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Verder in dit nummer o.a.:
- Waakhond
- Het getal zeven
- Gezond eten

Intenties



 

Wat moet dat een impact gehad heb-
ben op zijn leven. Hij die zelf van meet 
af aan in dienst van de HEER had 
gewerkt, ziet nu zijn eigen kinderen 
andere wegen gaan. ‘Heb ik te weinig 
gedaan? Heb ik het geloof soms niet 
voorgeleefd? Wat had ik anders kun-
nen doen?’ Je kunt je die vragen zo 
goed voorstellen. Hoeveel ouders kun-
nen daar vandaag niet over meepra-
ten? Dat verdriet droeg Samuël in zijn 
hart.
Maar Samuëls geloof kreeg nog een 
knauw. Die ging misschien nog wel die-
per. Als Samuël oud wordt, begint ook 
het volk te morren. Niet over het werk 
van Samuël. Dat niet. Maar wel over de 
toekomst. Hoe moeten wij verder, nu 
u oud bent en uw zonen er een potje 
van maken? Stel daarom een koning 
aan die over ons kan regeren, net als 

de andere volken. Daarmee werd alles 
waarin Samuël geloofde, overboord ge-
gooid. Had hij daarvoor zijn leven lang 
het volk bij God bewaard?

Menselijke oplossing

‘Geef ons een koning, zoals de andere 
volken.’ Waarschijnlijk zat er in dit ver-
zoek helemaal geen directe afwijzing 
van God. Ik denk zelfs dat het volk het 
aan hen toevertrouwde pand wilde be-
waren. Ware het niet dat er wel een ver-
trouwensbreuk plaatsvindt. Het volk wil 
graag goed geleid worden, maar ver-
trouwt blijkbaar niet dat de onzichtbare 
God hen uitstekend heeft geleid en zal 
leiden. Het middel waarom ze vragen, is 
erger dan de kwaal. Het gebrek aan lei-
ding dat het volk ervaart, wordt gezocht 
in een menselijke oplossing. Het middel 

gaat voorbij aan de bijzondere plek die 
Israël geniet. Zij zijn het volk van God. 
God zelf voelt zich er verantwoordelijk 
voor. Zijn beloften zijn sterker dan onze 
zwakheden. Toch lijkt hier de angst het 
te winnen van het geloof.

‘Geef ons een koning, zoals de andere 
volken.’ Iets van dit goedbedoelde 
verzoek kun je soms horen in hoe er 
over de toekomst van de kerk wordt 
gedacht. De kerk moet met haar tijd 
mee, wordt dan gezegd. Het moet 
vlotter, korter, eenvoudiger. Het mag 
vooral geen denkmoeite meer kosten. 
Nee, geef ons een boodschap met een 
duidelijk thema en topic, en we kun-
nen weer verder. De kerk moet meer 
met internet, met beeld en geluid; 
als we dat maar hebben, dan komen 
we verder. Geef ons een aansprekend 
figuur, dan komt de jeugd tenminste. 
Je kunt het zo gek niet verzinnen of 
het wordt aangedragen. Alsof de kerk 
niet van de Heer is, zo wordt er soms in 
kerken gesproken over haar toekomst. 
Laat ik vooropstellen dat er veel goede 
eigentijdse muziek is. Soms is het goed 
om het stof van de traditie af te slaan. 
Goed opgezet en inhoudelijk kinder-
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Via afwijzing naar verlossing

‘U bent oud geworden,’ zeiden 
ze, ‘en uw zonen volgen uw 
voorbeeld niet na. Benoem 
liever een koning om ons te 
besturen, zoals alle andere 
volken er een hebben.’ Samuel 
vond het ontoelaatbaar dat 
ze om een koning vroegen. 
Daarom richtte hij een gebed 
tot de HEER. 

(1 Samuël 8:5-6)

Die Samuël. Hij had geen rustige oude dag. Hij heeft de HEER 
trouw gediend, stond in aanzien bij het volk en heeft als laat-
ste rechter het volk van God als een kundig onderherder bij 
zijn Opperherder bewaard. Maar dan blijken je bloedeigen 
zonen jouw spoor niet te volgen, hoe trouw hij in de dienst 
aan de HEER ook was.
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Samuël zalft Saul tot koning, Caspar Luyken, 1712
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werk is vaak helpend bij het betrekken 
van de kinderen. Geloofsonderwijs 
hoeft niet te gaan zoals het in mijn 
tijd ging. En ik ervaar ook de angst dat 
velen van mijn generatie massaal met 
de kerk en het geloof breken. Dat doet 
verdriet. Worden onze kinderen door 
satan niet als de tarwe gezift? Maar 
laat het middel niet erger worden dan 
de kwaal! Niet de vernieuwing, niet ons 
organiseren en kanaliseren redt de kerk, 
maar God redt. Geloven wij dat nog? Of 
hebben wij een koning nodig, zoals alle 
andere volken?

