Jaargang 25 no 5 mei 2018
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Verder in dit nummer o.a.:
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- Twijfel te lijf
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Paulus’ bekering, hedendaags mozaïek in Korinte

De zwakheid van Paulus
en de kracht van Christus
Maar hij [de Heer] zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade
nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’
(2 Korintiërs 12:9a)
Jezus Christus heeft de duivel en de dood overwonnen.
Hij is de Heer van ons leven. Maar het blijft een geworstel
om het goede te doen. Waar ligt dat toch aan? Ik wil daarover het een en ander vragen aan Paulus.
Paulus, ik heb groot respect voor u,
want u bent een apostel van de Heer.
Kunt u me eens uitleggen waarom u
schrijft over uw zwakheid (2 Kor. 11:
30-31)?
Dat wil ik graag. Dat viel me niet mee
maar het moest omdat het contact met
Korinte fout liep. Toen ik na een paar
jaar uit Korinte vertrok, kwamen daar
rondreizende predikers die machtige verhalen hielden waarin ze vertelden hoe
geweldig ze waren en wat een kracht

ze hadden. Het klonk heel mooi en hun
verhaal zat perfect in elkaar, maar het
ging alleen om hun eigen eer, en, natuurlijk, om het geld dat ze verwachtten
voor hun machtige verhaal. En weet je
wat ik vooral zo erg vond? De mensen
in Korinte vonden het geweldig. Ik werd
er helemaal verdrietig van. En toen
bedacht ik: ik moet iets doen wat de Korintiërs aanspreekt. Zij vinden het mooi
om te horen dat je ergens trots op bent.
Nou, dacht ik, daar kan ik voor zorgen.

Zodoende schreef ik dat ik trots ben op
mijn zwakheid. Ik begrijp dat dat heel
raar over kan komen. Maar weet je wat
het mooie daarvan is? Daarmee geef ik
toe dat ik niet volmaakt ben. Ik probeer
mijn beperkingen niet te verdoezelen
maar ik geef ze gewoon toe. En weet je
wat het mooiste is van dat ‘trots zijn op
je zwakheid’? Zo geef ik alle eer aan God.
En daar draait het om. Dat is wat ik wil.
Daar heb ik alles voor over.
U geeft twee voorbeelden van zwakheid. Het eerste voorbeeld vind ik niet
erg sterk (2 Kor. 11:32-33).
Dat gaat over Damascus, hè? Ze wilden
me gevangennemen en daarom hadden ze bij alle stadspoorten mensen op
de uitkijk staan. Ik kon dus niet via een
van de stadspoorten wegkomen. Gelukkig hadden ze een oplossing. Ze kenden
iemand die op de stadsmuur woonde.
Die had een mand en die mand hebben
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ze buiten het raam gehangen. Ik moest
in die wiebelende mand gaan zitten. Je
weet niet half hoe kwetsbaar ik me toen
gevoeld heb. Ik was helemaal afhankelijk
van de mensen die het touw vasthielden.
Ze hebben me naar beneden laten zakken. En zo kon ik wegkomen. Maar, jongen, wat was ik weerloos.
Ik snap het. Het was best wel heftig
dus, om zo weg te komen uit Damascus.
Inderdaad! Moet je dat eens vergelijken
met hoe ik naar Damascus ging. Ik zat
op een paard en ik had bewapende soldaten bij me. Ik was van plan om de stad
binnen te gaan, naar de machthebbers
te gaan, hun de brief te overhandigen
als bewijs dat ik volgelingen van Jezus
gevangen mocht nemen. Ik wilde die
mensen daarna naar Jeruzalem overbrengen. Het is anders gelopen dan ik
gedacht had. Ik kwam heel anders binnen in Damascus. En een tijdje later
was mijn enige mogelijkheid om weg te
komen uit Damascus: een wiebelende
mand. Ik was echt van God afhankelijk,
dat heb ik toen ervaren. Wat was ik toen
zwak!
U vertelt daarna over iets dat veertien
jaar geleden gebeurd is. Ik krijg de
indruk dat het over uzelf gaat, maar
dat zegt u niet met zo veel woorden.
Waarom doet u dat zo (2 Kor. 12:1-6)?
Ik heb hier veertien jaar over gezwegen.
En dat terwijl het iets heel bijzonders
was. Ik ben in de derde hemel geweest,
de hemel waar God is en waar Christus
is. Hoe ik daar terechtkwam, zou ik je
niet kunnen vertellen. En hoe ik daar
precies was, zou ik je ook niet kunnen
vertellen. Maar ik was er en ik weet
nog dat het daar geweldig was. Ik heb
daar dingen gehoord die ik niet mag
doorvertellen. Het zijn de geheimen van
God. Ik heb het veertien jaar lang in m’n
hoofd gehad zonder het met iemand
te delen. Als ik er eerder over begonnen was, hadden ze me misschien wel
geweldig gevonden. Maar dat wilde ik
niet, want God moet alle eer ontvangen.
Daarom heb ik er veertien jaar lang over
gezwegen en daarom vond ik het na
veertien jaar nog steeds moeilijk om het
op te schrijven. Daarom heb ik het ook
zo opgeschreven dat het net lijkt of het
over iemand anders gaat, nog niet eens

over een apostel maar gewoon over een
christen. Het gaat natuurlijk wel over
mij, over wat ik meegemaakt heb. Ik heb
het meegemaakt als christen.
Maar waarom komt u er nu dan mee
(2 Kor. 12:7)?
Ik moest er nu wel over schrijven omdat
het direct gekoppeld is aan mijn tweede
voorbeeld van zwakheid. Vlak nadat ik
die bijzondere ervaring had gehad, kreeg
ik namelijk vreselijke pijnklachten. Een
folterende pijn is het. Daardoor kan ik
vaak niet goed functioneren. Wie mij
ziet, vindt me een zwakkeling, want ik
zie er niet uit. Da’s veertien jaar geleden
begonnen en het is nooit meer gestopt.
Maar waarom is dat dan?
Ja, dat is een goeie vraag. Er zijn genoeg
christenen die denken dat pijn in je leven
een straf van God is en dat God je daarmee straft voor iets wat jij fout gedaan
hebt. Maar God heeft mij over mijn pijnklachten iets anders geleerd. Hij heeft
me eerst helemaal in de derde hemel gebracht – wat was dat geweldig! – maar
hij wilde vervolgens dat ik met beide
benen op de grond zou blijven staan.
Dat verklaart, achteraf, mijn folterende
pijn. Het is of God een doorn in mijn lijf
gestoken heeft. Die doorn zit er en ik
voel hem en hij doet me zo’n pijn. Maar
mijn folterende pijn heeft ook iets met
Satan te maken. Die pijn van mij, dat
voelt alsof een vertegenwoordiger van
Satan met zijn vuisten tegen mijn hoofd
aan het rammen is. Hij slaat en hij slaat,
en ik word soms gek van de pijn.
Pff! Dat is heftig! Waarom laat God
dat gebeuren? Jezus is toch voor ons
de geestelijke strijd aangegaan tegen
Satan? Hij heeft het toch voor ons
volgehouden tot het bittere einde? En
Jezus heeft toch door zijn opstanding
voor ons de dood overwonnen? U hebt
het zelf geschreven in een eerdere brief
aan de Korintiërs (1 Kor. 15:57)! Hoe kunt
u dan toch zo’n last hebben van een
vertegenwoordiger van Satan? U had
hem toch in de naam van Jezus kunnen
bevelen om bij u weg te gaan? Dat hebt
u ook gedaan met dat meisje in Filippi,
dat u achternaliep en steeds maar riep:
‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u
gered kunt worden!’ Toen hebt u tegen
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vragen niet op. Als ik me bijvoorbeeld
de onreine geest gezegd: ‘Ik beveel je
zorgen maak over een van mijn kindein de naam van Jezus Christus: verlaat
ren, dan stop ik niet bij drie keer maar
haar!’ (Hand. 16:16-18). Waarom hebt u
dat niet gedaan bij die vertegenwoordi- dan bid ik bij wijze van spreken wel
duizend keer. Daarom snap ik niet dat u
ger van Satan die u zo tegen uw hoofd
de Heer maar drie keer
aan het rammen is
gesmeekt hebt om be(2 Kor. 12:8)?
Denk niet te klein
vrijd te worden van
Dat had ik graag geover God!
die folterende pijn
daan. Dat zul je begrij(2 Kor. 12:8)!
pen. Ik heb gezien hoe
In een andere brief heb ik geschreven
machtig God is. God doet grote dingen
dat je onophoudelijk moet bidden
en God laat daarin zijn grote macht
(1 Tess. 5:17). Daar sta ik helemaal achzien. Denk niet te klein over God! Maar
ter. Je moet niet ophouden met bidGod heeft nooit beloofd dat het in ons
den. Maar je moet tijdens het bidden
huidige leven allemaal perfect gaat
openstaan voor Gods reactie. Als God
worden. Het wordt perfect in de wereld
duidelijk maakt dat iets niet gaat gedie komt! Maar die nieuwe wereld is er
beuren, moet je dat ter harte nemen en
nu nog niet. Dat heb ik gezien aan de
dan moet je niet blijven vragen dat het
manier waarop de christenen in Korinte
alsjeblieft wel gaat gebeuren. Dat is niet
met elkaar omgaan, en met mij: gerumakkelijk! Daar kan ik over meepraten.
zie, kwaadsprekerij, jaloersheid. En dat
Toen ik die folterende pijn kreeg, heb
heb ik gevoeld door de folterende pijn in
ik een dag lang gebeden, ’s morgens,
mijn eigen lijf.
’s middags, ’s avonds. Ik smeekte Christus
dat Hij me van de pijn zou afhelpen. Ik
Ach, Paulus, dat heeft wel wat met u
wist dat Hij daar de macht voor heeft en
gedaan! Die toestand in de gemeente
daarom vroeg ik het aan Hem. Ik moest
van Korinte en daarbij die heftige pijn
het bij drie keer laten. Want er kwam
in uw eigen lijf, zodat u de dingen niet

Zelfportret als Paulus, Rembrandt

zo kon doen als u eigenlijk zou willen.
Sorry dat ik nog verder vraag. Ik hoop
dat u het me niet kwalijk neemt. Als
ik ergens mee zit, houd ik na drie keer

een duidelijk antwoord van Christus. Hij
zei tegen mij: Mijn genade is voor jou
voldoende, want mijn kracht komt juist
in zwakheid volledig uit de verf.

Dat klinkt heel mooi. Blijkbaar heeft
het u geholpen in uw leven en in uw
taak als apostel. Maar, laat ik het maar
eerlijk zeggen: het klinkt ook een beetje
als een uitvlucht. U blijft zitten met de
pijn, maar Christus zegt: ‘Mijn genade
is voor jou voldoende.’ Als Christus zo
vol genade is, kan Hij u toch ook van
de pijn afhelpen? Wilt u uitleggen
waarom zijn antwoord voor u voldoende was (2 Kor. 12:9b-10)?
Dat wil ik graag. Als je niet krijgt wat
je nodig hebt, kun je denken dat God
niet van je houdt. Ik verzeker je dat het
antwoord van Christus precies was wat
ik nodig had. Om dat uit te leggen moet
ik eerst iets zeggen over mijn grootste
zonde. Daar heb ik in de loop van de
jaren al vaak over verteld. En in een eerdere brief aan de Korintiërs heb ik daar
ook over geschreven (in 1 Kor. 15:8-10).
Ik ben een afschuwelijk mens geweest
want ik heb de gemeente van God vervolgd. Met de beste bedoelingen heb
ik de slechtste dingen gedaan. Maar…
Jezus heeft zich aan mij laten zien. Toen
Hij was opgestaan uit de dood, heeft
Hij zich ook aan mij laten zien. Het is
aan zijn genade te danken dat ik ben
die ik nu ben. Ik heb het niet verdiend
om apostel te zijn, maar door zijn genade ben ik het wel geworden. Ik heb
me als apostel uitgesloofd, tot en met.
Ik heb heel veel kunnen doen, maar dat
kwam niet doordat ik zo sterk was maar
doordat Gods genade zo sterk was.
Daar heeft Christus me aan herinnerd
toen hij zei: ‘Mijn genade is voor jou
voldoende.’ Toen wist ik het weer: uw genade is voor mij voldoende. En daarom
ben ik trots op mijn zwakheid. Ik geniet
er niet van, want het is pijnlijk. Ik zoek
het ook niet op, want elke beledigende
opmerking doet me pijn en ik worstel
met elk moeilijk moment. Maar ik kan
trots zijn op mijn zwakheid, omdat juist
in mijn zwakheid de kracht van Christus
zichtbaar wordt. Zijn kracht heeft zich in
mij genesteld zodat ik nu kan zeggen: ‘Ik
ben sterk. Alle eer aan God.’ Daar draait
het om in ons leven. En daar moet het
bij jou ook om draaien, in je werk als dominee, in je leven als mens. Als de kracht
van Christus zich nestelt in je hart, ben
je sterk. Alle eer aan God!
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Als kerken staan we voor een geweldige uitdaging. In onze
tijd staat namelijk het lezen van de Bijbel onder druk. Ik heb
daarover geschreven in het decembernummer (nieuwe hermeneutiek) en in het februarinummer (nieuwe vrijzinnigheid).

Veranderende cultuur

mobiele telefoon. Met name het internet lijkt onze cultuur diepgaand te
veranderen. De gevolgen daarvan zijn
voor ons nu nog niet te overzien. Maar
het lijkt erop dat het ons concentratievermogen aantast en dat het voor ons
steeds moeilijker wordt om informatie
op te slaan en te verwerken. Het lezen
van teksten geeft ons meer en meer
problemen. In die zin zou je kunnen
spreken van een opkomend nieuw
soort analfabetisme: dat je de woorden
van een tekst wel kunt lezen, maar
steeds minder kunt begrijpen.1

Wanneer je zegt dat we leven in ‘een
sterk veranderende cultuur’, dan is dat
een uitspraak die kan duiden op het
feit dat er nog al wat in beweging is
in onze tijd. De ontwikkelingen volgen
elkaar in razend tempo op. Voor de
jongeren van tegenwoordig is het niet
meer voor te stellen dat hun ouders of
grootouders moesten leven in een tijd
zonder computer, laat staan zonder

Daarnaast verwijst de typering van een
sterk veranderende cultuur op het feit
dat we leven in een postchristelijke tijd.
Het beeld van de situatie in Nederland
is al jaren dat er steeds minder mensen
naar de kerk gaan. Begin 2015 kopte de
Volkskrant: ‘Voor het eerst meer ongelovigen dan gelovigen in Nederland’
(16 jan. 2015). Dit feit heeft natuurlijk
onherroepelijk gevolgen voor de waar-

Dit alles vraagt van ons dat we ons
bezinnen hoe wij Gods Woord als norm
kunnen bewaren in een sterk veranderende cultuur.
Om deze vraag te beantwoorden is het
nodig dat ik eerst twee dingen nader
omschrijf. In de eerste plaats zal ik nader uitwerken wat ik bedoel ik met ‘een
sterk veranderende cultuur’. En in de
tweede plaats zal ik aangeven wat ik
versta onder ‘Gods Woord als norm’.

den en normen in onze maatschappij.
Dat blijkt ook uit al die zaken waarmee
onze jongeren, die dagelijks verbonden
zijn met het internet, opgroeien. Berichten over ‘homo’s en lesbiennes die
van een fantastisch seksleven genieten’
is voor hen heel normaal geworden.
En wat te denken van het absurde tvprogramma ‘Temptation Island’? Ook al
kijk je er zelf niet naar, je (on)gelovige
(Facebook-) vrienden hebben het er wel
over. Die sfeer adem je in. Het geeft je
een gevoel van vervreemding ten opzichte van de Bijbel, waarin gesproken
wordt over reinheid en trouw tussen
één man en één vrouw. De afstand
tot de Bijbel wordt daardoor groot. Hij
voelt als een boek uit een tijdperk dat
niet meer bestaat. Terwijl de godloze
cultuur steeds dichterbij komt. Zelfs tot
in je eigen bed dringen de beelden en
meningen van deze cultuur zich aan je
op via je smartphone, tablet en laptop.

Je eigen waarheid
Maar hiermee is het belangrijkste van
onze veranderende cultuur nog niet gezegd. Steeds vaker duikt de typering op
van onze tijd als het postwaarheidtijdperk (post-thruth age). Het fenomeen
‘nepnieuws’ hoort bij dit tijdperk. Het
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heeft te maken met het feit dat we de
vruchten plukken van tientallen jaren
postmodernisme. Zoals Susan Neiman
in haar boekje Verzet en rede in tijden
van nepnieuws aangeeft: ‘Postmodernisme maakt bijna overal de dienst
uit: in de kunst, in de psychoanalyse,
in de letterkunde, in de antropologie
en zelfs in een groot deel van de geschiedschrijving.2 Het postmodernisme
is dus overal, en daarmee de gedachte
dat iedere aanspraak op waarheid als
verdacht wordt aangemerkt. Met deze
gedachte groeien onze jongeren op.
Waarheid is wat jouw gevoel, intuïtie,
ervaring zegt dat waar is. Zo heeft
ieder individu dus zijn eigen waarheid. Dat mogen we vervolgens
niet ter discussie stellen omdat
je dan de integriteit van de ander
aantast. Immers, dé waarheid is er
niet en kan door niemand geclaimd
worden. Waarheid is daarmee iets puur
persoonlijks geworden. Iets waarover
je niet kunt argumenteren. Zo brengt
dit ten diepste een onverbondenheid
met zich mee: ieder op z’n eigen eilandje met z’n eigen waarheid. In die
zin houdt Donald Trump ons een spiegel voor. Hij is een exponent van het
postwaarheidtijdperk. Iets wat hij in de
ochtend beweerd heeft, kan hij in de
middag glashard ontkennen. Voor alles
wat hem niet bevalt, gebruikt hij het
woord ‘nepnieuws’ en van de ene op
de andere dag kan hij een minister per
tweet ontslaan.

De enige norm
Het is in deze veranderende tijd dat wij
als kerken nog steeds belijden dat de
Bijbel onze norm is. In de artikelen 3,
5 en 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis omschrijven we wat dat voor
ons betekent. Wij geloven dat het waar
is wat Petrus zegt (2 Petr. 1:21), dat het
Woord van God niet is voortgekomen
uit menselijk initiatief. Maar mensen
hebben namens God gesproken omdat
ze door de Heilige Geest gedreven werden. En God heeft ervoor gezorgd dat
zijn Woord op schrift is gesteld (NGB,
art. 3). Vervolgens belijden we in NGB
artikel 5 dat alleen de Bijbel normerend
is voor ons geloof. Dat bepaalt onze
omgang met de Bijbel. Het is niet geoorloofd ‘anders te leren dan ons reeds

geleerd is door de Heilige Schrift’. De
Bijbel bevat de wil van God volkomen
en wij zijn geroepen ons daaraan te
onderwerpen (NGB, art. 7).

