofde en verwachte verlos-
sing. Grootse perspectieven worden 
ontvouwd: doven zullen horen, blinden 
zien, kreupelen lopen enz. Men leze 
profeten (Jes. 29:17 e.v.; 35:5,6) en apos-
telen (Matth. 11:5) er maar op na. Wat 
een toekomstverwachting! In Christus’ 
kruistriomf is ze gewaarborgd. We delen 

erin door het geloof, maar daardoor 
dan ook alleen. Het moge duidelijk zijn 
dat voor God niemand minderwaardig 
is. Alleen al Ezechiël 34:4 zet een forse 
streep onder Zijn zorg voor wat al snel 
als minderwaardig wordt gezien en be-
handeld. Jezus ging om met mensen die 
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door de maatschappij van toen vierkant 
waren afgeschreven. Volgen we Hem 
daarin na?

Ingreep
Wie van die navolging iets kent, zal de 
ander allereerst met respect benaderen 
en niet veroordelend. Toch ontkomen 
we er in de christelijke kerk niet aan om 
morele uitspraken te doen, dat deed 
Jezus ook. Maar omdat Hij er niet mee 
begon, beginnen ook wij er niet gelijk 
mee. Beter is eerst te luisteren en vooral 
je te verdiepen in een problematiek die 
misschien ver van je af staat.
Transgenders – om even bij deze mede-
mensen te blijven – worstelen met vele 
vragen. Zeker als zij leven binnen de 
muren van de christelijke gemeente en 
God en de Bijbel serieus nemen. ‘Wie 
ben ik en hoe ben ik be-
doeld? Wie ben ik voor 
God? Hoe verder? Mag ik 
een transitie ondergaan, 
geslachtveranderende 
operaties?’ Er is grote 
angst voor afwijzing. 
Het is een vruchtbare 
voedingsbodem voor 
sociaal isolement en de-
pressies. Wat kunnen we 
als gemeente meer doen 
dan luisteren, liefde en 
aandacht geven? In ieder 
geval geen goedkope 
troostpleisters plakken. 
Er zijn nog andere en zelfs hogere waar-
den dan respect hebben voor de ander. 
Laten we oppassen voor het relativisme 
dat de kerk in toenemende mate binnen-
dringt. Niet minder voor antwoorden op 
basis van emotie. Ik bedoel: goedkeuren 
wat God afkeurt. Er zijn grenzen. Ook 
dat heeft te maken met liefde. Diezelfde 
liefde denkt ook aan, en ziet om naar de 
omstanders: een eventuele partner, kin-
deren, familie, gemeenteleden. Zeker als 
de gesprekspartner ‘uit de kast kwam’. 
Wordt de mogelijkheid geopperd van 
een geslachtsveranderende ingreep, dan 
lijkt het me een terechte vraag de ander 
in overweging te geven of daarmee alle 
problemen zijn opgelost. Nog afgezien 
van wat Gods wil en bedoeling met ons 
leven is. En of dat wat medisch kan, ook 
ethisch verantwoord is. Stel: je bent ge-
trouwd, dan ontstaat ineens een huwe-
lijk met twee mensen van gelijk geslacht. 

Wat doet dat met partner en eventuele 
kinderen? Papa is plotseling een mama 
geworden, of andersom. Daarvan zijn 
intens trieste voorbeelden beschikbaar.

Niet de natuur
Woord & Dienst wijdde begin dit jaar 
een compleet nummer aan gender, 
ideeën over mannelijkheid en vrou-
welijkheid. ‘Je bent eerst mens voor 
God, dan pas man of vrouw,’ schreef 
ds. Albert Balk. ‘En als christen zeg je 
daar nog iets bij: in Christus is noch 
man noch vrouw (Gal. 3:27,28). In Hem 
ligt je nieuwe identiteit.’ Met andere 
woorden: in Christus is het onderscheid 
man-vrouw niet langer doorslaggevend, 
aldus Paulus. De brieven zijn opvallend 
inclusief, ronduit revolutionair voor de 
tijd waarin ze werden geschreven. Denk 