God zelf afgewezen

‘Geef ons een koning, zoals de andere 
volken.’ Dit verzoek ging in tegen alles 
waarin Samuël geloofde. Je kunt je het 
gebed van Samuël wel voorstellen. Ach, 
HEER hoor nu toch weer wat ze hebben 
gevraagd. Ik durf het U bijna niet te 
vragen, maar ik moet het U melden: ze 
willen een koning. Zoals bij de andere 
volken. Ze willen niet achterblijven. 
Wat moet ik hiermee. Verbieden toch? 
U bent toch Koning? Dit kan toch geen 
doorgang vinden? HEER, antwoord mij, 
ik sta met mijn rug tegen de muur. Je 
zou je kunnen voorstellen dat God zijn 
dienaar gelijk geeft en dat het volk nul 
op het rekest krijgt.

Maar de HEER antwoordde: ‘Geef ge-
hoor aan de stem van het volk, aan 
alles wat ze je vragen. Jou verwerpen 
ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun 
koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf 
de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid 
tot nu toe. Ze hebben mij de rug toege-
keerd en andere goden gediend, en zo 
vergaat het nu ook jou’ (1 Sam. 8:7-8).
De slaaf is niet meer dan zijn meester. 
De afwijzing van de dienaar gaat fei-
telijk over de afwijzing van God zelf. 
Terwijl de HEER hun Koning is, die hen 
bevrijdt, beschermt en het goede leven 
geeft, wil het volk net als de omrin-
gende volken een zichtbaar mens als 
koning. En hoewel Samuël, de Gods-
man, tegen dit verzoek is, draagt God 
hem toch op een koning aan te stellen. 
God laat weten dat Hij afgewezen is, 
maar gaat toch op de eis van het volk 
in. Democratisch besloten, of het nu 
verstandig is of niet. Wel waarschuwt 
Hij het volk dat vrijheden eerder zul-

len afnemen dan toenemen. De koning 
die het volk zich verkiest, zal niet zoals 
God voedsel, zonen, dochters en het 
beste van het beste geven, maar juist 
voedsel, zonen, dochters en het beste 
van het beste nemen. In plaats van dat 
de mensenkoning een zichtbaar gevoel 
van veiligheid zal geven, is deze koning 
vooral veeleisend en perkt hij vrijheden 
in (1 Sam. 8:9-18).

God geeft gehoor

Het volk gaat niet op die waarschuwing 
in en eist toch een koning. De klei weet 
het beter dan de Pottenbakker. En weer 
gaat Samuël naar God. Hij herhaalt de 
woorden van de oudsten van Israël. 
Probeerde Samuël het tij alsnog te 
keren (vs. 21), het tij zal niet worden 
gekeerd. God geeft gehoor aan het 
verzoek van het volk. God beantwoordt 
afwijzing met verhoring. Wat een 
wending in deze geschiedenis. Ik ben 
ontroerd als ik zie hoe God reageert op 
afwijzing. De allerhoogste Koning, die 
straks koningen en machthebbers op 
het matje zal roepen, die lacht om die 
blaaskaken van mensen (Ps. 2), die Is-
raël zo een lesje had kunnen leren, gaat 
mee in dit verzoek. God blijft trouw aan 
zijn belofte aan Abraham (Gen. 12:3). 
God is zo gebonden aan zijn belofte, 
dat Hij het niet over zijn hart verkrijgt 
dit wantrouwige volk te verstoten.

Gods liefde voor zijn volk gaat zo ver 
dat hij de keuzes van mensen ver-
draagt, maar daar blijft het niet bij. 
God verdraagt niet alleen de verkeerde 
keuzes, in die verkeerde keuzes blijft 
God het heil voor zijn volk (en de vol-
ken) voor ogen houden. Hoezeer God 
zichzelf ook afgewezen voelde in de 
eis van het volk, later zou Hij via de 
koningslijn de bevrijder van de wereld 
zenden. Jezus Christus, onze Here, de 
Zoon van God, was tevens de zoon van 
koning David. Hoe kun je het bedenken. 
De afgewezen Koning stuurt zijn Zoon 
via dezelfde lijn van afwijzing. Je zou 
dan verwachten dat die ze mores gaat 
leren. De HEER eist zijn positie weer op. 
Maar nee:
‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aan-
tocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een 
ezelin en op een veulen, het jong van een 
lastdier”’ (Mat. 21:5).
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De koningslijn