Wat betekent deze belijdenis? Allereerst dat we hiermee een gezag buiten
onszelf erkennen. God spreekt tot ons
als een gezaghebbend persoon. In de
tweede plaats gaat dit spreken van
God over ons leven, wij staan ónder
zijn gezag. In de derde plaats betekent
dit dat er sprake is van één waarheid,
namelijk die waarheid die God ons bekendmaakt. In de laatste plaats kunnen
wij door het lezen en horen van Gods
Woord deze waarheid kennen.
Maar dit belijden is in onze tijd problematischer dan ooit. Het gezag van
de Bijbel staat onder druk. De Bijbel
als norm staat haaks op onze veranderende cultuur. Tussen die twee is een
gigantische kloof ontstaan. En nu zijn
er twee valkuilen.

Valkuilen
Aan de ene kant kun je de kloof gaan
ontkennen. Je vervalt daarmee in wat
genoemd wordt: biblicisme. Dat is dat
je de Bijbel leest vanuit de gedachte
dat alles een-op-een toepasbaar is in
welke tijd dan ook. Oftewel, er is geen
kloof omdat je alles letterlijk moet
nemen. Het lijkt erop dat je met deze
opvatting het gezag van de Bijbel
hooghoudt. Maar niets is minder waar.
Want vroeg of laat loopt een letterlijke
lezing van de Bijbel spaak. Dat gebeurt
als je op een tekst stuit die onmo-

gelijk letterlijk op te vatten is. Denk
bijvoorbeeld aan de uitspraak van de
Here Jezus dat je je rechterhand moet
afhakken of je rechteroog moet uitrukken wanneer die je tot zonde verleiden
(Mat. 5:29-30). Wie zal deze tekst ooit
letterlijk opvatten? Maar als je dat bij
deze tekst niet doet, waarom dan ook
niet bij andere teksten? En daarmee is
de steen aan het rollen. De opvatting
dat je de Bijbel in alles letterlijk moet
nemen, is nooit vol te houden. Onze
jongeren (en niet alleen zij!) zullen ons
meteen confronteren met de inconsequentie van deze opvatting (waarom
het één wel en het andere niet?). En je
zult hun dan gelijk moeten geven.
Maar aan de andere kant – en dat
brengt ons bij de tweede valkuil –
kun je van de weeromstuit de
kloof gaan benadrukken. Dat je stelt
dat we met de Bijbel te maken hebben met een boek uit het verleden. En
dat we daarom niet zomaar datgene
wat daarin geschreven staat, kunnen
toepassen in onze tijd. Ook deze opvatting lijkt in eerste instantie sympathiek
en lijkt je verder te brengen. Toch is
het maar schijn. Juist het accentueren
van het feit dat wij ‘in een andere tijd
leven’ en dat ‘ónze context niet te vergelijken is met de context van toen’
brengt met zich mee dat je je eigen tijd
tot norm verheft: wij en onze tijd bepalen uiteindelijk wat de tekst precies tot
ons te zeggen heeft (NB, dec. 2017). Je
kunt dan bijvoorbeeld zeggen: Paulus’
opvattingen over de vrouw en over homoseksualiteit waren ingegeven door
de toenmalige cultuur, in onze veranderende tijd zijn wij er dáárom niet
meer aan gebonden. Hiermee ga je het
pad op van de schriftkritiek: immers,
je gaat tégen de Bijbel in. Maar ook
deze steen zal verder rollen. Waarom
is Paulus’ opvatting over de betekenis
van Christus’ lijden en sterven dan niet
tijdgebonden? Het feit dat hij spreekt
over een zoenoffer, is dat ook niet ingegeven door zijn tijd en cultuur? Moeten
wij in onze tijd niet andere beelden
gebruiken die een ander zicht geven
op de betekenis van Christus’ lijden en
sterven? Deze laatste vragen worden
nu al openlijk onder ons aan de orde
gesteld.3 Dat gebeurt er dus als je de
kloof gaat benadrukken. Dan wordt de
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Bijbel een tijdgebonden boek en onze
tijd wordt de bepalende factor of iets
toepasbaar is of niet.

De norm bewaren
Wat staat ons nu te doen om tegenover
deze twee valkuilen de Bijbel als norm
te bewaren? We zullen moeten beginnen bij ons uitgangspunt en vervolgens
moeten bekijken wat dit uitgangspunt
betekent voor ons bijbellezen.
Wat is ons uitgangspunt? Als het gaat
om de Bijbel, hebben we in meerdere
opzichten te maken met een bijzonder
boek. De onder ons bekende Greijdanus
verwoordt het in zijn boek over het
lezen van de Bijbel als volgt: ‘De Bijbel
geeft zich als de openbaring en het
eigen woord van God door mensendienst.’4 God heeft zijn openbaring dus
niet als een encyclopedie uit de hemel
laten vallen, maar heeft zijn Woord
bekendgemaakt, geïnspireerd door de
Geest, via mensen en menselijke situaties. Om het in termen van vandaag
te zeggen: de Bijbel is geen Google die
je kunt raadplegen met jouw zoektermen, je zult daarentegen zélf op zoek
moeten gaan. God openbaart
zichzelf – wie Hij is en wat Hij
wil – via geschiedenisverhalen,
poëzie, profetie, wetten, brieven
en noem maar op.
Wat betekent dit voor ons? Greij
danus zegt het zo: ‘Steeds moet
daarom de Heilige Schrift verklaard worden als het woord van
God naar de gedachtegang, die
God ons in zijn goddelijk denken
in de Heilige Schrift geopenbaard
heeft en doet kennen.’5 Een moeilijke zin, maar het wil zeggen
dat we gericht zijn op wat God
ons via deze woorden te zeggen
heeft. In heel de Schrift is het de
heilige God die tot ons spreekt (2 Tim.
3:16). De vraag is alleen: hoe hoor je
dan zijn stem daarin? Wat betekent dit
voor je lezen van de Bijbel?
Op dit punt kunnen we bij Van Bruggen terecht. Hij heeft er namelijk op
gewezen dat het feit dat God in een
bepaalde tijd gesproken heeft, niet
betekent dat God in gebondenheid aan
die tijd gesproken heeft.6 Dat wil zeg-

gen: de Bijbel is wel tijdbepaald, maar
niet tijdgebonden. Dit betekent dat het
er voor ons op aankomt dat we als het
ware door dat tijdbepaalde heenlezen
en zoeken naar datgene wat God ons
in deze woorden duidelijk wil maken.
Om te horen wat God tot ons te zeggen
heeft, moeten we bij ons bijbellezen op
zoek naar het algemeen-geldige, dat is:
datgene wat de tijd van toen overstijgt.
Maar hoe gaat dat in z’n werk?

Het algemeen-geldige
Een heel simpel voorbeeld om mee te
beginnen is het tiende gebod. In dat
gebod wordt gezegd dat wij onze zinnen niet mogen zetten ‘op het huis
van een ander, evenmin op zijn vrouw’.
Vervolgens wordt gesproken over ‘slaaf,
slavin, rund en ezel’. Duidelijk blijkt hier
dat de Here zijn gebod heeft gegeven
in een tijd van slavernij en boerenleven.
Maar betekent dit nu dat dit gebod in
onze tijd, waarin slavernij is afgeschaft
en waar we de gevolgen plukken van
de industriële en digitale revolutie,
niet meer geldt? Dat is niet het geval.
Want het algemeen-geldige in dit
gebod is: ‘dat we niet mogen begeren

wat van een ander is’. Niet zijn huis of
vrouw, maar ook niet zijn smartphone
of laptop. Het algemeen-geldige is hier
duidelijk te onderscheiden van het alleen in die tijd geldende. Je zou het ook
anders kunnen zeggen: het principe
van wat God zegt, is te onderscheiden
van de toepassing ervan in een bepaalde tijd. De toepassing heeft altijd
te maken met de omstandigheden en
situatie van dát moment.

Dan een iets moeilijker voorbeeld. In
Leviticus 20:10 lees je het volgende
voorschrift: ‘Wie overspel pleegt met
een getrouwde vrouw, een vrouw die
een ander toebehoort, moet ter dood
gebracht worden. Beide echtbrekers
moeten worden gedood.’ Wat is hier
het algemeen-geldige? En wat het
tijdbepaalde? Belangrijk om dit te onderscheiden is dat wij ons realiseren
dat we dit voorschrift lezen vanuit het
Nieuwe Testament. Dat betekent dat
wij verder zijn in de heilsgeschiedenis. Wij belijden dat met de komst van
Christus de wetten van Mozes zijn
vervuld (NGB, art. 25). Toch komt in dit
voorschrift nog steeds Gods Woord op
ons af. Het algemeen-geldige hierin is
namelijk dat God overspel nog steeds
heel erg vindt. Als je je hieraan schuldig
maakt, heb je voor God de doodstraf
verdiend. Jezus Christus heeft daar nog
aan toegevoegd dat dit ook geldt wanneer je overspel pleegt in je hart (Mat.
5:28). Door zijn lijden en sterven heeft
Hij echter aan de strafmaat voldaan,
Hij heeft de doodstraf ondergaan.
En dat niet alleen voor onze zonden,
maar voor de zonde van de hele wereld
(1 Joh. 2:2). Daarom leven we nu in de
tijd van genade. Als je overspel
hebt gepleegd (daadwerkelijk of
in je hart), hoef je niet meer ter
dood gebracht te worden, maar
moet je je wel bekeren. Doe je dat
niet, dan zal God de strafmaat
láter aan jou voltrekken (Mat.
5:29).
Ten slotte als voorbeeld een voorschrift uit het Nieuwe Testament.
In 1 Timoteüs 2:8 geeft Paulus
de instructie dat de mannen
‘met geheven handen bidden, vol
toewijding, zonder wrok en onenigheid’. Wat is hier nu het algemeen-geldige en wat het tijdbepaalde? Om dit te zien moeten we
eerst precies kijken wat er staat. Laat
ik hier de oude Statenvertaling weergeven, omdat die exact de woorden
vertaalt zoals ze er staan: ‘Ik wil dan
dat de mannen bidden in alle plaatsen,
opheffende heilige handen, zonder
toorn en twisting.’ In de hoofdzin geeft
Paulus de instructie: ik wil dat mannen bidden zonder toorn en twisting.
Dat is, zeg maar, het algemeen-geldige.
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In de bijzin verwijst Paulus naar de
toenmalige praktijk van bidden: het
opheffen van de handen. Het is in die
setting dat Paulus zijn instructie geeft.
Het ‘met geheven handen’ was toen in
de gemeente blijkbaar de gebruikelijke
praktijk. Maar deze praktijk is niet een
voorschrift voor alle tijden. Dat blijkt
ook, wanneer je andere gegevens uit de
Bijbel hiernaast legt waar ook andere
manieren van bidden als mogelijkheid
genoemd worden.

Niet buitenspel zetten
Dit laatste is overigens een wezenlijk
punt. Het is belangrijk om eerst een
betreffende tekst in de Bijbel in zijn
eigenheid te bekijken. Om te zien wat
God daarin nog steeds tot ons te zeggen heeft, wat daarin het algemeengeldige is en het alleen in die tijd
geldende. Daarna kan het geheel van
de Bijbel als toets of check dienen om
te zien of je op het goede spoor zit of
niet.7
Het is nu interessant om met datgene
wat we tot nu toe gevonden hebben, te
kijken naar een tekst die tegenwoordig
zo in de aandacht is: 1 Timoteüs 2:12.
In deze tekst vinden we het voorschrift
van de apostel Paulus, waarin hij de
vrouwen verbiedt om te onderwijzen
en gezag te voeren. Uit de directe context blijkt dat dit voorschrift is ingekaderd in Paulus’ aanwijzingen voor hoe
het in het huis van God, de gemeente,
moet toegaan (1 Tim. 3:15).
Wanneer we nu dit voorschrift bezien
en vergelijken met Paulus’ voorschrift
in vers 8, dan springt er een duidelijk
verschil in het oog. Namelijk dat in
vers 12 geen tijdbepaalde elementen
genoemd worden. Natuurlijk geeft Paulus zijn voorschrift in de situatie van
dát moment, maar nergens verwijst
hij daarnaar en geeft hij aan dat deze
omstandigheden de reden zijn van zijn
voorschrift. Integendeel. Hij noemt
als reden dat Adam eerst geschapen
is en daarna Eva én dat niet Adam als
eerste misleid werd maar Eva. In tal
van exegeses over dit gedeelte wordt
geprobeerd om aan te tonen dat dit
voorschrift van Paulus wél is ingegeven
door de situatie van toen en daarom
niet meer geldig hoeft te zijn in onze

tijd. Het punt is alleen: dit element
moet bij dit voorschrift van buiten de
tekst worden ingedragen! Of het nu
gaat om ‘dominante vrouwen die hun
man overheersen’ of om ‘ongeschoolde
vrouwen die nog niet in staat waren te
onderwijzen’, aan geen van deze dingen
wordt gerefereerd bij dit voorschrift.
Het is ons dan ook niet toegestaan om
op deze manier de tekst in onze tijd
buitenspel te zetten en daarmee het
Woord van de Here dat op ons afkomt.
Blijkbaar is dit wat naar de bedoeling
van God, door zijn apostel, aan ons geopenbaard wordt!

sloten om dit Woord voor ons op schrift
te stellen. Zo zijn wij in staat om, ook in
onze tijd, zijn stem te horen. Maar dit
vraagt van ons wel een uiterst zorgvuldige omgang met de Bijbel. Er zal geargumenteerd moeten worden en als een
bepaalde uitleg de toets van de kritiek
niet kan doorstaan, zal ze moeten worden afgewezen. Zo niet, dan betekent
dit dat alle interpretaties mogelijk zijn.
En als alle interpretaties mogelijk zijn,
dan bestaat er geen waarheid meer.
En als er geen waarheid meer bestaat,
dan wordt de Bijbel afgeschreven als:
nepnieuws.

Gehoorzaamheid

Noten:

De vraag was: hoe kunnen we Gods
Woord als norm bewaren in een sterk
veranderende cultuur? Naast de twee
genoemde valkuilen (biblicisme en
schriftkritiek) moet in onze tijd nog iets
anders benadrukt worden, namelijk
dat het nodig is om te onderscheiden
tussen een exegese die waar is en een
exegese die de tekst onrecht aandoet.
Met name zal kritisch gekeken moeten
worden naar gegevens die van buiten
de tekst aan de tekst worden opgedrongen.8 Ons uitgangspunt is het
woord van Paulus, dat zegt dat heel de
Schrift nuttig is om ons te onderwijzen. Ondanks dat het schriftwoord de
sporen van de tijd in zich draagt, is het
mogelijk om Gods stem te horen. Dit
heeft consequenties voor onze benadering van de Bijbel. Zoals Greijdanus
opmerkt, moet het schriftwoord worden opgevat en verklaard ‘niet naar het
verstaan van de hoorders, maar naar de
zin van de spreker, dat is God’. Oftewel,
het gaat er niet zozeer om dat we nagaan wat de mensen toen in dat woord
hebben gehoord of wat zij ervan hebben verstaan, maar naar wat er ‘naar
de bedoeling van God blijkbaar in werd
geopenbaard’.9
Er is sprake van een norm die op ons
afkomt. Ook in een postchristelijke tijd
vraagt deze norm om gehoorzaamheid.
Het komt erop aan, dat we ‘eerder alle
schepselen prijsgeven, dan dat we het
minste of geringste tegen Gods wil
zouden doen’.10 We kunnen niet genoeg
benadrukken dat God tot ons spreekt
via zijn Woord. We mogen dankbaar
zijn dat God in zijn wijsheid heeft be-

1

Vgl. Manfred Spitzer, ‘Maakt Google
ons dom?’, in: Manfred Spitzer, Digitale
dementie. Hoe wij ons verstand kapotmaken, Amsterdam/Antwerpen, 20144 ,

p. 11-26.
2

Susan Neiman, Verzet en rede in tijden
van nepnieuws, Rotterdam, 2017, p. 10.

3

Zie: Mattias Rouw, Zonderschuld.
Woestijnvaders over vernieuwd leven,
Barneveld, 2017.

4

S. Greijdanus, Schriftbeginselen ter
schriftverklaring en historisch overzicht
over theorieën en wijzen van schriftuitlegging, Kampen, 1946, p. 116.

5

S. Greijdanus, Schriftbeginselen ter
schriftverklaring, p. 137 (spelling door mij
aangepast).

6

J. van Bruggen, Het lezen van de bijbel.
Een inleiding, Kampen, 1981, p. 79.

7

Bij het geheel van de Bijbel hoort ook
het zicht op de ontwikkeling van de
heilsgeschiedenis en op het apostolisch
leergezag, zie: ‘Zijn wij consequent in
ons bijbellezen?’, in: Nader Bekeken, dec
2016, p. 337-340.

8

Het is zoals Van Bruggen aangeeft:
‘De exegeet moet steeds nauwkeurig
nagaan in hoeverre de tekst een nadere
begrenzing vanuit buiten-textuele gegevens toelaat,’ J. van Bruggen, Het kompas
van het christendom. Ontstaan en betekenis van een omstreden bijbel, Kampen,
2002, p. 76.

9

S. Greijdanus, Schriftbeginselen ter
schriftverklaring, p. 137 (spelling door mij
aangepast).

10 Naar: HC zondag 34, vraag en antwoord
94.
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Evangelicals, een verkenning

Thema
Harm Boiten

De invloed van Amerikaanse evangelicals als John Piper en
Tim Keller op Nederlandse gereformeerden groeit welig.
Word je daar blij van of maak je je er zorgen over? Anders gezegd: is die toenemende invloed van de evangelicals een verrijking of een bedreiging?
Over die vraag boog zich een groot
aantal auteurs en ze schreven met
elkaar daarover een boek als afscheidsbundel voor Wim B. Kranendonk, die
eerst als buitenlandredacteur en later
als hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad de ontwikkelingen in
evangelicale kring volgde en zijn lezers
daarover informeerde.
Het boek bestaat uit twee delen. Het
eerste deel bespreekt de theologische
wortels van de evangelicale beweging
in Amerika, de maatschappelijke invloed ervan in Amerika en de ontvangst
ervan in Nederland. Het tweede deel
telt zes bijdragen van Kranendonk zelf,
die geselecteerd zijn uit het RD en in
dit boek enigszins gewijzigd opnieuw
gepubliceerd worden.