slechts aan de Korinthebrief. Maar dat 
wil niet zeggen dat Paulus alles goed-
keurt. Hij heeft het zelfs over iemand die 
hij overgeeft aan de satan (1 Kor. 5:5), 
met de bedoeling dat die persoon tot 
inkeer komt. De heiligheid van de ge-
meente weegt bij Paulus zwaar. Niet de 
cultuur en ook niet de natuur leren ons 
wat goed en niet goed is. Filosofie, psy-
chologie, biologie, menswetenschap of 
wat dan ook, hebben niet het laatste en 
beslissende woord. Zelfs niet de verlichte 
theologen. De Kamper hoogleraar A.L.Th. 
de Bruijne wijst er in een boeiend essay 
op (‘Seksualiteit in de laatste dagen’) 
dat er minder rek in de christelijke ethiek 
zit dan velen wensen en denken. Wat 
biologisch misschien onproblematisch is, 
hoeft dat nog niet op ethisch vlak ook te 
zijn. Heeft De Bruijne ongelijk als hij de 
controversiële gedachte neerschrijft dat 
veel van wat we in de Bijbel lezen over 

seksualiteit ver afstaat van de heden-
daagse beleving ervan? Ja, dat in onze 
tijd zelfs sprake is van overwaardering? 
Kunnen we in 2018 eigenlijk nog wel uit 
de voeten met Paulus’ uiteenzettingen 
in Romeinen 7?

Kruisdragen
Het is een bedenkelijk en gevaarlijk 
waagstuk in 2018 nog een lans te breken 
voor herwaardering van ‘kruisdragen’. 
Maar spreekt Jezus niet Zelf van het 
afhakken van de hand en het uitrukken 
van het oog als die je willen beletten 
het Koninkrijk van God binnen te gaan 
(Matt. 5:30)? En hoe zit het dan met het 
prijsgeven van huizen, akkers en alles 
dat het volgen van de Meester in de weg 
staat (Matt. 19:29)? Geldt dat uitein-
delijk niet voor ieder van ons? Bij kruis-

dragen hoort zelfverloo-
chening. Er zijn strijd en 
lijden aan verbonden. 
Zonder bevrediging van 
al onze begeerten is het 
toch mogelijk een voluit 
bevredigend leven te lei-
den. Als we maar leven in 
gemeenschap met Chris-
tus. Laten we ons inspan-
nen een veilige kerk te 
zijn, ook voor mensen die 
te maken hebben met in-
terseksualiteit. Niet min-
der voor transgenders. 
Geef hun het gevoel dat 

we hem of haar zien. Maar dat betekent 
niet: doe er verder niet moeilijk over. Een 
veilige kerk is en blijft ook geroepen een 
heilige kerk te zijn. We volgen niet de 
agenda van allerlei modieuze actiegroe-
pen, maar wel de stem van de goede 
Herder.
Tot slot: het is onjuist te veronderstel-
len dat je identiteit samenvalt met en 
opgaat in je gender. Ik ben meer dan 
mijn seksualiteit of seksuele voorkeur, 
geaardheid of worsteling. Mijn identiteit 
heeft allereerst te maken met de vraag 
of ik van Christus ben, Hem toebehoor, 
in Hem geworteld ben en uit Hem 
leef. Mijn verhouding met en tot Hem 
saneert en stuurt ook mijn seksuele 
verlangens. Kom ik met mijn worsteling 
en strijd uiteindelijk niet eens en telkens 
weer tot rust in Hem?
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In de Kroniek van het vorige nummer 
van ons blad informeerde ds. Kees van 
Dijk over het slagveld dat het GS-besluit 
over vrouwelijke ambtsdragers heeft 
aangericht in de kerkelijke relaties. 
Toen hij zijn Kroniek schreef, was een 
van de meest verse verbroken relaties 
die waartoe de generale synode be-
sloot van de Free Reformed Churches of 
Australia (FRCA), gehouden te Bunbury. 
In de Kroniek was het een en ander te 
lezen over de wonderlijke toespraak 
waarmee ds. Melle Oosterhuis aldaar 
de broeders heeft trachten ervan te 
overtuigen dat er niets mis is met het 
Meppelse besluit inzake vrouw en 
ambt. Het is interessant om het verhaal 
ook eens van de Australische kant te 
horen. Een van de predikanten aldaar, 
ds. Anthon Souman (vroeger predi-
kant binnen de GKv), doet dat in het 
kerkelijke opinieblad van de FRCA, Una 
Sancta. Onder de titel ‘Synode Update’ 
is het te vinden in het nummer van  
30 juni 2018. Hij vertelt:

Op woensdagavond werden de afge-
vaardigden van de Gereformeerde Ker-
ken in Nederland uitgenodigd om het 
woord te voeren. Al meer dan 15 jaar 
heeft de FRCA geprobeerd om hun zor-
gen over de koers van de GKv duidelijk 
te maken. Desondanks zette de Gkv die 
koers door en besloot onlangs om toe te 
laten dat vrouwen bevestigd worden in 
de ambten van predikant, ouderling en 
diaken. De discussie op de synode van 
Bunbury vond plaats onder de donkere 
wolk van de opschorting van de relatie 
tussen de FRCA en de GKv, waartoe be-
sloten was door de synode van Baldivis 
2015, en de dreigende beëindiging van 
deze relatie. De GKv-afgevaardigde ds. 
Joe Plug vertelde in zijn toespraak het 
verhaal van Benny, die onder de tucht 
was gezet en vervolgens geëxcommuni-
ceerd werd vanwege zijn onbekeerlijke 
leven in dronkenschap. Toen Benny 
tijdens de betreffende kerkdienst geëx-

communiceerd zou worden, stond hij op 
met de bedoeling daarmee te laten zien 
dat hij nog steeds een kind van God was, 
ondanks zijn zonden. Het verhaal werd 
op zo’n manier verteld dat het duidelijk 
de sympathie voor Benny bedoelde op te 
wekken. Ds. Plug liet op een aantal pun-
ten zien waarin de situatie van Benny 
vergelijkbaar zou zijn met die van de 
GKv op de synode van de FRCA. In reactie 
op deze toespraak merkte een van de sy-
nodeafgevaardigden op dat het besluit 
van de FRCA geen kwestie van tuchtoe-
fening is. Tuchtoefening is een zaak van 
een plaatselijke kerk en kerkverbanden 
zijn niet in de positie om tucht te oefe-
nen over andere kerkverbanden. Het is 
verkeerd om een besluit waarmee een 
zusterkerkrelatie beëindigd wordt, te 
vergelijken met kerkelijke tucht. Wij vel-
len geen enkel oordeel over de leden van 
de GKv. In een zusterkerkrelatie spreken 
we het vertrouwen in elkaar uit dat onze 
zusterkerken de zuivere prediking van 
het Woord zullen verdedigen en op de 
juiste manier opzicht zullen uitoefenen 
over de predikanten als ook over al de 
leden van hun kerken. Op basis van dit 
vertrouwen kunnen we elkaars leden, 
die met een goede attestatie binnenko-
men, aanvaarden en kunnen we elkaars 
predikanten welkom heten op onze kan-
sels. De huidige situatie binnen de GKv 
geeft echter geen waarborg meer voor 
dit vertrouwen. Na diverse besluiten van 
officiële kerkelijke vergaderingen van de 
GKv heeft de FRCA de conclusie getrok-
ken dat we niet langer meer op dezelfde 
grondslag staan en dat de vertrouwens-
basis is verbroken.

Dit werd overvloedig duidelijk in de uit-
leg die gegeven werd door de voormalige 
voorzitter van de GS Meppel, dr. M.H. 
Oosterhuis. Hij gaf uitleg over de rede-
nen waarom de GS Meppel besloot om 
alle ambten voor vrouwen te openen. 
Dit besluit gaat in tegen een lange tradi-
tie binnen de Gereformeerde Kerken, die 
rechtstreeks op de Bijbel gebaseerd is. De 
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grote meerderheid van de zusterkerken 
van de GKv hebben de GS Meppel ge-
waarschuwd dat dit besluit onbijbels is. 
Het is gebaseerd op een nieuwe manier 
van bijbellezen. Dr. Oosterhuis probeerde 
te laten zien dat de Here Jezus in zijn dis-
puut met de farizeeën (Mat. 19:1-10) niet 
maar puur las wat de Bijbel zegt, maar 
dat Hij terugging naar wat erachter zat: 
de oorspronkelijke scheppingsorde. De 
farizeeën beweerden volgens dr. Ooster-
huis dat Mozes hen had toege-
staan om te scheiden, maar de 
Here ging terug naar de schep-
pingsorde en zei dat scheiden 
niet goed was. En zo moeten 
wij volgens ds. Oosterhuis ook 
de Bijbel lezen als het gaat om 
de positie van de vrouw in de 
kerk: lees niet alleen wat er 
staat, maar ga terug naar wat 
erachter zit.