De Heer Jezus, de Gezalfde, de Koning, 
de Priester en Profeet. Hij kwam naar 
de wijngaard Israël. Hem zullen ze wel 
gehoorzamen, dacht God. Hem zul-
len ze omarmen. Maar deze Koning is 
niet als alle andere machthebbers en 
koningen. Hij past niet in het plaatje 
van de ideale koning. Deze Koning die 
de handdoek omslaat en de voeten van 
zijn leerlingen wast en zich bekom-
mert om zondaren, is niet wat het volk 
van de Messias had verwacht. Eigenlijk 
wijst 1 Samuël 8 naar voren, naar die 
zwarte vrijdag toen de Koning der 
koningen werd afgewezen door heel 
de wereld. Daar liet de mensheid zien 
hoe ze over God en zijn Gezalfde denkt. 
Daar op die heuvel waar het crapuul 
van de samenleving werd verhangen, 
hing de Mensenzoon. Het wonder is 
evenwel dat door die ultieme afwijzing 
God reddend naar ons toe komt. God 
zelf draagt daar onze afwijzing om ons 
behoud.

Dat brengt mij tot slot terug bij de ti-
tel: via afwijzing naar verlossing. Het 
is nota bene de koningslijn die God 
gebruikt om zijn volk te verlossen. Juist 
de koning stond symbool voor het on-
geloof van Israël. Dat wilde wereldge-

lijkvormig zijn. Zoals het bij de volken 
gaat, zo ook bij ons. God blijft daar niet 
over morren en klagen, hoezeer Hij 
ook gelijk heeft, maar laat zijn dienaar 
Samuël een koning zalven. Ook op die 
koning zal zijn zegen rusten. En via die 
koningslijn werkt God door naar de red-
ding van alle volken. Waar wij de rode 
loper van ons hart bepaald niet uitrol-
len voor God, klopt Hij aan de deur van 
ons hart om open te doen. De afgewe-
zen God komt ons reddend tegemoet.

Ook vandaag

En dat brengt mij naar vandaag. Het 
zit diep in ons om Gods regering en lei-
ding naar beneden te halen, tastbaar te 
maken. De kerk probeert het haar toe-
vertrouwde pand te bewaren door ijver 
en inspanning, maar moet ondanks alle 
goede bedoelingen waken voorbij te 
gaan aan haar Koning. Het is vandaag 
spannend om te blijven geloven in de 
genoegzaamheid van het Woord en de 
kracht van de Geest. Men kijkt je soms 
meewarig aan als je zegt dat het geloof 
uit het gehoor is. Toch blijft die bevrij-
dende boodschap van de ene ware God 
mensenharten treffen. De zachtmoe-
dige Koning bij wie ik met lege handen 
kom en al mijn pretenties en inspan-
ningen mag loslaten.

Die zachtmoedige Koning kan ook wel 
tegen een stootje. Hij is geen mens 
zoals wij. Hoewel er in de kerk een rat-
jetoe aan vernieuwing te vinden is en 
de ene oplossing over de andere heen 
buitelt, geloof ik dat God machtig is en 
verder werkt. God weet wat voor vlees 
Hij in de kuip heeft en heeft ons toch 
lief. Hij blijft werken aan verlossing 
ook als wij de kerk voor ons gevoel zien 
afbreken. Juist in die tijden van afbraak 
leert een mens weer zijn afhankelijk-
heid kennen. Dan halen we niet meer 
Gods rijk naar beneden, maar dan kij-
ken we naar boven. Naar de hoop die 
in het verschiet ligt, de erfenis die in de 
hemelen onwrikbaar vaststaat. Daar 
hoeft geen mens meer aan te pas te 
komen. God zij dank!
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Voorvragen

Maar hoe moeten we als kerken nu 
hierin onze weg vinden? In een van zijn 
columns wijst prof. A.L.Th. de Bruijne 
in dezen erop dat ‘het gesprek over 
homoseksualiteit dieper moet steken 
dan de vraag of de Bijbel daar nu wel 
of niet rechtstreeks iets over zegt’ (ND, 
10 nov. 2018). Volgens hem is het belang-
rijk om eerst met elkaar in gesprek te 
gaan over de voorvragen: ‘Welke zin en 
bedoeling heeft seksualiteit in het per-
spectief van Gods openbaring?’ En: ‘be-
staat er reden om onze traditionele kijk 
op seksualiteit bij te stellen?’ Wanneer 
we hierover niet met elkaar in gesprek 
komen, ‘blijven onze discussies oever-
loze rituele herhalingen van zetten’.