De wortels
De bundel opent ook met een bijdrage
van hemzelf, waarin hij duidelijk
maakt: de ene evangelical is de andere
niet! Net zoals je in Nederland gereformeerden in allerlei soorten en maten
hebt, is er in Amerika een bont palet
aan evangelicals. Je kunt ze typeren
met de term theologisch, maar ook

met politiek of cultureel. In het laatste
geval gaat het om christenen die conservatieve standpunten huldigen, zoals
eerbied voor het (ongeboren) leven en
afwijzing van het homohuwelijk. Maar
de groep groeit die ruimte wil geven
aan de evolutiegedachte, progressiever
denkt over het levensbegin en -einde,
en begrip heeft voor homo’s die willen
trouwen. Op dit moment rekent de koepel van evangelicale kerken en groepen
theologisch tot de evangelicale beweging hen die voldoen aan de volgende
ijkpunten:
a. de Bijbel heeft voor geloof en leven
het hoogste gezag;
b. anderen moeten worden aangespoord zich toe te vertrouwen aan
de Here Jezus als Zaligmaker;
c. alleen de kruisdood kan zonden
wegnemen;
d. alleen wie in Jezus Christus geloven, ontvangen eeuwige verlossing.
Professor Baars, emeritus hoogleraar
aan de TU in Apeldoorn, brengt van de
evangelicale boom het wortelstelsel
in kaart. De vroegste wortels zijn de
stromingen van de zestiende-eeuwse
Reformatie (Luther, Bucer en Calvijn) en

het puritanisme (Whitefield, Spurgeon
en Lloyd-Jones). Maar in Amerika liggen
de wortels vooral in de congregationalistische (geen classes en synoden), de
baptistische en de radicale varianten
van het puritanisme. Een bekende
congregationalist is John Owen, een
bekende baptist is John Bunyan. Die
beweging onderging krachtige invloed
van de arminiaans-wesleyaanse tak
van de opwekkingsbeweging. Daaraan
waren mannen als Charles Wesley en
de radicale Charles Finney verbonden.
Evangelisten als Moody, Sunday en Billy
Graham waren weer opvolgers van Finney. Wesley en zijn navolgers gaan er
zonder meer van uit dat Christus voor
iedereen gestorven is. Als antwoord
van de hoorders wordt onmiddellijke
‘keuze voor Jezus gevraagd’ (Do it now).
Ook de heiligings- en pinksterbeweging
heeft zijn stempel op veel evangelicalen gedrukt.
In zijn evaluatie betoogt Baars, dat het
evangelicalisme de innerlijke neiging
heeft te radicaliseren (tot in pinksterbeweging en charismatische uitlopers
toe). Bij gereformeerden en presbyterianen gaat het vaste kader van de
reformatorische belijdenisgeschriften
deze radicalisering tegen. Evangelicalen
leggen sterke nadruk op de beleving
van het heil en het leven in de heiliging,
in het puritanisme en in de (calvinistische) opwekkingsbeweging is dat ook
volop aanwezig. Maar daar zijn die
elementen ingekaderd in de leer van
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soevereine genade en de beleving van
het geloof. Daarom verdient die visie
volgens Baars voorkeur. In een volgend
hoofdstuk bespreekt hij ook nog de
wortels van de presbyterianen en gereformeerden in Amerika.

Evangelicals in de VS
In drie opstellen wordt vervolgens aandacht gegeven aan de relatie tussen
evangelicals en de Amerikaanse samenleving, de politiek en de reformatorische christenen. Professor James
Kennedy, decaan van het University
College Utrecht, brengt de relatie tot
de samenleving in beeld onder de
titel ‘Tussen hoop en vrees’. Er waren

Charles Wesley

terugtrekkende bewegingen
ten gevolge
van diepe
gevoelens
van vervreemding,
Charles Finney
een andere
keer koesterden de evangelicals grote hoop over
wat de politiek de samenleving kon
bieden. Twee keer waren ze dicht bij de
macht, beide keren verloren ze die. Kennedy noemt in dit verband de tijd van
de ‘Second Great Awakening’ en die van
de opkomst van de ‘benevolent Empire’,
een reeks organisaties die het land wilden verheffen door alcoholmisbruik te
bestrijden, slavernij af te schaffen en
analfabetisme terug te dringen. Maar
de neergang was niet tegen te houden
door factoren als oorlogen, industrialisatie, en vooral door de invloed van
nieuwe immigranten die noch evan-

gelisch, noch protestant waren. Onder
Obama voelden de evangelicals zich
gemarginaliseerd, getuige de snelle
aanvaarding van het homohuwelijk als
bewijs van het seculiere karakter van
het conservatisme. Over de vraag of
Trump dan hun redder kan zijn, bestaat
een diepe ambivalentie.

van de bevolking, bij ‘lidmaatschap’ is
het een kwart, bij ‘eigen identificatie’
een zevende deel.

Dr. Gerard Procee, vroeger predikant in
Hamilton, nu verbonden aan de CGK
te Middelharnis, geeft antwoord op de
vraag: wat hebben de reformatorische
christenen in de VS met de evangelicals? Dat antwoord is dubbel: affiniteit
Professor Corwin Smidt, emeritus
en afwijzing! Eerst maakt Procee duihoogleraar aan het Calvin College in
delijk dat de reformatorische
christenen de charismatische
en aanverwante pinksterkerBilly Graham
ken niet steunen. Voorgangers
komen tot ‘totaal on-Bijbelse
conclusies, die de mens verhogen en Christus verlagen’.
Ook hebben ze kritiek op de

Tim Keller

‘emergent churches’: wanneer religie de ervaring dominant maakt en God niet
gekend kan worden, wordt
religie verschraald tot een
John Piper
zogenaamd ootmoedig,
blind vertrouwen op God,
‘waarbij God een god is van ons eigen
Grand Rapids,
maaksel’.
bespreekt de
Gaat het om mannen als John Piper en
rol van de evangelicals in de politiek.
Tim Keller, dan bespreekt Procee eerst
Hij ontdekte hoe in het journalistieke
de affiniteit: het is een verademing
en wetenschappelijke gesprek over de
om hedendaagse schrijvers te lezen
rol van de evangelicalen in de politiek
die de klassieke waarheid van Gods
niet duidelijk is wie er tot die groep
Woord voor onze cultuur proberen
gerekend kunnen worden. Kijk je dan
duidelijk te maken en de noodzaak van
naar hun religieuze overtuiging, lidwedergeboorte en bekering, samen
maatschap, ervaring of identiteit?
met een leven van heiliging, duidelijk
Afhankelijk van de gekozen methode
verkondigen. Maar onder het kopje
hebben de schattingen van de omvang
‘afwijzing’ blijkt dat er ook kanttekevan de volwassen evangelicale bevolningen gemaakt moeten worden, vindt
king een bandbreedte van minder dan
Procee. Bij Piper lijkt het genieten van
tien procent tot ruim boven de veertig
God meer accent te krijgen dan de
procent. Ga je uit van de omschrijving
persoonlijke levensheiliging. Over diens
‘wedergeboren’, dan is het twee vijfde
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verhouding met de cultuur schrijft Procee: de wereld moet zijn cultuur niet
opleggen aan de kerk, maar het moet
juist andersom. De kerk moet de wereld
niet zoeken te behagen, maar het evangelie verkondigen. Dat was de kracht
van de reformatoren en de puriteinen.
Ook Tim Keller ontkomt volgens Procee
niet aan een aanpassing van de verkondiging. Het kruis compenseert niet
onze mislukkingen, maar is een betaling vanwege de overtreding van Gods
geboden. Keller gebruikt voor de uitleg
van de Drie-eenheid het beeld van een
spel, waarbij de Drie-eenheid een goddelijke dans uitvoert. Hij ziet ook geen
tegenstrijdigheid tussen geloof in de
schepping en evolutionaire biologie, en
wil ruimte bieden voor een evolutionair
proces met menselijke wezens die voor
Adam geleefd hebben. Procee acht het
vanwege deze feiten verklaarbaar dat
verschillende reformatorische boekhandels in Noord-Amerika wel de werken
van John Piper willen verkopen, maar
niet de boeken van Tim Keller.

Evangelicals in Nederland
Professor George Harinck, verbonden
aan de TU in Kampen en de VU in Amsterdam, betoogt dat de evangelicals
door de verzuiling sociaal en theologisch
lang een marginaal verschijnsel waren,
ondanks het succes van het Leger des
Heils en de liederen van Johannes de
Heer. Na de Tweede Wereldoorlog kwam
er echter meer ruimte voor evangelicale
invloeden, bijvoorbeeld vanuit organisaties als Youth for Christ, EO en RPF.
Dr. Maarten Stolk, kerkelijk redacteur
bij het RD, schrijft dan verder over de
invloed van Amerikaanse evangelicals
in Nederland na de Tweede Wereldoorlog: ‘Wat een feest!’ Hij geeft aan
dat het ondanks de vier ijkpunten
(hierboven al genoemd) lastig blijkt
een goed beeld te vormen van de
evangelicale beweging. Amerikaanse
media omschrijven een ‘evangelicaal’
als: ‘iedereen die sympathiseert met
Billy Graham’. Vanaf het midden van de
jaren negentig groeit de aandacht voor
de evangelicals in Nederland. Het was
de buitenland-redacteur van het ND,
Aad Kamsteeg, die vooral in het begin
daaraan heeft bijgedragen. Hij richtte
het blad Christen Vandaag op dat later

Bij activism wijst Van Vlastuin erop dat
het evangelicalisme een open oog had
voor de sociale noden van de samenleving, onder andere voor de misstanden van de slavernij, wat leidde tot de
afschaffing ervan. Ook de participatie
van vrouwen werd bevorderd, en men
was vruchtbaar in de ontplooiing van
het zendingswerk.
Bij biblicism noemt Van Vlastuin het
evangelicalisme voluit protestants in
zijn beroep op de Bijbel. Wel kan de
nadruk op de Heilige Geest ertoe leiden
dat er maar een kleine stap voor nodig
is om de Bijbel tot dode letter te verklaren. Dan wordt het gezag van de Schrift
geformaliseerd. Terwijl je toch aan
Luther merkt dat voor hem de Bijbel
de levende, bruisende en sprankelende
stem van God is.
Volgens Van Vlastuin is het waar dat
het evangelicalisme Christus centraal
stelt, maar tegelijk ziet hij bij het crucicentrism een verschil met de kruistheologie van Luther. Bij Luther ligt alle
nadruk op het heil buiten ons (extra
nos), terwijl in het evangelicalisme het
Verrijking of vervreemding
heil in ons (intra nos) het uitgangspunt
van het denken is. Die accenten hoeven
Het eerste hoofdstuk bij dit vierde en
elkaar niet uit te sluiten, maar het komt
laatste onderdeel is verzorgd door protoch heel precies hoe we de dingen
fessor Wim van Vlastuin, hoogleraar
zeggen om niet in ketterij terecht te koaan de VU te Amsterdam en rector van
men. Net zoals het lopen op een koord
het Hersteld Hervormd Seminarie. Hij
boven een ravijn nauw luistert.
wil een antwoord zoeken op de vraag
Van Vlastuin komt tot de conclusie
of de Amerikaanse evangelical uit het
dat het antwoord op de vraag naar
verleden een bijdrage kan leveren aan
het reformatorische christen-zijn in Ne- verrijking dubbel is. Volmondig zegt
hij dat de warmte en de bevindelijke
derland. Is het een verrijking? Let op de
woorden ‘(evangelical) uit het verleden’. gloed meer dan nodig en welkom zijn.
Het is voor reformatorische christenen
Van Vlastuin bespreekt theologen als
beschamend als we zien hoeveel sociaal
Jonathan Edwards, George Whitefield
en missionair werk er
en de gebroeders Wedoor evangelicalen is
sley, en doet dat aan de
Lopen op een koord
ondernomen. En de
hand van vier karakteboven een ravijn
kerkelijke relativering
ristieken, ontleend aan
zou ons kunnen helpen
de historicus David
de kerkmuren niet al te hoog op te trekBebbington: ‘conversionism, activism,
ken. Maar daar ligt ook een zwakte:
biblicism, crucicentrism’.
kerk, doop en verbond, huwelijk en
Conversionism duidt aan hoe predikers
beroep, schepping en herschepping
de hoorders ‘methodisch’ door de crikrijgen te weinig aandacht.
sis van de wedergeboorte leiden. Die
radicale boodschap droeg veel vrucht.
Dr. Bart Jan Spruyt, historicus en publiDe slavenkapitein John Newton kwam
cist, tekent het verschil tussen evangetot bekering en bracht zijn diepe doorlicals en Luther als volgt. In het schema
leving van zonde en genade fijnzinnig
natuur-bovennatuur, waarin evangeonder woorden in zijn ‘Amazing Grace’,
waarmee hij alle christenen wereldwijd licals denken, sluit de genade van God
aan op onze natuur. Zij vervolmaakt
aan zich heeft verplicht.

fuseerde met Koers, met daarin jarenlang vertaalde preken van Tim Keller.
Dingeman van Wijnen is de uitgever
van Kellers boeken. De eerste druk van
In alle redelijkheid was in één dag uitverkocht. Stolk citeert W. Visscher die
aangeeft hoe Keller een gereformeerde
boodschap combineert met een open
houding naar de cultuur, waarin moderne literatuur, muziek en film volop
functioneren. Ook Pipers boeken worden vertaald en er is veel waardering
voor, maar er is ook kritiek met name
op de term christenhedonisme. Stolk
noemt verder Albert Mohler die in
1993, 33 jaar oud, rector werd van het
Southern Baptist Theological Seminary
en, gesteund door het bestuur, de docenten vroeg een samenvatting van de
calvinistische-Westminster Confessie
te ondertekenen. Met als gevolg dat
van het personeel 96% vertrok. En ten
slotte wijst hij op Kevin DeYoung als de
‘coming man’ onder de Amerikaanse
evangelicalen.
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haar. Op de bodem van elk mensenhart
sluimert verlangen in allerlei gestalten.
Onze verlangens moeten anders gericht worden, genezen van alle zondige
vervormingen. In de Reformatie sluit
Gods genade niet aan op onze natuur,
maar schept zij iets nieuws. God doet
ons opnieuw geboren worden. Spruyt
ziet het debat uiteindelijk draaien om
die vraag: is de verlossing de vervulling
van ons verlangen? Of worden wij, zondaren, als goddelozen gerechtvaardigd?
Professor Henk van den Belt, bijzonder
hoogleraar aan de RU te Groningen,
schrijft over de gereformeerde gezindte en de ‘reformed evangelicals’.
Er is overeenkomst in het denken over
het schriftgezag, het evangelie van
het kruis en de noodzaak van wedergeboorte en bekering, maar verschil
in activisme. Daar is er sprake van een
rangorde. Van den Belt ziet het activisme als de orthodox-protestantse
variant van het optimisme en het
vooruitgangsgeloof van de Verlichting.
Evangelicals streven vanuit een vast
geloofsbewustzijn naar een overwinningsleven. Piëtisten zijn lijdelijke
wereldmijders en vinden het niet gauw
goed genoeg, evangelicals zijn activistische wereldverbeteraars. Deze
typering is
een karikatuur,
maar wel met
een kern van
waarheid, aldus
Van den Belt.
Van den Belt
noemt aan de
hand van het
denken van
Lloyd-Jones een
aantal verschuivingen. Hij ziet
verdere relativering van het
schriftgezag voor
de bevindelijke
gereformeerden
niet meteen aan
de orde. Maar nieuwe inzichten met
betrekking tot de vrouw in het ambt
en de historiciteit van het begin van
Genesis worden versterkt door de wetenschap dat de academische theologie
evangelicale geestverwanten heeft.

Reformatorische christenen zijn dingen christenen. En daarna volgen nog de al
genoemde zes artikelen van Wim Kragaan relativeren die voor Lloyd-Jones
nendonk.
al niet eenduidig lagen. Van den Belt
wijst dan op de leer van de uitverkiezing: er moet ruimte zijn voor evangeJournalistiek
lisch arminianisme; op de leer van de
doop: baptisten en orthodoxen moeten Lang bleven de evangelicale invloeden
samenwerken; ook de kerkleer zou een
in Nederland marginaal. Maar dat is de
niet essentieel deel zijn van de geloofslaatste decennia veranderd. Daarom is
leer, evenals chiliasme en geestesgade journalistieke bundel Evangelicals
ven. Zo ontstonden de Evangelische
met opstellen over de vraag of die beïnAlliantie, de Evangelische Omroep en
vloeding een verrijking dan wel een beEvangelische Hogeschool.
dreiging vormt voor het gereformeerd
Van den Belt ziet vandaag toenemende
protestantisme in Nederland, een boeiverwarring op de punten die Lloydend boek dat veel lezers verdient. Het
Jones niet essentieel noemde: uitverspreekt vanzelf dat het antwoord op
kiezing, kinderdoop,
de vraag ‘verrijking
gaven van de Geest,
Elke dwaling heeft potentie of bedreiging’ niet
eindtijdverwachting,
simpel en eenduidig
fataal te worden
levensheiliging. Hij
kan zijn. De verschilwijst erop dat elke
lende auteurs leggen
dwaling de potentie heeft om uiteinde- nu eenmaal ook verschillende accenten.
lijk fataal te worden en dus bestreden
Fraai blijft de opmerking dat het van
moet worden uit liefde voor de waargroot belang is om de rijkdom van het
heid als Gods waarheid. Christenen van gereformeerde belijden te willen delen
gereformeerd belijden mogen de rijke
met velen. Wim Kranendonk kreeg met
schatten van de gereformeerde traditie deze bundel opstellen over de Ameriniet in een zweetdoek verbergen uit
kaanse evangelicalen en hun invloed
angst om het aan hen toevertrouwde
op het gereformeerd protestantisme
pand te verliezen. Er is gelukkig juist
een waardig afscheid. Van harte aanin internationaal verband behoefte
bevolen.
aan en belangstelling voor de
Dit artikel is geschreven naar aanleigereformeerde
ding van het boek Evangelicals, een
theologie. Tegeverkenning, door prof. dr. A. Baars e.a.
lijk waarschuwt
(uitg. De Banier, Apeldoorn, 2017,
hij ervoor eigen
ISBN 9789402905083, 202 pag.,
standpunten te
de prijs is € 17,95).
verabsoluteren.
Wij kennen allen
ten dele. Maar
de christelijke
vrijheid om anderen als broeders en zusters
te erkennen
– of ze nu meer
oecumenisch,
charismatisch
of baptistisch
zijn – hoeft niet
per se een relativering van de waarheid te betekenen.
Ds. Marko de Wilde, hervormd predikant in Nijkerk, beëindigt dit deel met
een opstel over de betekenis van de
New Calvinists voor reformatorische

152

Weg met de
dominostase!