In een ander artikel, in een 
volgende uitgave van Una 
Sancta, hoop ik meer gede-
tailleerd over deze zaak te 
schrijven. Op dit moment wil 
ik alleen een paar dingen noe-
men die naar voren kwamen 
in de reacties op dr. Oosterhuis 
van de kant van de synodele-
den. Zij legden de vinger bij de 
punten waar zijn manier van 
argumenteren dwaalwegen 
insloeg. Jezus ging niet terug 
naar dat wat achter Mozes’ 
regel met betrekking tot echt-
scheiding zou zitten. Nee, Hij nam zijn 
startpunt in Gods gebod zoals dat naar 
ons toe komt in Genesis 2. Jezus zei juist 
dat zij moesten lezen wat de Bijbel zegt 
(vers 4).

Toen zij daarop reageerden met hun ‘ja, 
maar…’, legde Hij uit dat Mozes echt-
scheiding alleen toestond vanwege de 
hardheid van hun harten. Maar het was 
niet zoals God het geschapen had. Jezus 
Christus is gekomen om de scheppings-
orde te herstellen. Het resultaat van zijn 

werk is dat de macht van de zonde ge-
broken is en wij die geloven niet langer 
slaven van de zonde zijn. Het NT onder-
wijst ons dit herstel van de orde die God 
geschapen heeft. Paulus gebruikt het 
argument van de scheppingsorde in  
1 Tim. 2. Het valt op dat hij schrijft dat 
het een vrouw niet geoorloofd is gezag 
over een man uit te oefenen (1 Tim. 2:12-
15), terwijl hij verwijst naar de schep-
pingsorde (en niet naar de cultuur). Dr. 

Oosterhuis stelt echter dat deze teksten 
niet van toepassing zijn op de kerk, 
maar alleen op de positie van man en 
vrouw binnen het huwelijk. Hoewel er 
ook anderen zijn die deze exegese voor-
staan, is deze exegese niet overtuigend. 
Maar zelfs als deze exegese wel zou klop-
pen, dan zou dat nog steeds betekenen 
dat een getrouwde vrouw geen ambts-
drager zou kunnen worden en alleen een 
ongetrouwde vrouw wel. Ds. Oosterhuis 
heeft op deze tegenwerping niet geant-
woord. Een van de synodeleden vroeg 

hem of zich hier niet de situatie voor-
deed dat de cultuur of het gewenste re-
sultaat de uitkomst van zijn exegese aan 
het dicteren was. Dr. Oosterhuis gebruikt 
deze argumentatie van het teruggaan 
tot de scheppingsorde wanneer het hem 
uitkomt, maar hij confronteert zichzelf 
niet met de teksten in de Bijbel die laten 
zien dat God man en vrouw verschillend 
geschapen heeft en wat dit voor beteke-
nis heeft voor de positie van vrouwen in 

de kerk (1 Kor. 14:34-37; 1 Tim. 
2:8-15; 1 Kor. 11:3,16; Ef. 5:22-33 
e.a.). Unaniem besloten de 
synodeleden dat, als gevolg 
van het feit dat de GKv de 
huidige culturele context een 
beslissende rol laten spelen 
in de uitleg van de Schrift, de 
zusterkerkrelatie met de GKv 
onhoudbaar is geworden. De 
GKv heeft zich afgewend van 
het duidelijke onderwijs van 
Gods Woord en bewijst zich 
onbetrouwbaar door gebrek 
aan onderwerping aan dat 
Woord.
En daarom besloot de synode 
met verdriet om de zuster-
kerkrelatie met de GKv te 
beëindigen. Nadat dit besluit 
genomen was, benadrukte de 
voorzitter ten overstaan van 
de Nederlandse afgevaardig-
den en alle aanwezigen dat dit 
besluit met groot verdriet ge-
nomen was. Hierna ging hij de 
vergadering voor in gebed.

Het was echt een verdrietig moment.

Dat was het. En we hebben het ernaar 
gemaakt. Maar wie van ons deelt nog 
in dit verdriet? En wordt er werkelijk 
nog door tot bezinning gebracht?