Dit lijkt mij terecht opgemerkt. Wan-
neer we niet in een oeverloze discus-

sie willen verzanden, zullen we over 
de voorvragen met elkaar in gesprek 
moeten gaan. Maar daarbij zou ik nóg 
een stap verder willen gaan. We zullen 
eerst met elkaar in gesprek moeten 
gaan over de vragen die nog voor de 
voorvragen liggen, zeg maar de vóór-
voorvragen. Dat klinkt ingewikkeld, 
maar het betekent dit. Wanneer we de 
vraag stellen naar zin en betekenis van 
seksualiteit, door wie of wat wordt dan 
het beslissende antwoord gegeven? 
Datzelfde geldt voor de vraag of wij 
onze traditionele kijk op seksualiteit 
moeten bijstellen. Dan is de vraag die 
daar nog weer voor ligt: waardoor zou 
onze kijk op seksualiteit dan bepaald 
moeten worden? Wie of wat bepaalt 
hier de norm? En wie of wat bepaalt 
welke kijk we dan moeten hebben? Ook 
daarover kunnen namelijk oeverloze 
discussies ontstaan.

Eerst discussie afronden

Om hierin een weg te vinden wijs ik 
op de discussie over ‘vrouw en ambt’. 
Als deze discussie namelijk één ding 
aan het licht heeft gebracht, is het 
wel dat er geredeneerd wordt vanuit 
verschillende uitgangspunten. Het 
maakt nogal verschil of je redeneert 
vanuit de nieuwe hermeneutiek met 
haar nadruk op ‘context’ of wanneer je 
dat niet doet. Datzelfde geldt voor de 
opvatting over het koninkrijk van God. 
Het maakt nogal verschil of je bepaalde 
maatschappelijke ontwikkelingen 
duidt als tekenen van de werking van 
Gods koninkrijk in onze tijd of niet. 
Deze verschillende uitgangspunten zul-
len eerst besproken moeten worden. 
Vervolgens zal de vraag beantwoord 
moeten worden in hoeverre deze 
uitgangspunten passen binnen de 
bandbreedte van ons gereformeerde 
belijden. Wanneer deze antwoorden 
nog niet gegeven zijn, moeten we niet 
óók al aan de discussie over ‘homo-
seksualiteit en kerk’ beginnen. Anders 
krijgen we ook op dit onderwerp een 
oeverloze herhaling van zetten. En dat 
brengt eerder schade dan heelheid 
voor onze homoseksuele medebroe-
ders en -zusters.1 Dat lijkt me verre van 
gewenst.
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Is er ruimte?*

Op 16 november werd er een breed opgezette en goed ge-
organiseerde studiedag gehouden over ‘homoseksualiteit 
en de kerk’. Het is een gevoelig onderwerp waarover we als 
kerken met elkaar moeten doorspreken. De druk vanuit onze 
maatschappij is namelijk groot. De tijd is voorbij dat we als 
kerken homoseksuele relaties kunnen afkeuren, zo wordt ons 
voorgehouden. Het is tijd om ‘knopen door te hakken over 
homoseksualiteit’ (ND, 22 nov. 2018).

Kroniek
Pieter Boonstra
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In deze Kroniek wil ik deze discussie 
dienen. Ik wil één van de voorvragen 
hier ter sprake brengen, namelijk onze 
kijk op het apostolisch leergezag en de 
rol die deze speelt voor ons lezen van 
de Bijbel. Ook hier kan de discussie over 
‘m/v en ambt’ als voorbeeld dienen. 
Op het gevaar af dat nu sommige le-
zers de verzuchting zullen slaken ‘Nee, 
niet weer’, vraag ik toch geduld. Zoals 
gezegd, we zullen eerst deze discussie 
moeten afronden alvorens de discussie 
over ‘homoseksualiteit en kerk’ te be-
ginnen. Daar spelen namelijk dezelfde 
voorvragen een rol.