Ik schrijf deze column kort na een reis door Griekenland. Ik
was de begeleider van een gezellige groep, die in Paulus’
voetstappen wilde gaan. Hoeveel voetstappen zal hij hebben gezet op zijn reizen die bij elkaar wel zeventienduizend
kilometer tellen. Wij telden veertienhonderd kilometers, en
we deden dat met een comfortabele bus. Op deze reis werd
ons de iconostase* uitgelegd. Een bekend fenomeen in de
Griekse kerk en samenleving. En hoewel sommigen van
mijn groep uiteindelijk met een heuse icoon naar huis zijn
gegaan, bleek er weinig begrip: dit was toch heiligenverering. En hebben we niet ooit ferm daarmee afgerekend? In
mijn studietijd werden wel portretten van onze professoren
op het toilet gehangen. Op mijn studentenkast hing daar het
portret van professor K. Schilder. Toen we eens de bekende
bisschop Simonis te gast hadden – op uitnodiging van mijn
studentendispuut – werden we streng toegesproken. We
kregen een lesje ‘eerbied voor de heiligen ons voorgegaan’.
Niet daarom heb ook ik een icoon aan de wand van mijn
werkkamer. Hij hangt daar al vijftien jaar, meegenomen
van mijn eerste Griekenlandreis. Een echte icoon, gecertificeerd, ik heb er toen een best prijsje voor betaald. Páulus
staat daarop afgebeeld. Karakteristiek met de Bijbel in zijn
hand. Hij is voor mij zeer eerbiedwaardig.
En mijn advies is: verwijder alle domineesportretten uit
de consistorie en hang daar een icoon van Paulus. Het
geeft in ieder geval wat kleur in de vaak wat saaie kerkenraadskamer met zwart-witportretten. En als wij ons met
íemand zouden mogen meten, dan is het wel met Paulus.
Niet dat ook maar één van ons heus in zijn voetspoor zou
kunnen gaan. Groot immers was zijn nederige toewijding
aan Christus, zijn moed om het evangelie te brengen voor
wijsgeren, stadhouders, koningen en ook de keizer. En wat
heeft hij moeten lijden! In zijn tweede brief aan de kerk

Column
Gijs Zomer

De koster vraagt me om een fotootje. Mijn kop
moet worden bijgezet in de dominostase van de
consistorie. Ik aarzel, ik had de kerkenraad al
ver voor mijn afscheid gevraagd om aan deze
dwaasheid een einde te maken. Een dominee
is niet meer dan een voorbijganger. Als er al
portretten moeten hangen, doe dan die van de
trouwe ouderlingen en diakenen, of ook ijverige
kosters. Overigens ken ik een consistorie waar
foto’s van hele kerkenraden hangen.
Ik heb het altijd wat deprimerend gevonden. In een lastige
vergadering keek ik soms langs de wanden om mij heen en
ik vroeg me af: kan ik in de schaduw staan van ook maar
één van mijn voorgangers? En o, er worden door de vergadering ook maar zo vergelijkingen gemaakt, de een wordt
aan de ander opgehangen.

van Korinte geeft hij een opsomming van de slagen die hij
heeft moeten verduren ter wille van het evangelie. Nee, het
gaat me om zijn geloof. Die Bijbel in zijn hand. Met enkel
zijn bijbeltje is hij door de grote wereld gegaan. Meer dan
ooit trof me dat nu op de plek waarvan de gids zei: dit is
waarschijnlijk de Areopagus. Vanaf die plek kijk je schuin
omhoog naar de machtige Akropolis, met hoog boven alles het imposante Parthenon, de tempel van Apollo, een
van de belangrijkste goden van de Olympus. Hijgend langs
de vele trappen bovengekomen viel ik bijna als vanzelf op
mijn knieën: diepe indruk maakte deze plek op mij. En ik
bedacht: in Paulus’ tijd zou ik bedwelmd door de grootsheid
en ook de schoonheid van de bonte Griekse levenskunst
aan de toch wat miezerige Paulus geheel hebben voorbijgezien. Nu las ik daar met trillende stem zijn beroemde rede
voor aan mijn groep. En het trof me hoe Paulus met een
enkel woord heel die toch adembenemende Griekse cultus
aan gruzelementen slaat. Wat een macht is het Woord van
God.
En dat geloof kunnen we in de consistorie wel gebruiken.
Een dominee kan daar zitten mijmeren: wat toch is het effect van mijn werk, alle preken, de vele catechisaties en
gesprekken. De kerkenraad kan zuchten over de toestand
in de gemeente. Soms gaat er een vinger naar een van de
portretten: tóen hadden we toch een fijne tijd… Laten we
vooral oog hebben voor het Woord. Dat is een heuse kracht.
Het gaat z’n heilige gang, door de geschiedenis, ook door
onze gemeente. Laat elke consistorie in deze Pinkstertijd
het boek Handelingen lezen. En, doorlezen! U weet: ten
slotte wordt zelfs de apostel Paulus uit Gods geschiedenis
weggeschreven. Als het vrije Woord van God Rome heeft
bereikt: de stad en de wereld.
*

Een iconostase is een uit iconen samengestelde wand in
de oosterse kerk tussen ‘het heilige’ en de ruimte voor
de leken.
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Woordwaarde
Hans de Wolf

Is schoonheid een concurrent
van de
waarheid?

Ieder kerklid kent wel de geschiedenis van Debora en Barak en de strijd tegen Sisera.
Je kunt die vinden in Rechters 4 en 5. Het gaat me nu in
dit artikel niet om de vraag
of de positie van Debora vandaag een argument is voor
de vrouw in het ambt. Daar is
al genoeg over geschreven.
Het gaat me wel om de bijzonderheid
dat deze geschiedenis dubbel verteld
wordt. Eerst in de vorm van een verslag
in proza (Re. 4) en dan op de manier
van een lied, dus in poëzie (Re. 5).

Proza en poëzie
Als het er zo voorstaat, kun je je afvragen of beide weergaven echt de feiten
vertellen. Rechters 4 zal wel betrouwbaar zijn, denk je dan, want daar is het
een verslag voor. Maar van gedichten is
bekend dat ze nogal eens vrij omgaan
met wat er precies gebeurd is. Denk
maar aan de uitdrukking ‘dichterlijke
vrijheid’. Dat lijkt geen garantie voor
historische precisie. Wat kunnen we in
dit opzicht over Rechters 5 zeggen? Is
die dichterlijke weergave van de strijd
door Debora historisch juist of heeft

Debora en Barak

zij maar een loopje genomen met de
waarheid ten gunste van de schoonheid? Deze vraag is tegelijk van breder
belang dan alleen voor deze hoofdstukken. In het Oude Testament komt het
geregeld voor dat historische gebeurtenissen bezongen worden in gedichten
en liederen. Denk aan geschiedenispsalmen zoals Psalm 78 en aan het
lied van Mozes in Exodus 15, en allerlei
teksten meer. Daar is ook telkens weer
de vraag: kunnen verslag en lied elkaar
aanvullen of spreken ze eerder op allerlei punten elkaar tegen? Het is dus een
bekend en actueel thema.

Verslag
Laten we eerst eens kijken wat er volgens Rechters 4 precies gebeurd is. Het
ging toen weer eens niet goed met

Gods volk. De Israëlieten deden wat
slecht is in de ogen van de Heer, zo begint het hoofdstuk. Voor straf kwamen
ze onder de knoet van koning Jabin
van Kanaän en van zijn legeroverste Sisera. Dat duurde wel twintig jaar lang,
totdat de Israëlieten serieus tot God
gingen bidden om hulp en verlossing.
God hoorde dat bidden en gebruikte
daarvoor de profetes Debora. Zij ontbood Barak en beval hem namens de
Heer een leger van tienduizend man te
mobiliseren. Sisera riep intussen ook
zijn soldaten onder de wapenen. Met
negenhonderd ijzeren strijdwagens
trok hij Barak tegemoet. Er volgde een
veldslag in de buurt van de heuvel
Tabor, in het dal van de Kison. Dat leek
een ongelijke strijd te worden, maar
God zaaide paniek onder de gelederen
van Sisera, zodat dat leger moest vluch-
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ten en Barak zijn eigen leger naar de
overwinning kon voeren. Ook Sisera zelf
vluchtte, te voet, en werd later gedood
door Jaël, een vrouw uit de familie van
de Kenieten. Dat was een zware slag
voor koning Jabin. Het was voor hem en
zijn rijk tegelijk ook het begin van het
einde.

Lied
In het lied van Rechters 5 gaf Debora
vervolgens de eer van de overwinning
volledig aan de Heer. Dat blijkt heel het
gedicht door. Verder noemt zij allerlei
zaken die in hoofdstuk 4 nog niet ter
sprake kwamen of die daarmee in tegenspraak lijken te zijn.
In de verzen 6-8 horen we bijvoorbeeld
dat het volk in angst voor de vijand
leefde, en dat men op een oorlog totaal
niet was voorbereid. Er was eerder de
naïeve sfeer van het gebroken geweer,
blijkens vers 8. Maar toen God ging
optreden, kwam er gelukkig beweging
onder het volk. Van allerlei kanten kwamen er strijders om Barak bij te staan.
Helaas waren er ook stammen die verstek lieten gaan en lekker thuis bleven.
Vanaf vers 19 horen we van bondgenoten van Sisera, en in de verzen 20-22
wordt beschreven hoe het leger van
Sisera het onderspit dolf. Hoofdstuk 4
sprak van paniek, in Rechters 5:21 denken we eerder aan een natuurramp.
Na vers 22 lezen we eerst van een vervloekte stad (Meroz), daarna van een
gezegende vrouw, Jaël. Tot slot bezingt
Debora met ironie hoe de moeder van
Sisera erover klaagt dat haar zoon nog
steeds niet is teruggekeerd van het
slagveld. Zouden ze misschien de buit
verdelen?

Eigen karakter

(in beurtzang) gezongen is. Dat zal zevers 28-31, waar Debora zich indenkt
ker mogelijk geweest zijn. De strijd had
hoe het later op die dag de moeder van
uiteindelijk maar kort geduurd en de
Sisera verging. Die moeder zit maar te
achtervolging van de vijand hield ook
wachten, maar haar zoon blijft nog uit.
een keer op. Ik stel me voor dat in de
De hofdames weten wel een oplossing,
middaguren de overwinning gevierd
maar Debora weet natuurlijk beter.
kon worden. Onder de verse indruk
Daarom kun je hier van ironie spreken,
daarvan zal Debora toen haar profetien tegelijk van een groot contrast tussche danklied gecomponeerd en gezon- sen hoop en werkelijkheid. Maar je
gen hebben.
kunt je natuurlijk afvragen hoe Debora
De beide hoofdstukken geven een
wist wat daar in het paleis in Charosettypisch voorbeeld respectievelijk van
Haggojim omging. Ze was een profetes,
proza en poëzie. Het verschil is kort
dus ik sluit niet uit dat God zelf haar
gezegd dat proza een niet-gebonden
dat bekendmaakte. Toch hoeven wij die
stijl heeft en poëzie juist een gebonkant niet per se op te denken. Waarden stijl. Poëzie verbindt zich vrijwilschijnlijker is dat God haar inlevingslig aan bepaalde stijlvormen, in het
vermogen en haar beeldend vermogen
Hebreeuws vaak aan parallellisme en
gebruikte om haar lied op deze manier
contrastwerking en een zekere cadans,
te beëindigen. Dat hoort immers ook
in onze eigen taal vaak aan ritme en
tot de kenmerken van een lied, dat de
rijm. De relatie tot de werkelijkheid die
realiteit kleurrijk in beeld wordt gehet onderwerp is, wordt
bracht. Het verhaal
vaak vergeleken met
hoeft dan geen directe
Realiteit
een foto en een schilwaarnemingstaal te
kleurrijk in beeld
derij. Op een foto krijg
zijn, maar Debora maakt
je een exact beeld van
haar ironie wel op een
het object dat je fotografeert en dat is
acceptabele manier aanschouwelijk.
ook kenmerkend voor prozaïsche stijl.
C.J. Goslinga zegt ervan in de Korte
Een lied of gedicht kun je meer met
Verklaring op Richteren: ‘Hier is een
een schilderij vergelijken. Een schilderij
fantasie aan ’t woord, die volkomen de
kan een eigen impressie geven van het
realiteit van het leven vertolkt.’ Dat is
object, en zo kan ook een gedicht stem
treffend onder woorden gebracht. Het
geven aan de indruk die het object of
is geen letterlijke beschrijving van wat
gebeuren op de dichter gemaakt heeft.
er in dat paleis precies gebeurde, maar
verbeelding van de paniek die Sisera’s
moeder aangegrepen zal hebben.
Moeder van Sisera
De eigen aard van Rechters 5 valt het
meest op bij de verschillen of aanvullingen vergeleken met hoofdstuk 4. En
dan denk ik met name aan het slot van

Andere toevoegingen
Hoofdstuk 5 geeft nog meer aanvullende informatie naast datgene wat we

Jaël en Sisera

We kijken nu even wat preciezer naar
de eigen aard van elk hoofdstuk. Rechters 4 zou je oorlogsverslaggeving
kunnen noemen, met dien verstande
dat ook de Goddelijke regie alle aandacht krijgt. Het is moeilijk te zeggen
welke bronnen de schrijver gebruikt
heeft, maar in elk geval zal het verslag
langere tijd na de gebeurtenissen zelf
geschreven zijn. Dat was bij Rechters 5
anders. In vers 1 staat zelfs dat het lied
al op de dag zelf door Debora en Barak
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vanuit Rechters 4 al weten. Ik zou dat
niet onder de noemer van ‘verschillen’
willen zetten, want die extra informatie is aanvullend en niet tegenstrijdig.
Ik denk onder andere aan de militaire
leiding van de Kanaänieten. Rechters 4
begint en eindigt met Jabin, de koning
van Hasor als de vijand met wie de
Israëlieten te maken hadden. Sisera
wordt daar pas in de tweede plaats
genoemd. Maar in hoofdstuk 5 horen
we helemaal niet meer van Jabin, maar
is Sisera de grote vijand. Dat is niet zo
vreemd en we hoeven niet te denken
dat twee oorlogsverhalen in elkaar
verweven zijn of dat de hoofdstukken
elkaar tegenspreken. Je kunt de situatie
vergelijken met de tachtigjarige oorlog
bij ons: Filips II was de grote machthebber achter de schermen, maar Alva was
de concrete vijand die op ons afkwam.
Zo was Sisera de legeraanvoerder die in
naam van de koning het gevecht moest
aangaan met Barak en zijn leger.

Medestrijders en thuisblijvers
Er is nog een belangrijker toevoeging.
En dan denk ik aan de deelnemers
aan de strijd van Israëlitische kant. In
hoofdstuk 4 worden als enige telkens
de stammen Naftali en Zebulon genoemd, terwijl er volgens hoofdstuk 5
nog vier andere stammen bij betrokken waren. Namelijk Efraïm, Benjamin,
Machir (dat is een deel van Manasse)
en Issachar. Dat hoofdstuk meldt verder
dat er ook vier stammen thuisbleven:
Ruben, Gilead, Dan en Aser. Deze toevoeging bewijst dat deze oorlog grootschaliger was dan in hoofdstuk 4 leek.
Het betekent niet dat Rechters 4 tekortschoot in informatie. Want kennelijk
hadden Naftali en Zebulon (die het
dichtst bij het strijdtoneel woonden)
het grootste aandeel in de strijd. Maar
de andere stammen die meededen,

hadden een geringere rol. Misschien
Verdieping
werden zij er pas bij geroepen toen de
achtervolging van Sisera’s manschapWe gaan terug naar het begin van het
pen moest worden ingezet.
artikel. De vraag was of Rechters 5 hisAfgezien van de feitelijke informatie die torisch gezien net zo betrouwbaar is als
de verzen 14-18 geven, moeten we ook
Rechters 4. Mijn antwoord is dat ik geen
kijken naar de manier waarop het mee- voorbeeld heb ontdekt, dat hoofdstuk 5
doen en het weigeren onder woorden
het verslag van hoofdstuk 4 tegen
worden gebracht. Net als in het slot van spreekt. Wel is het zo dat de dichteres
Rechters 5 zien we ook hier volop poëti- Debora geen waarnemingstaal sprak
sche uitbeelding. Debora kon vanaf het
toen ze haar lied zong. Hoofdstuk 4 kan
strijdtoneel (vlakte van Jizreël) niet zien grotendeels rusten op verhalen van
hoe het in het Overjordaanse met de
ooggetuigen, maar dat is in het volstam Ruben ging. Maar ze waren niet
gende hoofdstuk anders. Debora stelde
komen opdagen en zij beeldt dat uit op zich voor, gezien het verloop van de
de manier van vers 16: ze zaten bij de
strijd en de achtervolging, hoe dat in de
schaapskooien rustig naar het fluitspel
verschillende stammen is toegegaan.
van de herders te luisteEn ze kon zich ook indenren. Dat was misschien
ken wat zich uiteindelijk
Fantasie vertolkte
niet wat ze exact deden
in het paleis van Sisera
de realiteit
op dat moment, maar
had afgespeeld. Toch is
hun mentaliteit was er
haar inlevingsvermogen
wel raak door gekenschetst. In die zin
niet de enige factor. Want dan zou de
kwam de schoonheid van haar poëzie
betrouwbaarheid van haar lied nog
niet in strijd met de waarheid van hun
niet gegarandeerd geweest zijn. Ze was
gedrag.
een profetes, die geïnspireerd door de
Heilige Geest haar zang componeerde.
Zoals Goslinga schreef: haar fantasie
Paniek vanuit de hemel
vertolkte helemaal de realiteit van het
gebeuren en de mentaliteit van de
Op één punt bleef Rechters 4 onduidebetrokkenen. De schoonheid van haar
lijk: hoe ontstond die paniek in vers 15
die het begin werd van Baraks overwin- poëzie verdiepte zelfs nog de waarheid
rond deze veldslag.
ning? Dankzij hoofdstuk 5 kunnen we
een antwoord vermoeden. Want vers 21
vertelt ons dat de vijanden meegesleurd werden door het water van de
Kison. Blijkbaar was er een geweldige
stortbui losgebarsten, zodat het dal
een moeras werd, de strijdwagens en
paarden vast kwamen te zitten in de
modderstroom en de manschappen
moesten vluchten. God zorgde ervoor
dat juist op dat moment de hemel in
de strijd betrokken werd en Israël de
strijd kon winnen. Zeker hier geeft de
poëzie een welkome aanvulling op het
prozaverhaal.

www.woordenwereld.nl
Kijk eens op onze website! Niet alleen over de laatste nummers van Nader Bekeken, maar ook over de nieuwste cahiers
is de nodige informatie te vinden. Uit het nieuwste nummer van Nader Bekeken kun je zelfs direct een (deel van een)
artikel downloaden. Verder zijn de nummers die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, als pdf beschikbaar. Ook is
er een uitgebreide zoekfunctie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.
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De twijfel te lijf

Met deze even herkenbare als schokkende waarneming opent Reinier Sonneveld zijn boek De stilte van God.1 In
een stad als Amsterdam gaat nog maar
drie procent naar een kerk, waarvan
de helft van buitenlandse afkomst. Geloofstwijfel heeft in Nederland de trekken van een epidemie.
Wel lijkt die verontrustende ontwikkeling rond 2040 te stabiliseren en rond
de twaalf procent te blijven hangen, als
we de statistieken mogen geloven. De
grootste afname betreft momenteel
vooral ouderen, als gevolg van de klap
in de jaren ’60, ’70 en ’80. Bij jongere
generaties zie je minder kerkverlating.
Sonneveld heeft het dan over de grotere kerken, met volkskerkachtige trekken. Je zou het ook een soort ‘opschoning’ kunnen noemen. ‘Vroeger had
je echte volkskerken, waar je hoe dan
ook bij hoorde. De secularisatie heeft
in elk geval opgeleverd dat we eerlijker

Rondblik
Jan Wesseling

‘Elke tien minuten
vertrekt er iemand.
Zo wordt de kerk in
Nederland elk jaar één
procent leger. Als je dit
hoofdstuk uit hebt, zijn
er dus alweer een paar
kerkverlaters bij. De komende jaren zullen er meer
dan duizend kerkgebouwen
sluiten.’
zijn geworden! De achterblijvers zijn
weliswaar met minder, maar ze zijn ook
gemotiveerder.’

Kleine dingen
‘Het zit ’m vaak in de kleine dingetjes.
Als kind zagen we in het onweer nog de
stem van God, maar tegenwoordig zien
we er zelden meer in dan een natuurverschijnsel. We zeggen automatisch
dat iemand “overleden” is en nauwelijks nog “Hij is bij de Heer”. We blijven
weg als een voorganger niet naar onze
smaak is. Bidden na het eten ontwennen we en vervolgens ook het bidden
ervoor. We lezen steeds kortere stukjes
uit de Bijbel. Ontdekken dat we de Bijbel
per ongeluk vergeten zijn op vakantie,
en merken dat we het eigenlijk niet missen. En op een dag word je wakker en je
denkt: ik heb al maanden niet “aan God
gedaan” – geloof ik eigenlijk nog wel?’

Nergens is de ontkerkelijking zo hard
gegaan als in Nederland.

Moeilijk
In zijn boek wil Sonneveld dat fenomeen ‘twijfel’ onder de loep nemen. De
ondertitel van het boek luidt dan ook:
‘Waarom geloven moeilijk is’.
Hij voert zeven bijbelse figuren ten tonele als ‘beschermheiligen van de twijfelaars’. Elk figuur heeft wel z’n eigen
karakteristieke en herkenbare worsteling met God gevoerd en kan zo dienen
om een bepaalde vorm van twijfel in
beeld te krijgen.
Jakob laat zien hoe schuldgevoelens je
geloof kunnen beïnvloeden. Mozes worstelt met de vraag of geloven nog wel
relevant is en praktisch nut heeft. Dat
je eigen beeld van God de ware God
onzichtbaar kan maken, demonstreert
Elia. Het boek Job illustreert hoe je met
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redeneringen God op afstand kunt
houden. Social stress kan meespelen
in geloofsproblemen, kijk maar naar
Petrus. Bij Tomas kun je ontdekken hoe
je op allerlei manieren aan blikvernauwing kunt gaan lijden en zo God niet
meer ziet. Jezus laat je zien hoe grote
krachten tegen God gekant zijn en je
kunnen beïnvloeden.

Geen oplossing
Wanneer je eenmaal doorhebt wat de
oorzaak van twijfel is, kun je er ook wat
aan doen. Maar omdat twijfel diverse
oorzaken kan hebben, werken vaak de
benaderingen niet die één Grote Oplossing suggereren. Sonneveld noemt de
rationele oplossing. Argumenten tegen
het christelijk geloof probeer je te weerleggen met nog betere argumenten
(voorbeeld: Tim Keller). De communicatieve oplossing gaat ervan uit dat als je
het maar beter brengt (aansprekender
preken, leukere liedjes, meer filmpjes
en drama, eigentijdsere theologie), de
kerk wel weer zou groeien. Ten slotte
zet de organisatorische oplossing alles
op de kaart van projecten voor gemeenteopbouw, gemeentestichting en
inspirerend leiderschap. Bij de laatste
citeert hij een bekende en getalenteerde Nederlandse voorganger van een
grote kerk die ‘toevallig’ op de rand van
de biblebelt staat (Zwolle) en waarvan
vrijwel alle leden uit omringende kerken komen.
Twijfel kent heel diverse oorzaken en
Sonneveld komt dan ook met een divers
palet aan tips. Hij presenteert geen
handboek met een hanteerbaar stappenplan. Geloof is niet maakbaar. ‘Het
enige wat je kunt doen is meer of minder openstaan voor God.’

Existentieel
Het is verleidelijk uit elk hoofdstuk te
citeren. Het boek telt bijna 400 pagina’s, waarvan ruim dertig ingeruimd
zijn voor verwijzingen en aantekeningen, in kleine letter. Dat laatste laat al
zien dat Sonneveld in zijn boek heel
veel informatie verwerkt. Hij heeft verbazend veel gelezen en gezien (boeken,
artikelen, films en reportages), veel
indrukken opgedaan en uit heel wat
bronnen geput.

Wanneer ik mij niet vergis, put Sonneveld niet alleen uit een veelheid
aan informatie, veel daarvan is ook bij
hemzelf behoorlijk binnengekomen.
Voor mijn gevoel geeft dat het boek ook
wel iets onrustigs. Het leest wat springerig en van allerlei kanten worden er
illustraties of ‘bewijzen’ aangevoerd. Ik
moest er niet te veel van aan één stuk
door lezen, omdat er dan te veel informatie tegelijk binnenkomt.

Het boek is ook indringend. Ik denk dat
dat mee veroorzaakt wordt doordat
Sonneveld ook existentieel schrijft. Hij
is opgegroeid in de GKv, heeft theologie
gestudeerd aan de Theologische Universiteit in Kampen, maar kent de existentiële twijfel en worsteling uit eigen
ervaring. Je voelt hoe dat in het boek
komt meegolven. Daarnaast kan hij
op een bijna nietsontziende manier de
dingen bij de naam noemen, veelvuldig
gegeven antwoorden in een paar woorden ontmaskeren of een gesloten maar
valse gerustheid openbreken. Zo benoemt hij in het hoofdstuk over het lijden in deze wereld de meest gruwelijke
wreedheden, wel vanuit andere bronnen, maar daar worden ze niet minder
gruwelijk van. Levensecht en daarom zo
indringend en confronterend. Dat komt
bij mij, visueel ingesteld, wel binnen.
Het geeft aan de twijfel aan God op dit
vlak ook wel een aangrijpend en existentieel karakter.

Geen verklaring
Vanwege alle voorbeelden en illustraties heeft het boek iets redeneerderigs.
Soms verliest Sonneveld zichzelf ook

wel wat in zijn eigen redeneergang,
vind ik. Dan vraag je je aan het eind
van een hoofdstuk af of je nu echt
antwoord hebt gekregen op het aan de
orde gestelde probleem.
Naast veel uitroeptekens plaatste ik ook
vraagtekens in de kantlijn. De grootste
staat in het hoofdstuk over het lijden.
Aan de hand van de geschiedenis van
Job concludeert Sonneveld terecht dat
contact met God blijkbaar niet leidt
tot een eenvoudige verklaring voor het
kwaad. ‘Jezus groeide met dit voorbeeld van terughoudendheid op. En hij
(kleine letter! JW) heeft een nog grotere voorzichtigheid doorgegeven. Van
niemand leer ik meer zwijgen dan van
hem.’ Verschillende van zijn eigen gebeden werden niet verhoord. ‘In de laatste
minuten huilde hij: “Mijn God, mijn
God, waarom hebt u mij verlaten?!”
Een vraag. De vraag van talloze gelovigen eerder en later. En Jezus heeft geen
antwoord. Op dat moment begeven
alle theorieën het. (…) De kern van het
christelijk geloof is dat God ons hele bestaan is gaan delen. Alles. In het Oude
Testament hoor je al hoe God onze pijn
invoelt en meelijdt. In het Nieuwe Testament voelt hij het zelf en lijdt hij echt.
(…) Het is de duurste oplossing die God
kon kiezen: niet een-twee-drie de boel
fixen, maar het probleem zelf tot het
uiterste ondergaan’ (p. 205-209).

Antwoord?
Ik leg hier de vinger niet bij omdat een
recensent zo nodig ook kritische kanttekeningen moet plaatsen. Wel om aan te
geven dat hier wel wat gaat schuiven.
Allereerst lijkt er een soort ineenschuiving plaats te vinden van God en Jezus.
God zelf is degene die lijdt. Dat is de
oude theorie van het theopaschitisme,
waarin God niet in de persoon van de
Zoon, maar zelf het lijden aan het kruis
ondergaat. We kunnen vertwijfeld en
wanhopig raken vanwege het onmenselijke lijden in deze wereld, in al z’n
gruwelijke uitingsvormen en wrede
gradaties, maar de enige troost wordt
dan dat God het ook kent, doorvoelt en
zelf ondergaat. Ook Jezus kreeg geen
antwoord én had er geen antwoord op.
Nu zal ik niet zeggen dat het lijden te
verklaren is. Jobs zwijgen en zijn hand
op de mond zijn wat dat betreft ons
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ten voorbeeld. Een pasklaar antwoord
op waaromvragen krijgen ook wij
meestal niet. Om het met A.F. Troost
te zeggen in zijn ontroerende boekje
Morgen zal het Pasen zijn: ‘We krijgen
geen antwoord van God, wel een Handwoord, om ons aan vast te houden.’
Maar er valt meer te zeggen dan dat
God het lijden ondergaat. Buiten beeld
blijft dan dat het lijden op aarde wel
degelijk een oorzaak kent, al is die zelden rationeel doorzichtig of verklaarbaar te maken. De kwaadaardigheid
van mensen van origine komt niet ter
sprake. Buiten beeld blijft ook dat deze
wereld door Hem aan de zinloosheid
en vergankelijkheid is onderworpen
(Rom. 8). Kortom, in de Godsleer en
in de zondeleer gaan wel wat dingen
scheef.
Daarbij valt mij op dat het ultieme
antwoord, of misschien kan ik beter
zeggen de uiteindelijke levenswijsheid
gezicht krijgt in de persoon
van Jezus.

Openbaring
Hoezeer die
focus op
Jezus ook te
begrijpen
is, daarmee
treedt er ook
bijna ongemerkt
een blikversmalling op. Jezus als persoon, als mens dient ons tot voorbeeld. De rest van de Bijbel en de
personen erin krijgen vooral een
voorbeeldfunctie. Zo groeide
Jezus op met het voorbeeld van
Job.
Ik zou de Bijbel toch fundamenteler willen inzetten. Het
is openbaring, in een klassieke
aanduiding: Godsopenbaring. Christus komt in het
gewaad van de Schriften
naar ons toe. Die Schriften getuigen van Hem.
We hoeven het niet alleen te doen met wat de
personen in de Bijbel ons
als voorbeeld nalaten. We mogen ook leven vanuit wat God ons onthult en laat weten in andere gedeelten,
aan mensen ingegeven door zijn Geest.
Ik leg daar de vinger bij, omdat ik dat

de laatste tijd steeds vaker tegenkom.
Mensen focussen op de (aardse) persoon van Jezus, Hem moeten wij navolgen en op Hem moeten we gaan lijken.
Dat zijn op zich bijbelse uitdrukkingen.
Maar het levert zomaar ook een op de
persoon gerichte focus op, waarbij de
aandacht versmalt van het geheel van
Gods openbaring naar de persoon. Geloven krijgt dan ook zomaar een meer
persoonlijk en emotioneel karakter dan
dat het inhoudelijk bepaald wordt door
het geheel van Gods openbaring.

Vertrouwen
Daar komt bij dat een mijns inziens
wezenlijke oorzaak van twijfel buiten
beeld blijft. Geloven heeft alles te maken met vertrouwen en overgave. Met
je toevertrouwen aan God. K. Schilder
zei al (ik citeer even uit mijn hoofd):
‘Geloven is het Woord van God als de
Belover vertrouwen.’ Hij koppelde dat aan zondag 7
van de Heidelbergse
Catechismus:
‘Geloven is allereerst alles voor
betrouwbaar
houden wat
God ons in
zijn Woord
geopenbaard
heeft.’ Voor
Schilder was dat
allerminst een verstandskwestie. Het was
een vertrouwenskwestie.
Dat onbekommerde basisvertrouwen is in het paradijs
stukgegaan. Door onze eigen schuld.
Twijfel is daarom gegeven met ons
bestaan buiten het paradijs. Niet
toevallig noemt de catechismus als
onderdeel van het eerste gebod, dat
wij de enige echte God echt leren kennen zoals Hij is en Hem
alleen vertrouwen. Dat is ons
niet meer eigen. ‘Geloof is een
twijfelachtig ding’, zei Luther
al. Hij wist uit eigen ervaring
wat aanvechting was.
Het is daarom ook wel wat merkwaardig, dat wanneer een dominee over
twijfel schrijft2, de teneur in veel reacties is: ‘bijzonder dat een dominee ook
zijn twijfels heeft.’ Of: ‘fijn dat dit open

aan de orde kan komen.’ Een dominee is
ook gewoon mens. En er is geen geloof
zonder aanvechting (Luther).
Ook daarin komt Jezus ons met God
verzoenen, als de Leidsman en Voleinder van ons geloof. Zijn hoofdrol in
de Bijbel als Middelaar tussen God en
mensen komt te weinig in beeld. Terwijl juist in Hem God zichzelf bewijst
als de Liefdevolle en Betrouwbare. Hoeveel beloften van God er ook zijn, in de
Zoon van God, Jezus Christus, is het ‘Ja’;
daarom is ook door Hem het ‘Amen’, tot
eer van God door ons.

Diepgaand
Het boek gaat diep in op de diverse
facetten van het fenomeen ‘twijfel’.
Dat maakt het heel lezenswaardig. Ik
vermoed dat veel mensen met diverse
twijfels er baat bij zullen hebben en
zich niet alleen serieus genomen, maar
ook geholpen voelen.
Daarbij had van mij juist in de aangereikte oplossingsrichtingen wel sterker
mogen doorklinken dat God zich in de
loop van de geschiedenis voortdurend
openbaart als een God die liefdevol
en trouw is. Ook in de allergrootste
en meest wurgende twijfel mag mijn
houvast zijn dat Hij mij vasthoudt. Zijn
liefde heeft Hij immers bezegeld met
het bloed van zijn geliefde Zoon op
aarde.
‘Christus Jezus is de gestorvene, wat
meer is, de opgewekte, die aan de
rechterhand van God zit en daar ook
voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van
de liefde van God, die verankerd is in
Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 8).
Geen pasklare antwoorden, wel een
belofte als handwoord. Om ons in leven
en sterven aan vast te houden. Tot onze
troost.
Noot:
1

Reinier Sonneveld, De stilte van God.
Waarom geloven moeilijk is, Buijten &
Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2013.

2

Zie Bram Beute, Ik geloof, geloof ik,
Plateau, Barneveld, 2014.
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Getuigen.nu
Peter Drost

Getuigen nu
Op catechisatie vragen jongeren mij
wel eens: ‘Ik wil graag met mijn ongelovige vrienden of klasgenoten over God
praten, maar ik weet niet hoe ik dat
moet doen. Hoe kan ik het hun goed
uitleggen?’ Dat vind ik als predikant
een prachtige vraag om van mijn catechisanten te krijgen. Hoe kun je nu
getuigen?

Onbeschreven bladen
Deze jongeren zitten (na vaak enkele
jaren gereformeerde scholen) op openbaar onderwijs of volgen een studie
aan de universiteit. Ze ontdekken dat
veel van hun klasgenoten geen flauw
benul hebben als het gaat om het
christelijk geloof. En dat maakt getuigen juist nu ook weer anders. Immers,
vroeger had je te maken met sterke
vooroordelen over het christelijk geloof,
vaak ook afwijzing, maar nu is daarvan
op veel plekken niet zo veel meer over.
De medestudenten en klasgenoten van
jongeren weten vaak nagenoeg niets
over het christelijk geloof. Wat dat betreft zijn ze veelal nog onbeschreven
bladen. En dat is een prachtige kans om
te getuigen. Dat is dan ook een geweldige opdracht.
Ik zeg vaak tegen deze jongeren: ‘Wat
jullie doen, is ontzettend belangrijk.
Jullie zitten gewoon tussen heel veel
mensen die Jezus niet kennen. En soms
heb je zelfs bij elk vak weer een andere

groep mensen om je
heen. Aan hen kun je laten
zien wat het betekent dat
je gelooft. Je hoeft niet eens
direct te preken, maar laat het
maar zien. En dan komen de vragen vaak vanzelf wel.’
Als kerk kunnen we wel eens het gevoel
hebben dat we niet kunnen meekomen
in de hedendaagse netwerksamenleving. Maar de jongeren van de kerk zitten er middenin en schakelen dagelijks
tussen verschillende netwerken. Daarin
hebben ze op allerlei plekken contact
met bij elkaar soms tientallen onchristelijke collega’s, vrienden, studenten en
dergelijke. In elk van deze netwerken
kunnen de vragen over christen-zijn op
je afkomen.

Bereid om vragen te
beantwoorden
Maar wat moet je vertellen als die vragen komen? Wat kun je zeggen over
God? Over Jezus en de Heilige Geest?
Over de Bijbel? Over wat het voor jou
betekent om te geloven? Daarvoor is
toerusting nodig. Catechisatie en vereniging zijn daarvoor mooie gelegenheden. Christusgerichte verkondiging met
een missionair hart is van groot belang.
Daardoor leer je zelf de keus maken
tussen wat de wereld biedt en wat het
leven met Christus betekent, maar het
kan ook een goede toerusting zijn om

Om te doen of te bespreken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ga eens na wat de mensen die je in het dagelijks leven tegenkomt, geloven en wat ze weten van het christelijk geloof of van de kerk.
Ben je je bewust van de taak die je hebt om een getuige van Christus te
zijn in elk netwerk waarin je je begeeft?
Krijg je wel eens vragen over wat je gelooft? Hoe zou je ervoor kunnen
zorgen dat mensen makkelijker vragen aan je gaan stellen?
Wees altijd bereid tot verantwoording van de hoop die in je is
(1 Petr. 3:15). Wat betekent die opdracht voor jou? Ben je altijd bereid?
Stelling: Ik ben benieuwd wat ik van de Nederlandse Geloofsbelijdenis
kan leren om nu te getuigen van mijn geloof.
Stelling: Zo’n oud document als de Nederlandse Geloofsbelijdenis boeit
me niet.

het gesprek met anderen aan te gaan.
Daarnaast biedt onze gereformeerde
belijdenis een rijke schat aan getuigend
materiaal. De Nederlandse Geloofsbelijdenis is een belijdenisgeschrift dat van
begin tot eind de bedoeling heeft om
te getuigen. Dat blijkt uit het motto
van de NGB. Dat zijn deze woorden uit
1 Petrus 3:15 (HSV): ‘Wees altijd bereid
tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is.’

De Nederlandse
Geloofsbelijdenis
Guido de Brès, de schrijver van deze
belijdenis, wilde graag getuigen van
de hoop die hij had leren kennen door
het geloof in een gekruisigde Christus.
Dat waren voor hem niet alleen mooie
woorden. Het was een boodschap
waarvoor hij bereid was te sterven. De
Nederlandse Geloofsbelijdenis werd
uitgegeven in 1561. Het kwam hem duur
te staan. Hij moest vluchten en werd
opgejaagd. Uiteindelijk werd hij in 1567
alsnog gearresteerd en samen met enkele andere predikanten opgehangen.
Dat maakt het belang van deze belijdenis voor ons nog groter. Deze woorden
die wij gewoon achter in het Kerkboek
kunnen vinden, zijn met bloed betaald.
In deze rubriek zal ik de komende tijd
enkele artikelen uit deze geloofsbelijdenis bespreken. Het is mijn gebed dat
het jong en oud helpt een antwoord
te formuleren op de vragen die ik hierboven al stelde. Dat het helpt om te
getuigen van Jezus Christus en die gekruisigd. Dat het helpt om ongelovige
studiegenoten of collega’s verwonderd
te laten zijn over de grootheid van onze
Schepper.
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Wat doen we met deel 1
van de Bijbel?
Is dat nu bij de Bijbel ook zo? Daar heb
je het Oude Testament als deel 1 en het
Nieuwe als deel 2. Is deel 1 niet meer actueel als je bij de kerk van het Nieuwe
Testament behoort? Over die vraag
gaat dit boek van dr. Pieter Lalleman.