Apostolische kerk

Met de geloofsbelijdenis van Nicea be-
lijden we één heilige, algemene, aposto-
lische kerk. Met dat laatste – een apos-
tolische kerk – wordt bedoeld dat de 
kerk gefundeerd is op het werk van de 
apostelen van Christus. De Here Jezus 
zegt in Matteüs 16:18 tegen Petrus: ‘Jij 
bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk 
zal bouwen.’ En in het volgende vers 
voegt Hij eraan toe: ‘Ik zal je de sleutels 
van het koninkrijk van de hemel geven, 
en al wat je op aarde bindend verklaart 
zal ook in de hemel bindend zijn, en 
al wat je op aarde ontbindt zal ook in 
de hemel ontbonden zijn.’ Uit Matteüs 
18:18 weten we dat deze woorden niet 
moeten worden opgevat alsof dit al-
leen voor Petrus zou gelden. De Here 
Jezus spreekt in Matteüs 18 namelijk 
al zijn apostelen aan. Zodoende kan in 
het Nieuwe Testament gezegd worden 
dat de gemeente gebouwd is op het 
fundament van de apostelen en de 
profeten, met Christus Jezus zelf als de 
hoeksteen (Ef. 2:20).

Apostolisch gezag

Wat heeft dit voor ons te zeggen? Dat 
de Here Jezus zijn apostelen een vol-
macht heeft gegeven. Dat betekent dat 
wij gebonden zijn aan wat zij hebben 
geleerd. Met name de apostel Paulus, 
persoonlijk door Jezus Christus geroe-
pen en aangesteld, heeft deze aposto-
lische leer in zijn brieven uiteengezet. 
Voor ons zijn die gezaghebbend. Ook 
als het gaat om ons bijbellezen. Zoals 
ik al eens eerder heb gezegd en aan-
gegeven: wij lezen de Bijbel via hun 

scopus of bril. Dat wil zeggen: wij lezen 
de Bijbel vanuit het onderricht dat zij 
ons gegeven hebben (zie: NB, dec. 2016, 
p. 339). Paulus zegt dan ook tegen de 
gemeente in Tessalonica dat ze moe-
ten blijven ‘bij de traditie waarin u 
door ons onderwezen bent, in woord 
of geschrift’ (2 Tess. 2:15). Hiermee wil 
ik maar aangeven, hoe belangrijk het 
apostolisch onderwijs voor ons is. Bij 
het lezen van de Bijbel is het belangrijk 
om de vraag te stellen: Wat hebben de 
apostelen ons hierover geleerd? Welke 
uitspraak hebben zij gedaan die rechts-
geldig is tot in de hemel? Hebben zij 
ons gediend met voorschriften, aanwij-
zingen en bindende uitspraken?

Andere visie, andere uitkomst

Echter, een andere visie op het aposto-
lisch leergezag dan deze geeft een an-
dere uitkomst. Als voorbeeld wil ik dit 
eerst toespitsen op de discussie over 
‘vrouw en ambt’. De apostel Paulus 
heeft aan zijn medewerkers Timoteüs 
en Titus een duidelijk voorschrift ge-
geven aangaande het opzienersambt. 
Een precieze omschrijving waaraan zo 
iemand moet voldoen. Zowel aan Timo-
teüs (1 Tim. 3:2 en 4) als aan Titus (Titus 
1:6) geeft Paulus aan dat een opziener 
moet zijn: een man van één vrouw (let-
terlijk: een eenvrouws man), hij moet 
zijn huisgezin goed leiden. Dit voor-
schrift is ingebed in een breder onder-
wijs van de apostel over de plaats van 
man en vrouw in het huwelijk en in de 

gemeente. Dit apostolische onderwijs, 
met als onderdeel dit voorschrift, heeft 
voor ons gezag.

Synode

Dit is belangrijk om te benoemen, 
omdat hier al een verschilpunt in de 
discussie zichtbaar wordt. De synode, 
bijvoorbeeld, heeft zich helemaal niet 
geconfronteerd met dit apostolische 
voorschrift.2 Althans, je zoekt tever-
geefs een verwijzing of bespreking 
ervan in de besluitteksten terug. Dat is 
opvallend. Blijkbaar is hier sprake van 
een verschil van inzicht. Ik moet voor-
zichtig zijn, want de synode heeft zich 

hierover niet uitgesproken. Maar blijk-
baar was zij van mening dat dit voor-
schrift voor ons niet van doorslagge-
vend belang is. Dat brengt ons meteen 
al bij een belangrijke voor-voorvraag, 
namelijk: welke betekenis heeft een 
apostolisch voorschrift voor ons? Mo-
gen we zeggen: de apostel stelt wel dat 
een opziener een man moet zijn, maar 
in ónze tijd is er ruimte om tegen dit 
voorschrift in te gaan door ook vrou-
wen als opzieners aan te stellen?