Schrijver
De auteur van dit boek is baptistenpredikant en docent
Nieuwe Testament aan het
Spurgeon’s College in Londen.
Hij noemt zich een evangelisch
christen, zoals blijkt op pagina 9:
‘Evangelische christenen voelen
zich niet vaak gebonden aan de
NGB, die uit de zestiende eeuw
stamt, maar met dit deel ervan
(te weten art. 4 over de canonieke boeken, JdW) zijn we het
in principe best eens.’ Met dat
woordje ‘we’ voegt hij zich kennelijk bij
genoemde christenen.
De schrijver is getrouwd met Hetty
Lalleman-de Winkel, die oudtestamenticus is en als zodanig ook doceert
aan hetzelfde college. Ze schreef verschillende boeken, onder andere Van
levensbelang (over de relevantie van de
oudtestamentische ethiek, 1999) en redigeerde de bundel Ongemakkelijke teksten van het Oude Testament (2014). De
titel van Lallemans boek, Van blijvend
belang, zal niet toevallig veel op die van
het eerste boek van zijn vrouw lijken.
Het gaat in beide boeken om belangrijke zaken rond het eerste Testament.

Het tegoed
Waar gaat het boek van Pieter Lalleman dan over? Het onderwerp is

het tegoed van het Oude Testament.
Met die term wordt gedoeld op zaken
die in het Nieuwe Testament niet of
nauwelijks aan de orde komen, maar
die wel van betekenis zijn voor ons als
christenen. Er zijn heel wat teksten in
het Oude Testament, zegt

Dr. Pieter Lalleman
Lalleman, die ons ook in de tijd na het
Nieuwe Testament nog veel te zeggen
hebben. Daarom heeft ook dit deel van
de Bijbel blijvende waarde. Dat wil hij
nu juist laten zien in dit nieuwe boek
van hem.
Na enkele inleidende hoofdstukken
volgen negen hoofdstukken waarin hij
telkens een onderwerp uit het Oude
Testament uitwerkt, dat nog altijd van
direct belang voor ons is. Hij noemt bijvoorbeeld de schepping, de seksualiteit,
de politiek, de klacht en de boodschap
van het boek Ester. Daarna komt nog
een onderdeel waarin hij voorbeelden
geeft van een verkeerd gebruik van het
Oude Testament. Hij denkt dan onder
andere aan het welvaartsevangelie, zoals dat vooral in Amerika op grond van

bijbelteksten over Gods zegen gepropageerd wordt. In het notenmateriaal
is geregeld te merken dat de auteur gebruik heeft gemaakt van de exegese en
uitkomsten van medewerkers aan het
boek Ongemakkelijke teksten van het
Oude Testament dat ik al noemde.

Inspiratie
In een Nawoord vertelt de schrijver dat
hij dankbaar is ‘voor de inspiratie die
ik ontving van Miskotte en Van Ruler
om het Oude Testament te bekijken
vanuit het blijvende belang
ervan voor ons leven als christenen’. In zijn inleiding had hij die
twee namen ook al genoemd.
Waar dacht hij dan aan? Hij
verwees naar twee invloedrijke
hervormde theologen uit het
midden van de vorige eeuw. Allereerst Arnold Albert van Ruler.
Hij vond dat de complete boodschap van het Oude Testament
niet tot zijn recht komt als dat
Testament eenzijdig christocentrisch wordt gelezen. Dat was
ook al de benadering van Maarten
Luther geweest. Luther was alleen
geïnteresseerd in wat een bijbelboek
over Jezus zei en in niets anders. Van
Ruler brak met die benadering en ging
als jong predikant zelfs zover dat hij het
Oude Testament de ‘eigenlijke Bijbel’
noemde, en het Nieuwe was ‘om zo te
zeggen niet meer dan een lijstje met
vreemde woorden ter nadere verklaring
achterin’. Een prikkelende uitspraak,
die veel pennen in beweging heeft gebracht.
De andere theoloog die Lalleman op
weg hielp, was Kornelis Heiko Miskotte.
Hij ging dezelfde richting op. Van hem
is de term ‘tegoed’ afkomstig als aanduiding voor momenten van het Oude
Testament die bijzonder actueel zijn,
maar niet direct met Christus te maken
hebben. Zulke teksten komen in het
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Gelezen
Hans de Wolf

Op de middelbare school begin je met het eerste deel van
een reeks wiskundeboeken. In het tweede jaar krijg je een
volgend deel, en dan kun je dat eerste boek wel vergeten of
verkopen, want het tweede bouwt voort op het eerste.
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Nieuwe Testament eigenlijk niet terug,
maar blijven in het Oude wel overeind.
Miskotte dacht bijvoorbeeld aan wat
daar geschreven wordt over de scepsis,
de opstand, de erotiek en de politiek. In
de inleiding verklaart Lalleman dat hij
in zijn boek dankbaar maar voorzichtig
gebruik zal maken van deze ideeën van
beide theologen.

Merkwaardig
Het principe dat hier naar voren komt,
is op zich best lofwaardig, maar de
uitwerking die Lalleman eraan geeft,
vind ik toch soms wel merkwaardig.
Laten we wel wezen, ‘tegoed’ is een
positief woord, toe te passen op positieve zaken, maar waarom kan hij er
dan scepsis en twijfel en klachten en
tegenspraak onder rangschikken? Vormen die een positief saldo, vergeleken
met de inhoud van het Nieuwe Testament? Als je een twijfelaar bent in de
kerk, heb je dan uiteindelijk niet juist
een tekort aan geloof in plaats van een
tegoed? Er staan veel mooie dingen in
dit boek, maar al lezend kreeg ik toch
steeds meer moeite met de aanpak
van Lalleman. Moeten we zo tegen het
Oude Testament aankijken, dat we
gaan rubriceren: dit is niet meer van
blijvend belang en dat andere wel? En
kun je dan een boek gaan schrijven,
zoals Lalleman doet, over de vijfde
en laatste rubriek die hij noemt: gedeelten die onveranderd blijven (zie
p. 15-16)?
Ik heb daar deze vraag bij: is niet heel
het Oude Testament goddelijke openbaring en kunnen we van die goddelijke teksten ooit zeggen dat ze ongeldig of onbruikbaar of onnodig zijn
geworden? Raken Gods eigen woorden
ooit uitgeblust? Veel (messiaanse) profetieën zijn inderdaad vervuld, maar
dat betekent niet dat je ze nu wel kunt
vergeten. Ik denk zelfs dat die profetieën zelf nog altijd preektekst kunnen zijn. En dan zal een preek over de
voorzegging op zich weer anders uitpakken dan over de vervulling. Denk
bijvoorbeeld aan de Immanuëlprofetie
uit Jesaja 7:14 met haar eigen context
en historische situatie. Een kerstpreek
over de vervulling door de geboorte
van Christus (Mat. 1:22-23) zal vast een

andere spits en uitwerking hebben.
Jesaja 7:14 blijft dus een meer dan historische waarde behouden.
Ik wil zelf dan ook benadrukken dat de
bijbelse openbaring één groot geheel
is en dat we niet de teksten in allerlei
vakjes moeten gaan plaatsen. Voor
de onderbouwing hiervan denk ik bij
voorbeeld aan Romeinen 15:4. In vers 3
is een regel uit Psalm 69 aangehaald
die in Christus vervuld is, maar die
ook voor onze omgang met elkaar
ons veel te zeggen heeft en dus op onszelf toegepast kan worden. In vers 4
wordt dat procedé veralgemeniseerd
als Paulus schrijft: ‘Alles wat vroeger
geschreven is, is geschreven om ons te

K.H. Miskotte en A.A. van Ruler
onderwijzen...’ Het gaat daar dus niet
over teksten in bepaalde rubrieken, ook
niet over een restpartij aan teksten,
maar over alles wat in de geschriften
van het Oude Testament te lezen staat.
Er is dus geen tekstwoord achterhaald
of door nieuwe openbaring overstemd
of overruled. De Bijbel is natuurlijk wel
gedateerd, maar je blijft altijd weer
Gods stem horen en je hoort altijd weer
zijn hart spreken.

Hervormd of gereformeerd
Van Ruler en Miskotte waren allebei
hervormde hoogleraren. Hun uitspraken over het Oude Testament waren in
hun tijd en in hun kringen waarschijnlijk verfrissend en vernieuwend, maar
tegelijk zat er iets in van een reactiehouding. Het Oude Testament was in
die tijd een verwaarloosd, ja soms zelfs
verguisd boek geworden. Het optreden van Hitler en de vernietiging van
miljoenen Joden heeft daar natuurlijk

ook aan bijgedragen. De Joodse Bijbel
onderging voor velen hetzelfde lot als
het Joodse volk. En verder was er nog
altijd de neiging in kerk en theologie
om het Oude Testament extreem christocentrisch te lezen, zodat dat Testament van elke zelfstandigheid en eigen
boodschap werd beroofd. Of het werd
helemaal als een Joods boek gezien met
Israëlitische letterkunde als inhoud.
Daar kwamen de beide hoogleraren nu
juist tegen op in hun herwaardering
van de Hebreeuwse Bijbel.
Ik heb de indruk dat die omslag en heroriëntatie in gereformeerde kringen
niet zo nodig was. Tot aan het midden
van de vorige eeuw hadden moderne
theologie en bijbelkritiek nog nauwelijks vat op gereformeerde kerken en
theologen. Voor hen was het geestelijk
belang van het Oude Testament vanzelfsprekend en onomstreden. Denk
ook aan de heilshistorische lente in de
bestudering van dat Testament vanaf
de jaren dertig van de twintigste eeuw.
Mee dankzij Calvijn had de geschiedenis van Gods volk in het Oude Testament een natuurlijke plek in heel de
bijbelse theologie. Er was geen reden
om dat eerste deel van de Bijbel te
redden of terug te halen uit de versukkeling. In die zin was de situatie bij de
gereformeerden toch anders dan bij
de hervormden. Er was dan ook weinig reden voor gereformeerden om de
‘ontdekking’ van Van Ruler en Miskotte
te omarmen. Het Oude Testament was
daar al in ere.

Theocratie en theonomie
Het is mogelijk dat bij de aanpak van
Lalleman zijn baptistische achtergrond
meespeelt. Bekend is in elk geval dat de
baptisten van oorsprong niet zo’n hoge
dunk van het Oude Testament hadden.
Wellicht dat Lalleman in dit boekje z’n
eigen ommezwaai maakt naar een
meer gereformeerde waardering van
dat Testament, daartoe aangezet door
de genoemde twee hervormde hoogleraren. Maar het is terecht dat hij op
een gegeven moment ook weer afstand
neemt van een uitvloeisel van hun benadering, speciaal bij Van Ruler. Want
Van Ruler is bekend geworden door zijn
theocratisch ideaal dat hij baseerde op
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de stelling dat het Oude Testament het
eigenlijke Woord van God was, met als
consequentie dat de wetgeving van
Mozes in principe van kracht bleef ook
voor het Nederlandse volk. Bekend is
dat ook de SGP in die richting denkt.
Gelukkig dat Lalleman van deze ‘toepassing’ niets moet weten. Op pagina
114-115 legt hij daar verantwoording van
af, in hoofdstuk 11 met de titel Hoe het
niet moet. Daarin geeft hij een aantal
voorbeelden die laten zien hoe je vandaag het Oude Testament ook verkeerd
kunt gebruiken.
Wat Lalleman verder niet speciaal
noemt, maar wat evengoed een
verkeerde toepassing is van de Hebreeuwse Bijbel, is de gedachte van
theonomie. Dat houdt in dat de ethiek
gebaseerd moet zijn op de Bijbel alleen en dat de Bijbel ook voldoende is
om als grondslag voor recht en orde
te gebruiken. Dit denken is verbonden
met de beweging van het reconstructionisme, dat vooral in Amerika voet aan
de grond kreeg. De baanbreker van die
beweging was Rousas Rushdoony (19162001). Hij vond dat de oudtestamentische wetgeving moest worden toegepast op de moderne maatschappij.
Maar ook deze visie, net als die van de
theocratie, miskent dat het rijk van God
in onze tijd niet meer concreet wordt
in één apart volk Israël, maar via de gemeente van de Heer Jezus Christus.

Hoe dan?

Slotsom

De vraag blijft natuurlijk hoe de openbaring van het Oude Testament dan
nog van gelding kan zijn. En dan denken we niet alleen aan wetten, maar
ook aan de wijsheid, aan de geschiedenis van Gods volk, aan de profetieën
en aan de poëzie. Het is hier niet de
plaats om daar nu diep op in te gaan.
Belangrijk is in elk geval om niet bij
voorbaat bijbelgedeelten in vakjes te
zetten, maar elke tekst nauwkeurig uit
te leggen in samenhang met de nieuwtestamentische openbaring, om dan tot
de conclusie te komen hoe we die tekst
vandaag nog tot onze lering en troost
kunnen gebruiken.
Een mooi voorbeeld hoe je te werk kunt
gaan, geeft Lalleman zelf op pagina
108-109, als het gaat over de tienden.
Evangelische groepen sporen de leden
vaak aan om letterlijk tien procent te
geven van hun inkomen. In de protestantse wereld vindt men meestal dat
die wetten van Mozes over de tienden
ons niks meer te zeggen hebben. Lalleman gaat daar als het ware tussenin
zitten: leg het elkaar zeker niet op want
wij zijn Israël niet, maar overigens kan
het best een goede vuistregel zijn als je
probeert te bepalen wat je aan de kerk
moet geven. Want ook in die regel had
God wijsheid gelegd. Het is aan ons om
het blijvend belang van heel zijn openbaring te ontdekken.

Als afsluiting kan ik zeggen dat ik blij
ben dat dr. Lalleman dit onderwerp van
het ‘tegoed’ aan de orde stelt, maar
dat ik nog niet zo enthousiast ben over
de manier waarop hij het aanpakt.
Waarom zou bijvoorbeeld de schepping
een element zijn van het tegoed, zoals
hij zegt? De Bijbel als geheel is toch een
boodschap voor heel het leven en over
alle tijden. Nu lijkt het net alsof het enkel gaat om de rode lijn naar Christus
toe, en dat het feit van Gods schepping
iets extra’s is, terwijl dat juist de basis
en voorwaarde is voor de verlossing.
Hoe kon Christus redden als er geen
geschapen en gevallen wereld en mensheid was? Intussen blijf ik dankbaar
voor de inzet van Lalleman om de blijvende waarde van het Oude Testament
te verdedigen en te illustreren. Ik hoop
dat zijn boek nog velen, ook in zijn eigen kring, kan overtuigen.
N.a.v.: Dr. Pieter J. Lalleman, Van
blijvend belang. Het Oude Testament,
Ark Media, Amsterdam, 2016,
ISBN 9789033801075, 136 pag.,
prijs € 14,95

Ingezonden

Theologia Reformata
De redactie van Theologia Reformata is op zoek
naar een vrijwilliger die kan helpen om de omvangrijke taken van de redactie te verlichten.
Theologia Reformata is een theologisch tijdschrift
voor gereformeerde theologie dat ieder kwartaal
verschijnt. Voor meer informatie over de redactie
en over de inhoud, zie theologiareformata.nl.
Sinds begin 2018 wordt de inhoud van het blad
digitaal ter beschikking gesteld via de bibliotheek
van de Rijksuniversiteit Groningen. Het online beschikbaar maken van het blad is een kleine taak
voor iemand die redelijk tot goed overweg kan met
een computer. Het is de bedoeling dat niet alleen
nieuwe nummers, maar ook een selectie van ar-

tikelen uit het archief op deze wijze beschikbaar
komen voor een breder publiek.
Naast de taak met betrekking tot de digitalisering
denkt de redactie ook aan enige assistentie bij
het bijhouden van de lijst met boeken (en aanmaningen) voor de recensies, ondersteuning bij de
redactionele werkzaamheden en bij het notuleren
van de vergaderingen. Elk kwartaal zullen deze
verschillende werkzaamheden ongeveer 15 tot 20
uur in beslag nemen. Er is voor deze werkzaamheden naast de vergoeding van alle onkosten ook
een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Sollicitanten kunnen tot en met 1 juni reageren
naar: dr. R.P. de Graaf, Spitsbergenweg 17,
3902 HM Veenendaal, e-mail rdgraaf@che.nl.
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Verscheurd door trouw
In de ADChartasreeks verscheen het 32e boek onder de titel:

Verscheurd door trouw, ondertitel ‘Studentenprotest in Kam-

Gelezen
Jan Blok

pen in de jaren zestig’. Schrijver is drs. Johan Schaeffer. Het

boek verscheen onder auspiciën (= toezicht) van het Archiefen Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken te
Kampen.

Schaeffer is een van de veertien studenten die zich slachtoffer weten van
het zogenaamde ‘attestenbesluit’,
genomen door de senaat van de Theologische Hogeschool op 14 augustus
1967. Het was kerkelijk een roerige tijd
in de jaren zestig. De zogenaamde
Open Brief van 31 oktober 1966 gaf stof
tot veel discussie in de Gereformeerde
Kerken. Op verschillende plaatsen
kwam het in het land tot een kerkelijke
breuk. Met als gevolg dat twee kerkenraadscolleges elkaar het wettige
bestaansrecht betwistten. Op 26 januari 1967 hadden de curatoren van de
Hogeschool zich kritisch uitgelaten over
de Open Brief. Hetzelfde geldt van de
Generale Synode van Amersfoort-West
d.d. 6 april 1967.

Het attestenbesluit
In het attestenbesluit bepaalde de senaat onder andere dat hij attesten
(= getuigenissen) van kerkenraden
‘indien van hen bekend is dat zij van
oordeel zijn dat de Open Brief geen gewichtige oorzaken van nadenken geeft,
momenteel slechts mag doen gelden
als goed getuigenis van belijdenis en
wandel, nadat eerst een onderzoek van
geattesteerde inzake zijn belijdenis
heeft plaatsgevonden’. Zie voor de tekst
van het attestenbesluit Bijlage 1 op
pagina 301. De Open Brief gaf reuring.
Hetzelfde geldt van het attestenbesluit.
Docenten aan de Hogeschool stonden
tegenover elkaar. In Kampen was het
tot een kerkelijke breuk gekomen, en
docenten en studenten kozen kerkelijk
verschillend. Een redactioneel commentaar op het attestenbesluit in het
blad Opbouw van 8 september 1967 van
de hand van de hoogleraren Jager en

Veenhof zorgde voor grote spanningen
binnen de academische senaat. In een
sterk juridisch getoonzette brief hadden veertien studenten die met het
attestenbesluit te maken kregen, hun
protest tegen dit
besluit kenbaar
gemaakt. Zie voor
de brief: Bijlage 2
(p. 302) en voor
het antwoord van
de senaat aan de
veertien: Bijlage 3
(p. 307).
In de jaren ’60
speelde onder andere de vraag hoe
je de Vrijmaking
van 1944 moest
taxeren. Was het
een werk van de
Here of slechts
een broedertwist
die snel beëindigd
moest worden? Ook
was er verschil in visie over de binding
aan de belijdenis en over de vraag hoever tolerantie reikt bij afwijkingen van
de belijdenis.

Typeringen
Schaeffer is kritisch over het optreden
van de senaat. Hij noemt het attestenbesluit een onlogisch besluit en een
vorm van ‘vroom zelfbedrog’ (p. 64).
Hij typeert het als ‘oneerlijk’ (p. 66) om
‘studenten te belasten met de gevolgen
van hun kerkelijke keus, terwijl docenten die dezelfde keus gemaakt hadden
vooralsnog buiten spel bleven’. Hij
spreekt over het ‘absolutistische denken’
dat destijds de GKv beheerste (p. 68).

Hij noemt het attestenbesluit een ‘discriminerende maatregel’ die met name
een bepaalde groep studenten trof (p.
91, 153). De reactie op de brieven van de
senaat aan de veertien studenten wordt
door hem ‘regentesk’ genoemd (p. 117)
en ‘strikt zakelijk’.
Veertien studenten vielen onder het
attestenbesluit. Van hen vond God
schalk wat de senaat hem schreef ‘immoreel’ (p. 124). De veertien studenten
konden het voor God en hun geweten
niet verantwoorden zich te onderwerpen aan het attestenbesluit (p. 127).
Student Klein gebruikte zware woorden aan het adres
van de senaat: ‘Als
God voor U is, dan
kan niemand tegen
U zijn. Dan zal Hij
de kerkstrijd voor U
strijden. Maar als
U nu, in plaats van,
van God en mensen recht te zoeken,
het direct anderen
moeilijk gaat maken, op een plaats
waar U daartoe de
bevoegdheid niet
eens hebt, dan betwijfel ik, of U zelf
gelooft, dat God
voor U is’ (p. 128).
Ook lees ik dat de ene na de andere
student vastliep in het contact met de
senaat (p. 131).
Het antwoord dat de veertien studenten van de senaat ontvingen, was ‘kort
en afhoudend’ (p. 132). Er was bij de
senaat geen openheid voor de nood
waarin studenten zeiden zich te bevinden (p. 132). Door het attestenbesluit
leek de weg van de studie in Kampen
‘geblokkeerd’ te worden (p. 137). Student Van Houwelingen moest zijn
studie ‘noodgedwongen’ voortzetten in
Utrecht (p. 170). In de gang van het conflict waren er ‘kille omgangsvormen’
(p. 139). De hoogleraren waren ‘mannen uit de dageraad van de Vrijmaking

164

opgekomen, die gevangen zitten in
de afgoderij met de dingen der mensen’ (aldus student Klein, p. 140). Ook
spreekt Klein van de ‘vergoddelijking’
van het Ondertekeningsformulier voor
ambtsdragers (p. 140). Klein voelt zich
gedwongen afscheid te nemen van
de Hogeschool ‘totdat er bekering is’
(p. 140). Student Gerben Wielenga was
boos over het feit dat men zich enorm
druk maakte over het gereformeerde
karakter van het onderwijs en de opleiding aan de Theologische Hogeschool,
‘terwijl die in zijn ogen destijds de
naam onderwijs en opleiding nauwelijks verdienden’ (p. 199). Ook broer Bob
vond het onderwijs aan de Hogeschool
niet van hoge kwaliteit (p. 170). Van de
Vrije Universiteit verwachtte hij een
meer verantwoorde opleiding (p. 245).
Schaeffer schrijft ergens over de ‘paranoia’ waarmee de senaat blijkbaar
kampte (p. 204).
Op veel plaatsen in het boek wordt
geschreven dat de sfeer bij de opleidingen buiten Kampen (met name
Utrecht en Amsterdam) open, warm en
weldadig was. Dit in tegenstelling tot
het klimaat dat de veertien in Kampen
gewend waren. De binding aan ‘de drie
formulieren van enigheid’ wordt ergens beschreven als een ‘juk’ (door Van
Houwelingen, p. 121). In Kampen waren
‘benauwende discussies’ (aldus student
Mellema, p. 224). Voor Schaeffer ging
aan de VU een wereld open die hij in
Kampen niet gekend had, ‘een weldaad
vergeleken bij wat ik in Kampen had
meegemaakt’ (p. 233). Hij genoot van
de prediking van ds. B.J.F. Schoep. Student Arnold Schilder kwam na zijn vertrek uit Kampen ‘tot een grondhouding
van relativisme’ (p. 242). Soms werd
beweerd dat je de belijdenisgeschriften
maar beter niet kon ondertekenen ‘omdat je daarmee je hoofd in de strop zou
steken’ (p. 259).

Welk criterium?
Bij verhalen over de kerkelijke twisten
in de jaren zestig is de vraag te stellen:
vanuit welk criterium schrijft men?
Wat waren de kerkelijke afspraken die
toen golden? Hoe toetsen we de gebeurtenissen van toen? En aan welke
norm?

C. Trimp wijst erop ( in twee hoofdartiIk doe een poging (en het volgende
kelen in De Reformatie van 15 en 22 nowijkt af van de schets die Schaeffer
vember 1969 onder de titel ‘Twist met
in de eerste drie hoofdstukken van
de winden’) dat er rond 1948 moeiten
zijn boek geeft). De geschiedenis van
ontstonden rond de zogenaamde ‘doorde vrijgemaakte kerken vanaf 1944 is
gaande reformatie’ en de kwestie van
een geschiedenis van moeite en zorg.
de samensprekingen met de synodale
Maar ook een geschiedenis van zegen
kerken. Er waren er die de Vrijmaking
en hoop. God leidde zijn volk door
wilden reduceren tot slechts een mendiepe dalen. Was de Vrijmaking zelf
selijke twist die zo spoedig mogelijk
een werk van de Here? Daarover is
zou moeten worden beëindigd (Open
heel wat gediscussieerd. In de tijd van
Brief 1966). Vrucht van ‘doorgaande rede Vrijmaking zag men het zo: bij alle
formatie’ is onder andere geweest dat
verdriet over eigen zonde, zwakheid en
onvolkomenheid werd God de eer gege- er gereformeerde scholen kwamen, dat
bijbelkritische inzichten ontmaskerd
ven dat Hij in de jaren veertig een weg
werden en er gereformeerde politieke
baande voor zijn volk in nood. Er kwam
activiteit ontstond.
namelijk bevrijding van binding aan
een onschriftuurlijke leer over verbond
en doop.
Confessionele bepaaldheid
Ds. Schoep weigerde de Vrijmaking van
1944 in de zojuist genoemde zin een
In de jaren ’50 en ’60 was er de strijd
reformatie te noemen. Maar ook de
rond de confessionele bepaaldheid
grote Reformatie uit de zestiende eeuw van de kerken. De strijd uit de dagen
noemde hij geen reformatie. Het was
van de Vrijmaking tegen hiërarchie en
slechts een halve reformatie, omdat de
onschriftuurlijke bindingen moest posikerk van de Reformatie de ‘theoretische tief zichtbaar worden als een strijd voor
dogmatiek’ niet heeft uitgebannen.
de gereformeerde kerkregering en voor
Van hieruit kwam er kritiek op de bede binding aan aangenomen confeslijdenis van de kerk, kritiek op de leer
sies. Maar er groeide in die jaren kritiek
van de uitverkiezing, zoals in Dordrecht op het Ondertekeningsformulier voor
1618/19 beleden, kritiek ook op zondag
ambtsdragers. En (tegen de afspraken
22 HC en kritiek ook op het bijzondere
in) werden dwalingen in bescherming
ambt (K.J. Popma). Er
genomen. Toen ds. A. van
kwam wrevel, omdat
der Ziel voor zichzelf de
Er
kwam
wrevel
men meende vast te
vrijheid opeiste om sazitten aan een Ondermen te spreken met de
tekeningsformulier, dat
synodale kerken, werd hij
eerlijke instemming uitspreekt met de
geëerd als een trouwe, lijdende knecht
belijdenisgeschriften van de kerk. De
van de Heer (Open Brief 1966). Er kwa‘theoretische dogmatiek’ moest vermen kwesties in Breda, Beverwijk, Gordwijnen! In deze weg zouden kerksplitkum, Enschede-Noord, Groningen-Zuid
singen overwonnen worden.
enzovoort. Ze hadden alle te maken
met de binding aan de gereformeerde
Het is duidelijk dat dit denken ook raakt belijdenis en/of schriftuurlijk kerkrecht.
aan de ambtelijke prediking en tuchtHet was een tijd van toenemend relatioefening van de kerk. ‘Er ruist iets van
visme, van kritiek op de gereformeerde
een geestelijk ontwaken door de dorre
belijdenis en van toenemende tolerandoodsbeenderen van de scholastieke
tie. Ten diepste ging het om het bewaen vertheoretiseerde kerkzielen in Neren van Christus’ woorden en geboden.
derland’ (Schoep). Zie hier: J. Kamphuis,
In deze strijd zijn er over en weer veel
Verkenningen I (hfdst. 4: ‘Kruistocht tezonden en gebreken geweest. Ook was
gen de gereformeerde confessie’, Goes,
er onheilig vuur. Er is schade aangericht
1963, p. 90-161). Hetzelfde denken vinaan mensen. En de naam van God is
den we bij de dopersen in de zestiende
onteerd. De goede strijd is regelmatig
eeuw: ‘De oude Doopsgezinden zijn
op een niet goede manier gevoerd.
van mening dat de reformatie der grote 25 jaar na de Vrijmaking van 1944 verkerkgenootschappen halfweg is blijven
stonden broeders van hetzelfde huis
steken’ (J.H. Wessel).
elkaar niet meer! Er zijn verwachtingen
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beschaamd. De kerken werden in de
Open Brief weggeroepen van hun vaak
kleinvaderlandse gedoe naar het niveau
van de wereldkerk. Schoep (opsteller
van de Open Brief) werd synodaal en
velen volgden hem. Ambtsdragers beloven in het Ondertekeningsformulier
onder andere dat ze verkeerde leer
zullen helpen weren en niet tolereren.
Daarin zijn velen tekortgeschoten in de
jaren zestig.

Nogmaals het attestenbesluit

de senaat. Veel zelfreflectie zit er in
het boek niet. Schaeffer noemt zijn
boek terecht een egodocument (p. 9).
Ook wordt het grote kader waarin de
gebeurtenissen plaatsvonden, niet (of
eenzijdig) geschetst. Het beroep op het
geweten: de veertien (later: dertien)
konden zich om des gewetens wil niet
schikken onder het attestenbesluit, is
niet sterk. Het beroep op het geweten
maakt een discussie haast onmogelijk.

Je beroepen op het geweten kan mijns
inziens alleen als het echt om een uitgedrukt woord van God gaat dat in geJe mag het attestenbesluit zien als
ding is. En dat was hier niet het geval.
een opvallend besluit in een wel heel
De dertien studenten hadden in Kambijzondere tijd. Een tijd waarin het gepen wel verder gekund, zoals ook Anreformeerde karakter van de kerken op
dries den Broeder daar zijn studie kon
het spel stond. Dat de senaat in die tijd
voortzetten. Schaeffer
vroeg om een positief
beschrijft bij herhaling
getuigenis ten aanzien
Monopolie op het
hoe belangrijk het zou
van de gereformeerde
slachtofferschap
zijn als de GKv schuld
belijdenis van studenten
zouden belijden over de
uit kerken voor wie de
zonden uit de jaren zestig. Ook hier is
Open Brief ‘geen gewichtige oorzaak
de blikrichting weer te eenzijdig.
van nadenken geeft’, is mijn inziens te
billijken. En temeer te billijken, omdat
de curatoren op 26 januari 1967 en de
Toch samen verder
Generale Synode van Amersfoort-West
van 6 april 1967 kritische uitspraken
We leven niet meer in de jaren zestig.
hadden gedaan over de Open Brief.
Tussen die jaren en het jaar 2017 is er
Het is jammer dat Schaeffer in zijn
veel gebeurd. Er waren (en zijn!) trauboek te veel let op wat de veertien
ma’s die verwerkt moe(s)ten worden.
studenten in zijn ogen is aangedaan.
Trauma’s bij de veertien studenten. Bij
Er lijkt een monopolie te zijn op het
de een meer dan bij de ander, zo blijkt
slachtofferschap: dat is te vinden bij de
uit het boek van Schaeffer. Trauma’s
veertien studenten. Maar die tekening
bij NGK’ers en GKv’ers. Ik hoop dat alle
is toch echt eenzijdig. Er was zeker ook
betrokkenen met hun al dan niet gearrogantie van de veertien richting
traumatiseerde verleden in het reine

mogen komen bij Hem die onze lasten
wil dragen en ons rust, vrede en vergeving wil geven.
Zie over christelijke omgang met trauma’s het indringende artikel van Egbert
Brink, ‘Jobs verlangen naar vertolking’
(in: Ad de Bruijne en Hans Burger (red),
Gereformeerde hermeneutiek vandaag,
Barneveld, 2017, p. 239-259).
Er zijn samensprekingen (geweest) en
er kwam toenadering. Er groeide ook
meer begrip voor elkaar. Mijn hoop en
gebed is dat kerken die ruim vijftig jaar
geleden uit elkaar gingen, elkaar weer
mogen vinden op grond van het goede
Woord van onze God en in dankbare
verwondering over wat we met elkaar
belijden in onze confessies.
Ik sluit af met een woord van Arie Reitsema (een van de veertien studenten):
‘Terugkijkend naar het verleden, past
ons als NGK-ers én GKV-ers alleen verootmoediging.’ Hij wijst daarbij op het
huidige klimaat van verwereldlijking
waarin sprake is van vreemdelingenhaat en egocentriciteit en van zo weinig bewogenheid met de armen in de
wereld. Hij eindigt met de woorden:
‘Laten we dankbaar zijn, dat de Heer
ons zijn betrouwbaar Woord (1 Tim.
1:15, Tit. 1:9) heeft gegeven. En elkaar
aanvaarden, zoals Christus ons aanvaard heeft (Rom. 15:7). Als we ons laten
leiden door de Geest en ons richten op
onze taak om getuigen te zijn van de
goede boodschap, mogen we de Heer
vragen om ons genadig te zijn en ons
nog te willen gebruiken voor de komst
van Zijn koninkrijk’ (p. 232).
Deze recensie is geschreven in augustus 2017.

N.a.v.: Johan Schaeffer, Verscheurd door
trouw. Studentenprotest in Kampen in
de jaren zestig (ADChartasreeks, nr. 32),
Vuurbaak, Barneveld, 2017,
ISBN 9789055605323, 340 pag.,
prijs € 24,75
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Bekering

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus,
tussen ons en de Vader, naar Uw Woord
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,
wat er ook in ons leven is gebeurd.
Ik deed van alles wat gedaan kan worden

Gedicht
Gert Slings

het meest misdadige – en was verdoemd.
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd,
met die van mij. – Nu is het stil geworden,
zoals een zomer om de dorpen bloeit.
En moeten ook de bloemen weer verdorren:
mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid.
Uit Uwe hand ten tweeden maal geboren,
schrijd ik U uit het donker tegemoet.

Gerrit Achterberg (1905-1962)
Uit: En Jezus schreef in ‘t zand, 1947

Achterberg heeft in 1937 een crime passionel gepleegd in een vlaag van
verstandsverbijstering!
Hij is daarop veroordeeld tot tbs.
Het leven in een psychopatenkliniek was voor hem, de fijngevoelige, een hel.
In dit bijzondere vers beschrijft hij dat het tussen hem en de Here God
weer in orde is gekomen.
Hij weet van het wonder van zondevergeving.
Hij spreekt zelfs van de witte (zuivere, gezuiverde) naam.
Het mooie van dit vers is dat de Here erin centraal staat.
Direct al bij de inzet: Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus.
En in strofe 2: Gij hebt God een witte naam genoemd.
En in het slot: Uit uwe hand ten tweeden maal geboren.
Hier wordt goed over God gesproken.
Wat er precies is gebeurd tussen de ik en God, weten we niet.
Dat hoeven we ook niet te weten.
Eén ding is zeker: het is weer goed gekomen door Christus.
Dat is toch het beste wat een mens kan overkomen?
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Persrevue
Ferdinand Bijzet

Is Israël nog steeds nodig?

In het Nederlands Dagblad van 14 maart
2018 kondigde dr. Hans Burger een studiedag aan over het thema ‘Israël en
de kerk’, die gehouden zou worden op
21 maart. Waarom werd zo’n studiedag
nodig geacht?
Ten eerste is er de vraag naar de plaats
van Israël in de heilsgeschiedenis. Op
schepping en zondeval volgt de ‘moederbelofte’ in Genesis 3:15. Wat zou er misgaan wanneer je van de moederbelofte
meteen overstapt naar Jezus? Je zou
het moeten doen zonder al die mooie
verhalen, over Abraham, Jakob, Mozes,
Simson, David, Elia, Hizkia en Daniël.
Maar zouden we iets missen wanneer
Israël zou ontbreken? Veel gereformeerde dogmatieken geven op die vraag
geen antwoord. Was Israël uiteindelijk
overbodig?
Vraag een willekeurige christen met
wat bijbelkennis naar de hoofdlijn van
de Bijbel. Er is een grote kans dat het
antwoord iets zal zijn als ‘schepping,
zondeval, verlossing’. Of met een beetje
mazzel ‘schepping, zondeval, verlossing,
wederkomst’.
De Bijbel is echter het boek van Israël.
Het grootste deel van de Bijbel vertelt
over het ontstaan en de geschiedenis van
dit ene volk; Jezus was een Jood: de messias van Israël, de zoon van David; en
zijn apostelen die het Nieuwe Testament
schreven, waren eveneens Joden. Wat
betekent het voor hoe christenen uit de
heidenen bijbellezen dat de verbonden
van Israël zijn en het heil uit Israël is?
Ten tweede: is Israël overbodig na de
dood en opstanding van Jezus Christus?
(...)