Meedenken met Paulus

Volgens Bert Loonstra mogen we deze 
ruimte niet zomaar claimen. Hij schreef 
een boekje met als titel: Meedenken 
met Paulus.3 En in het begin signaleert 
hij dat in de discussie over de vrouw 
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in het ambt wordt verdedigd dat we 
verder mogen gaan dan Paulus. Wij 
mogen de rol van de vrouw anders in-
vullen dan Paulus in zijn situatie verde-
digt. Tegelijk signaleert Loonstra dat in 
deze redenering een belangrijke schakel 
in de rekenschap mist. Hij zegt: ‘Dui-
delijk moet worden waar 
je het recht vandaan haalt 
om wat Paulus aangeeft 
voor tweederangs te verkla-
ren’ (p. 11). Dat lijkt mij de 
spijker op de kop. Helemaal omdat het 
gaat om voorschriften die met apostoli-
sche volmacht aan ons zijn gegeven.

De interessante vraag is nu: hoe gaat 
Loonstra zelf hiermee om? Wat is voor 
hem de schakel in de rekenschap om 
verder te gaan dan Paulus? Waar haalt 
hij het recht vandaan? Om het kort te 
zeggen, volgens Loonstra ligt de apos-
tolische volmacht in de intentie, en niet 
in wat de apostel letterlijk zegt. Dat ver-
klaart ook de ondertitel van het boekje: 
Letter en Geest in de bezinning op vrouw 
en ambt. Het voorschrift is in zijn let-
terlijke vorm niet rechtsgeldig. Het gaat 
om de intentie daarachter. Loonstra 
probeert uit het geheel van Paulus’ 
brieven aan te tonen dat diens uit-
spraken over de positie van de vrouw 
betrekkelijk zijn. Het probleem is ech-
ter: die uitspraken zélf laten niets van 
betrekkelijkheid doorschemeren, inte-
gendeel. Wat is er betrekkelijk aan een 
voorschrift waarin wordt uitgegaan 
van een mannelijke opziener? De reac-
tie van Loonstra is: ‘Externe regels voor 
gedragingen die moeten, maar niet 
door de Geest geleerd zijn, staan het 
evangelie in de weg en worden terzijde 
geschoven. Zo radicaal was Paulus. Wij 
zijn gehoorzaam aan Paulus wanneer 
wij hem daarin volgen, ook wanneer 
wij niet altijd tot dezelfde richtlijnen 
komen als hij’ (p. 95). Deze intentie van 
Paulus, kortweg: de voortgang van het 
evangelie, heeft Loonstra achterhaald 
door het denken van Paulus nauwgezet 
te analyseren. En zo komt hij tot de 
slotsom: ‘In de dagen van Paulus was 
het in het belang van het evangelie dat 
vrouwen hun ondergeschikte positie 
ten opzichte van hun man aanvaard-
den.’ Tegenwoordig roept dit bevreem-
ding op en staat het dus de voortgang 
van het evangelie in de weg (p. 93).

Volgens Loonstra betekent dit dat we 
verder mogen gaan dan het voorschrift 
van Paulus door het door te vertalen 
naar onze situatie. Wil dit zeggen dat 
we tégen dat voorschrift ingaan? Nee, 
zal Loonstra antwoorden, we gaan 
verder in de geest van het voorschrift. 

We volgen de denktrant 
waarmee Paulus tot dit 
voorschrift is gekomen 
en we gaan in diezelfde 
denktrant verder. We 

nemen het voorschrift serieus, dat wil 
zeggen: de intentie ervan.

Letter en G/geest

Het valt mij op dat deze redenering 
van Loonstra door velen, bewust of 
onbewust, gevolgd wordt. Op de vraag: 
‘Mogen we het apostolisch voorschrift 
van Paulus omtrent de opzieners naast 
ons neerleggen’, wordt ontkennend ge-
antwoord. ‘Dat mag niet,’ zo wordt stel-
lig gezegd. Om er vervolgens aan toe 
te voegen: ‘maar we mogen wel vér der 
gaan in de lijn van Paulus.’ Meestal 
wordt daarbij een beroep gedaan op de 
Geest die ons verder brengt.

Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld ook 
door Pieter Niemeijer in zijn boekje: 
Over zwijgteksten, scheppingsorde en 
Geesteswerk.4 Volgens hem spreekt 
Paulus in zijn voorschrift over een man-
nelijke opziener omdat hij zich aansloot 
bij de bestaande praktijk. ‘Als Paulus 
hier ineens over vrouwelijke ambtsdra-
gers was gaan spreken, was dat heel 
vreemd voor zijn lezers geweest en had 
hij een lang verhaal moeten houden. 
Dat achtte de apostel niet nodig’ (p. 70). 
Met dit beroep op de intentie van Pau-
lus (dat is: op wat Niemeijer denkt dat 
Paulus gedacht moet hebben) kan Nie-
meijer dan vervolgens stellen, dat we 
moeten wachten tot de Geest ons din-
gen duidelijk maakt. Het is de Geest die 
de tijd rijp maakt en ons de vrijmoe-
digheid geeft om iets te veranderen. 
Interessant hierbij is dat een beroep op 
de letter van het voorschrift niet meer 
beslissend is. Volgens Niemeijer mag je 
je afvragen of dit niet wat biblicistisch 
lijkt (p. 70).

Wat gebeurt hier? De letter wordt uit-
gespeeld tegen de geest (met kleine 

letter). Dat is: de intentie die de apostel 
had (of wat hij precies gedacht heeft) 
toen hij deze woorden opschreef, krijgt 
alle nadruk. Met als gevolg dat wat 
hij werkelijk opgeschreven heeft, niet 
meer de doorslag geeft. Daarbij geeft 
de Geest (met hoofdletter) ons in onze 
tijd de volmacht om de letter naast ons 
neer te leggen.

Scherpstellen

Deze redenering noodzaakt om de 
eerder genoemde voor-voorvraag – of 
er ruimte is om tegen een apostolisch 
voorschrift in te gaan – scherper te 
stellen. In de eerste plaats, mag je op 
deze manier onderscheid maken tussen 
letter (voorschrift) en geest (intentie)? 
In de tweede plaats, kun je zeggen dat 
de Geest ons vandaag iets leert wat 
verdergaat dan (en zelfs haaks staat 
op) het geschreven Woord? Naar mijn 
idee mag en kan dat niet. Waarom 
niet? Jezus verbindt de volmacht van de 
apostelen namelijk niet met de intentie, 
maar met wat zij op aarde bindend 
verklaren. Dat wijst toch duidelijk op 
wat ze zeggen, op hun onderwijs, hun 
voorschriften. Daarnaast zijn wij toch 
gebonden aan het Woord waarvan wij 
belijden dat ‘mensen door de Geest 
gedreven Gods geopenbaarde Woord 
op schrift hebben gesteld’ (NGB, art. 3). 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
Paulus de gemeente in Korinte erop 
wijst om ‘niets te bedenken boven wat 
er geschreven staat’ (1 Kor. 4:6, HSV). 
Door te onderscheiden tussen geest en 
letter en te wijzen op de Geest die ons 
verder brengt, kan het Woord niet meer 
voor zichzelf spreken.

Voorbeeld

Een duidelijk voorbeeld hiervan was te 
lezen in Trouw. In een tweegesprek over 
‘de vrouw op de kansel’ tussen Wim 
van Vlastuin en Bas van der Graaf zijn 
beiden het erover eens dat Paulus geen 
vrouwelijke oudsten heeft aangesteld. 
Maar voor Van der Graaf is dat niet 
doorslaggevend. Volgens hem moet 
je Paulus’ woorden zo opvatten dat 
hij zegt tegen vrouwen die de vrijheid 
proeven: ‘Principieel hebben jullie ge-
lijk, maar in de praktijk kan het niet zo 
snel. Dan wordt het chaos, en die gaat 

Paulus 
tweederangs?
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ten koste van onze missie in de we-
reld. Daarom grijpt hij soms terug op 
het oude.’ Om daaraan toe te voegen: 
‘Maar als Paulus twintig jaar langer 
had gehad, had het zomaar kunnen 
kantelen.’ Van Vlastuin reageert hierop 
door te zeggen dat je naar zijn besef zo 
niet met de Bijbel mag omgaan (Trouw, 
de verdieping, 6 dec. 2018). Beide ge-
sprekspartners zullen niet tot elkaar 
kunnen komen. Waarom niet? Omdat 
ze het niet eens zijn over de voorvraag 
of je Paulus’ woorden voor onze tijd 
mag veranderen of niet.