Is het terecht om een grote bekering van
Joden te verwachten tot Jezus als hun
eigen messias? En hoe moet de kerk zich
dan opstellen, wanneer christenen door
Joden gewantrouwd worden vanwege
hun opstelling in het verleden? Hoe
gaan we als christenen die zelf een verleden met antisemitisme met ons meedragen, om met het Joodse volk?
En wat betekent de landbelofte aan
Israël wanneer heil aards en concreet is,
terwijl tegelijk christelijke Palestijnen de
messias van Israël volgen en protesteren
tegen het onrecht dat hun wordt aangedaan?
Ten slotte: welke plaats is er voor een
Joodse messiaanse gemeenschap naast
de kerk? Is het nodig dat Joodse volgelingen van de messias de Thora blijven
gehoorzamen? Of is de gehoorzaamheid
aan de Thora misschien zelfs het eindstation ook voor alle christenen uit de
heidenen?
Hoogstwaarschijnlijk zonder het te weten anticipeerde dr. Jan Willem Meijer
in het Zuid-Afrikaanse blad Kompas van
maart 2018 op deze studiedag met een
artikel onder het opschrift: Israel, die
uitverkore volk(?). Meijer kent dezelfde
soort vragen als Burger. Om daarop
antwoorden te vinden, focust hij in zijn
artikel op de benaming van Israël als:
Gods ‘uitverkoren’ volk.
In het gewone taalgebruik krijgt deze
term al gauw de betekenis van: ‘verheven boven anderen’. Zo kennen we in
onze samenleving mensen of groepen
die bijzondere rechten hebben of die
zichzelf toe-eigenen, alsof zij een ver-

heven gezelschap, een uitverkoren elite
zijn. Maar we kennen de uitdrukking
ook in de betekenis van ‘uitgekozen zijn
voor een speciale taak’. Dat kan een
eervolle taak zijn, maar ook een riskante
onderneming. In het eerste geval kun je
enigszins jaloers zijn op die uitverkorene.
In het tweede geval ben je blij dat jij niet
uitgekozen bent. God heeft in het Oude
Testament het nageslacht van Abraham,
Isaak en Jakob uitgekozen voor een bijzondere taak in de uitvoering van zijn
raadsplan. Zij zouden zijn belofte van
uitredding, verlossing en herschepping
moeten bewaren. Deze uitverkiezing
was echt niet vanwege Israëls bijzondere
kwaliteiten. De hele geschiedenis zoals
vermeld in het Oude Testament, bewijst
wel heel duidelijk dat zij in niets boven
de andere volken verheven waren. Toch
waren zij het uitverkoren volk. Deze bijzondere positie van Israël kreeg gestalte
in de eredienst in tabernakel en tempel.
Heel de liturgie wees heen naar de beloofde Messias. En daar werd om zo te
zeggen elke dag aan de tempelgangers
de verzekering gegeven dat God zijn belofte nakomt.
Nu geeft de Schrift ook heel duidelijk
aan dat de tempeldienst tot een einde
gekomen is, zijn doel bereikt heeft. Bij
het sterven van Jezus opende God zelf
het gordijn dat het allerheiligste afsloot. De belofte van redding is vervuld,
de Messias heeft op aarde zijn taak
volbracht. En daarmee is ook aan de
roeping van Israël om de herinnering
aan de belofte levendig te houden, een
einde gekomen. De bijzondere taak van
Israël als uitverkoren volk is volbracht, en
daarmee beëindigd. Nu mag Israël sa-
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men met alle volken, talen en naties delen in de vervulling van de oude belofte:
de overwinning van Jezus over de satan,
de zonde en de dood. In deze nieuwe bedeling is er geen plaats voor een uitverkoren volk in de betekenis van het Oude
Testament. De oude tegenstelling tussen
Jood en heiden is weg. Tot de komst van
Jezus moest Israël door tempeldienst en
samenleving de belofte in herinnering
houden. Deze taak plaatste hen apart
van alle andere volken.
In de nieuwe bedeling is er ook een tegenstelling. Maar deze antithese loopt
nu dwars door alle volken heen: aan de
ene kant zij die in Jezus geloven, Hem
liefhebben en dienen, aan de andere
kant zij die dit weigeren. Het uitverkoren
volk van het Nieuwe Testament zijn allen die in Christus zijn (1 Petr. 2:9). En in
Hem is er geen Jood of Griek (Kol 3:11).
De pogingen om aan het volk Israël vandaag nog steeds een bijzondere positie
toe te kennen, is dan ook een gevaarlijke
onderneming. Dit kan ertoe leiden dat
plaats gegeven wordt aan de gedachte
dat er, behalve de verdienste van Christus, ook nog andere verdiensten zijn.
Er is echter maar één weg tot God, één
poort waar zowel Jood als Griek, de
moordenaar aan het kruis en Daniël, de
geliefde man, doorheen kunnen. Zij die
de gedachte aanhangen dat Israël nog
altijd een bijzondere positie inneemt,
zullen vast niet de bedoeling hebben
om de volkomenheid van Christus’ verzoeningswerk te ondermijnen. Maar het
gevaar is beslist aanwezig.
Er is ook nog een tweede aspect dat de
aandacht verdient. Wanneer vandaag
Israël nog steeds als het (of een) uitverkoren volk gezien wordt, moet ook
de bijzondere roeping van dit volk ook
voor vandaag nog verduidelijkt worden.

Welke speciale taak voor vandaag of
voor de toekomst heeft God voor Israël
in zijn raadsplan opgenomen? In de
Bijbel is het antwoord daarop niet te
vinden. En welke andere bron van kennis
m.b.t. Gods raadsbesluit hebben we verder nog? Elk antwoord op die vraag over
Israëls taak vandaag moet wel van menselijke oorsprong zijn. En behalve dat het
helemaal een menselijke constructie is,
blijkt hieruit ook een verkeerd inzicht in
Gods besluit tot verlossing. Al meteen
na de zondeval heeft Hij beloofd dat
wat Adam vernietigde, door Hem weer
hersteld zal worden. De hele geschiedenis van aarde en mensheid laat zien
welke verschrikkelijke verwoesting de
zonde in de schepping aangericht heeft.
Hoeveel psalmen alleen al roepen niet
om een ingrijpen door God? Ja, de hele
schepping wacht en roept om herstel. En
toen de tijd volgens Gods plan daar was,
gréép God in. God zelf heeft in de mens
Jezus de satan verslagen en uit de hemel
gegooid. Jezus besteeg daar toen de
troon en Hij voltooit nu het raadsplan
van God. God hééft volgens zijn raad
en belofte ingegrepen. Dat we met ons
verstand en begrijpen nog steeds in deze
geschiedenis verder moeten en dat we
daardoor zo weinig zicht hebben op het
voltooide verlossingswerk, is waar. Maar
de realiteit is dat de prijs betaald is, de
overwinning behaald, en dat Jezus bezig
is om terug te komen. Er is geen nog uitstaand onderdeel in Gods raadsplan met
daarin een plaats en roeping voor een
uitverkoren volk.
Uiteraard zal gepoogd worden om,
vooral door de verklaring van duistere
profetieën, toch een invulling te geven
aan de nieuwe roeping van het eens
uitverkoren volk. Dit betekent dan echter
wel, dat aan die profetische visioenen

een uitleg gegeven wordt die erop uit is
om in eigen behoeften te voorzien. Maar
de Schrift moet niet uitgelegd worden
onder invloed van, of ten behoeve van
onze eigen inzichten. Dit is net zo verkeerd als het net zo lang verklaren van
teksten totdat er iets anders staat dan
wat er geschreven staat.
De opvatting dat Israël nog altijd het
uitverkoren volk is en dat er vandaag
of in de toekomst nog een bijzondere
taak voor Israël weggelegd is, is niet alleen ongegrond, het kan de gelovigen
op meer dan één punt op een dwaalweg brengen. Een van de duidelijkste
boodschappen van de Bijbel is dat onze
verlossing helemaal rust in het werk
van Christus en dat de mens alleen door
Hem tot God kan komen. En aan deze
blijde boodschap mag niets toegevoegd
worden en daarvan mag ook niets weggelaten worden.
In wat ik in de pers las over de inmiddels gehouden studiedag, las ik niets
over dit facet van het thema ‘Israël en
de kerk’. Toch lijkt het me meer dan
de moeite waard dit wel in de voortgaande studie mee te nemen. Met bijvoorbeeld een concentratie op 1 Petrus
2:9-10, waar christenen nu ‘uitverkoren’
genoemd worden. Uitverkoren voor
deze speciale taak wordt: ‘... om de
grote daden te verkondigen van Hem
die u uit de duisternis heeft geroepen
naar zijn wonderbaarlijke licht.’ Díe
taak kan Israël vandaag niet meer vervullen. Ze staat die, zolang ze Messias
Jezus blijft verwerpen en zich blijft
richten op een aardse verlossing, juist
in de weg.

De Doppersynode in Zuid-Afrika
‘Honderden besluiten in negen dagen’,
zo typeert Rob van der Kooij, ook in
Kompas, de Algemene Sinode van Die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
(ook vaak ‘Die Dopperkerke’ genoemd).
Van 9 tot 18 januari dit jaar vergaderde
deze synode in Potchefstroom. Om

meer dan 170 agendapunten af te werken! En het moet elke keer weer ook
echt binnen die beperkte tijd, omdat de
meer dan 200 afgevaardigden uit het
hele land overnachten in kosthuisflats
van de Universiteit. De kamers van
de studenten staan in die weken nog

leeg in verband met de zomervakantie.
Maar in de tweede helft van januari
beginnen de colleges weer.
Ik herinner me hoe ik meer dan 25 jaar
geleden de hoogleraar Kerkrecht van
die jaren, tijdens zo’n synode onder
voortdurende druk, hoorde verzuchten
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dat dit gekkenwerk was: ‘We bereiden
in deze synode de bezwaarschriften
voor de volgende synode voor.’ En toch
lukt het elke synode weer om op tijd
door de agenda heen te komen.
Ons in Nederland interesseert natuurlijk vooral wat deze synode besloot met
betrekking tot de druk die ook daar
vanuit de kerken uitgeoefend wordt om
ook vrouwelijke ouderlingen en predikanten mogelijk te maken. Rob van der
Kooij schrijft daarover in Kompas van
maart 2018:
Deze zaak is op een buitengewone Algemene Synode in 2016, die alleen voor
dit onderwerp bijeenkwam, behoorlijk
doorgesproken en afgewezen. Maar
niet tot tevredenheid van heel wat
predikanten, kerken en kerkenraden.
Blijkbaar zijn er in tenminste 18 van de
388 Gereformeerde Kerken al vrouwelijke
ouderlingen. En er gaan, ongeacht de
synodebesluiten, nog meer bij komen.
Independentisme is geen vreemd verschijnsel.
Deze zaak is op verschillende manieren
op de synodetafel beland. Bij sommige
stukken is bezwaar gemaakt tegen kerkrechtelijke aspecten van vorige besluiten.
Eén ingekomen stuk vroeg, omdat er
door de jaren heen maar geen eenstemmigheid over deze zaak bereikt kon worden, dat elke kerk nu maar toegestaan
moet worden om naar eigen goeddunken te handelen. Andere brieven
bepleitten dat deze zaak niet ‘wezenlijk’

is en daarom niet op de synodetafel
thuishoort.
Een bezwaarschrift van de kerk te Potchefstroom-Die Bult probeerde met
een exegese van 1 Korintiërs 14 en 1 Timoteüs 2 aan te tonen, dat vorige besluiten

bij verschillende andere agendapunten.
Je zou de gevolgtrekking kunnen maken
dat min of meer 70% van de kerken
behoudend wil blijven en Bijbelgetrouw
zoals het door de eeuwen was. Terwijl de
andere positief staan tegenover modernere opvattingen m.b.t. de Bijbel.
Mochten onze Nederlandse kerken in
een volgende synode ook met bezwaarschriften te maken krijgen tegen het
híer genomen besluit (‘God laat blijkbaar twee – tegengestelde – meningen
toe’), dan kan de synode mijns inziens
om het rapport van de synodecommissie in Zuid-Afrika tegen het standpunt
van Potchefstroom-Die Bult niet heen.
Dat moet dan wel op tafel komen.

in deze zaak verkeerd waren. Of nee,
niet verkeerd, maar er zijn verschillende
verklaringen van die teksten mogelijk.
Daarom moeten die allebei toegelaten
worden. Dus: God laat twee meningen
toe, werd in de synode opgemerkt.
Alle bezwaren zijn stuk voor stuk afgewezen. Dat van Potchefstroom-Die Bult
zelfs met een commissierapport van 20
bladzijden waarin alle bezwaargronden
de een na de ander verworpen zijn. Bij
elke stemming in deze zaak werd duidelijk dat 70% van de synode tegen vrouwelijke ambtsdragers is. De rest is voor.
Deze stemverdeling was ook merkbaar

Persrevue
Perry Storm

Seksualiteit – wat er mis is
Al een tijdje heb ik een beetje apart
artikeltje klaarliggen voor de Persrevue, maar het kwam er steeds niet van
om het te plaatsen. Ondanks dat het
ondertussen al wat ouder is, wil ik het
toch nu opnemen. Het verscheen in
het Reformatorisch Dagblad van 30 december 2017. Het is van de hand van de
directeur van de stichting Schreeuw om
Leven, Kees van Helden. Hij wil in zijn
artikeltje overbrengen wat er mis is op
het gebied van relaties en seksualiteit.
Zijn titel bevat zijn boodschap: ‘Alleen
schuldbelijdenis bevrijdt van zondige

relaties en seksualiteit’. Van Helden vat
zijn boodschap samen in een surrealistisch aandoend verhaal, dat – vrees
ik – desondanks een nogal realistische
en herkenbare impressie geeft van de
feitelijke stand van zaken. Het gaat als
volgt:
Grote bruiloft
Patrick en Agnes hebben al een tijd verkering. Ze zijn inmiddels verloofd en hebben besloten om te trouwen. Met verlangen kijken ze uit naar de bruiloft. Alles
wordt voorbereid. Ze prikken een datum,

bespreken de trouwlocatie en schaffen
een schitterende witte trouwjurk en een
prachtig pak aan. Niets wordt aan het
toeval overgelaten. Samen hebben ze
een enorme kring van vrienden en relaties. Beiden horen bij een omvangrijke
familie. Een grote bruiloft komt eraan.
Eindelijk is de trouwdag aangebroken.
Agnes ziet er stralend uit in haar prachtige jurk. Patrick kan zijn ogen niet van
haar afhouden. Omdat het plaatselijke
gemeentehuis te klein zou zijn voor al
de gasten, is er gekozen voor een grote
externe locatie.
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En dan is het zover. De trouwambtenaar vraagt hun op te staan en elkaar
de rechterhand te geven. De trouwakte
wordt voorgelezen en de ambtenaar van
de burgerlijke stand vraagt: ‘Verklaart
u Agnes aan te nemen tot uw wettige
echtgenote en belooft u getrouw alle
plichten te zullen vervullen, die door de
Wet aan de huwelijkse staat worden verbonden? Wat is daarop uw antwoord?’

naar voren en gaan naast Agnes staan.
U raadt het al. Ook Agnes heeft in haar
hoofd gebeurtenissen die haar verdelen
tussen Patrick en de vijf andere jongens.
Terwijl dit gebeurt, gaat er een golf van
verbijstering door de trouwzaal. Verscheidene jongeren zien de meisjes en
jongens naar voren lopen met wie ze zelf
ook wat hebben gehad. Al deze jongeren
besluiten vervolgens ook om op te staan
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‘Preuts’
En dan gebeurt het. Voordat Patrick kan
antwoorden, staan er zes meisjes in de
zaal op. Ze komen naar voren lopen en
gaan naast Patrick staan. Met hen heeft
Patrick namelijk in eerdere relaties het
bed gedeeld. Een van de meisjes heeft
een kindje op de arm. Zijn kindje. Een
ander meisje heeft haar armen over
haar buik geslagen, zonder kindje. Maar
ook aan haar is hij verbonden.
De ervaringen met deze zes meisjes zullen in Patricks gedachten blijven terugkomen binnen zijn huwelijk met Agnes.
Daardoor zal er geen onverdeelde aandacht voor haar zijn.
Als het moment komt dat Agnes moet
antwoorden op dezelfde vraag, staan
er vijf jongens op in de zaal. Ze lopen

en naar voren te lopen. Jongeren met
gedeelde ervaringen.
Op één scholiere na, gaat zelfs een hele
klas naar voren. Navraag leert dat dit
meisje door de groep werd buitengesloten omdat ze weigerde haar lichaam te
delen met de andere scholieren. Ze stond
er alleen voor en werd bestempeld als
preuts.
Schuldig
Voor in de trouwzaal wordt het heel
druk rond Patrick en Agnes. Als je touwtjes zou spannen tussen alle jongeren
die om de een of andere reden met elkaar in contact staan, zou er een dichte
kluwen ontstaan.
De trouwambtenaar krabt een keer
achter zijn oren en richt zich tot de
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overgebleven menigte in de zaal met de
vraag: ‘Zijn er nog meer mensen in de
zaal die om wat voor reden dan ook met
deze mensen verbonden zijn?’ Aarzelend komt er een buurman naar voren.
Daarna een familielid.
Een traan rolt over de wang van Agnes;
nu komt het uit. Ze voelt zich schuldig,
terwijl haar geen schuld te verwijten
valt. Vervolgens staat er een grote groep
mannen en vrouwen op. De een nog
schaarser gekleed dan de ander. Allemaal verdienen ze hun geld via internet,

In dit voorbeeld blijven de ouderen buiten beeld. Velen hebben echter naar dezelfde pornosites gekeken en zouden dus
ook naar voren moeten lopen.

waar ze hun lichaam verkopen aan video’s en fotoreportages: internetporno.
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat
80 procent van de jongeren tussen de 15
en 17 jaar op het web naar porno zoekt.
Patrick en Agnes moeten hun gedachten
verdelen over de vele indrukken die ze in
hun jonge leven al hebben opgedaan en
die opgeslagen liggen in hun hersenen.

van andere of eerdere relaties, of met
beelden van internet die ze niet kunnen
kwijtraken. Maar uit schaamte durven
of kunnen ze er niet over praten.
Het is noodzakelijk dat we samen schuld
belijden tegenover elkaar en voor de
Heere en dan met een schone lei, een
lege ‘harde schijf’, opnieuw kunnen beginnen. Zodat, wanneer iemand denkt

De schande gedragen
Er is iets goed mis in ons land op het
gebied van relaties en seksualiteit. Niet
alleen in de seculiere samenleving maar
ook binnen de volle breedte van christelijk Nederland. Het grote probleem is
dat veel ouders hiervan afweten. Ze worstelen zelf met ervaringen in hun hoofd

aan relaties en seksualiteit, hij of zij
alleen denkt aan zijn of haar eigen partner. Aan de ervaringen opgedaan binnen de veiligheid van het huwelijk. Voor
fouten die we zelf hebben gemaakt en
waarvan we weten dat ze ons kunnen
achtervolgen, willen we onze kinderen
toch behoeden?
Waar moeten we beginnen? Laten we
bij onszelf beginnen. Niet morgen, maar
vandaag. De Heere Jezus heeft Zijn leven
gegeven, opdat wij mogen leven. Hij
heeft de schande gedragen om ons vrij

te kopen. Laten we daarom onze zonden
aan de Heere en aan elkaar belijden,
over de schande heen, om te voorkomen
dat onze kinderen dezelfde fouten begaan. Laten we elkaar niet veroordelen
maar wijzen op de Borg en Zaligmaker.
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