Homoseksualiteit

Ook in de discussie over homoseksuele 
relaties geldt dezelfde voorvraag. Op 
de studiedag over ‘homoseksualiteit 
en kerk’ verdedigde onder anderen 
Jan Mudde de opvatting dat we ver-
der mogen gaan dan Paulus. Volgens 
hem wijst alles erop dat Paulus in zijn 
voorschriften niet de homo’s voor ogen 
gehad heeft zoals wij ze nu kennen. 
In zijn boek Van sjibbolet naar sjalom 

schrijft hij hier uitgebreider over, in zijn 
bespreking van Paulus’ voorschrift in 
1 Korintiërs 6:9 en 1 Timoteüs 1:10 dat 
er in onze cultuur iets is veranderd. 
‘Niet iemands daad maakt iemand tot 
homoseksueel, maar iemands aard.’5 
Dit verschil, over hoe Paulus over ho-
moseksualiteit spreekt en hoe wij dat 
doen, betekent dat we diens voorschrift 
niet rechtstreeks kunnen toepassen op 
homo’s in onze tijd. En zo kon hij op de 
studiedag stellig beweren, dat wanneer 

Paulus kennis had gehad van homo’s 
zoals wij die nu kennen, met een duur-
zame relatie, dat hij dan anders zou 
hebben gesproken. Vanuit zijn pasto-
rale bewogenheid zou Paulus dit niet 
hebben afgewezen.

De redenering van Jan Mudde is de-
zelfde als die van Loonstra en Van der 
Graaf. Omdat onze context zoveel an-
ders is dan toen, mogen wij verdergaan 
dan Paulus. En dat is 
niet erg. Sterker nog: 
het is de Geest die ons 
verder brengt. Daarom 
zou Paulus het goedvin-
den wat wij doen, dat wij nu goedkeu-
ren wat hij in zijn tijd afkeurde. Hij zou 
het zelf ook gedaan hebben, wanneer 
hij vandaag leefde.

Geen discussie

Prof. De Bruijne zei op de studiedag dat 
hij het gesprek over bijbelteksten het 
liefst even zou willen staken. Daarbij 
gaf hij aan niet te willen ontkennen dat 

de Bijbel ons over homoseksualiteit iets 
te zeggen zou hebben. Maar we moe-
ten een oeverloze discussie vermijden. 
Inderdaad moeten we het gesprek over 
bijbelteksten even staken en allereerst 
de vraag beantwoorden: is er ruimte 
om verder te gaan dan het apostolisch 
onderwijs en voorschriften, of moeten 
we daar halt houden? Een vraag die 
hiermee samenhangt, is deze: wordt 
het apostolisch voorschrift tijdgebon-
den (en dus veranderbaar in onze tijd), 

gesteld dat Paulus niet wist van een 
homoseksuele geaardheid zoals wij 
die nu kennen (of dat hij niet wist van 
een homoseksuele relatie in liefde en 
trouw)? Kan de Geest ons iets ingeven 
wat tegen letterlijke teksten van Paulus 
ingaat? Wanneer je deze vraag verschil-
lend beantwoordt, heeft het niet zoveel 
zin om in discussie te gaan, zelfs niet 
over bijbelteksten. Want je gaat op een 
verschillende manier met de Bijbel om.

Maar nog meer. Als je 
de bovengenoemde 
vraag met ‘ja’ beant-
woordt en je ruimte 
ziet in de discussie 

over bijvoorbeeld ‘vrouw en ambt’ om 
verder te gaan dan het apostolische 
voorschrift, kun je die ruimte een an-
der niet ontzeggen in de discussie over 
‘homoseksualiteit en kerk’. Dit is geen 
kwestie van een ‘glijdende schaal’, maar 
van het openbreken van ‘het interpre-
tatieschema’, zoals Vroom opmerkt 
naar aanleiding van dezelfde discussie 
die speelde in de toen nog gerefor-
meerd (synodale) kerken.6

Gebonden aan de Bijbel

Daarom beantwoord ik de genoemde 
vraag – of er ruimte is om verder te 
gaan dan het apostolisch onderwijs 
en voorschriften – met ‘nee’. Er is geen 
ruimte, ook niet met een beroep op de 
Geest. Natuurlijk werkt de Geest nog 
steeds en Hij kan ons verstand verlich-
ten, zodat we dingen duidelijker zien. 
Maar de Geest bindt ons aan de Bijbel, 
dat is: aan wat geschreven staat.7 De 
Here heeft ons zijn Woord gegeven en 
daarin uitvoerig beschreven ‘op welke 
wijze wij Hem moeten dienen’, zoals 
onze belijdenis zegt (NGB, art. 7). Om 
te vervolgen met: ‘wat daarin geleerd 
wordt, is volmaakt en in alle opzichten 

volledig’.
Ons enige houvast is het Woord van 
onze God. Hij is bij machte alle tijden 
te overzien, ook onze tijd. Zo heeft Hij 
de bijbelschrijvers gedreven om zijn 
woorden te spreken en op schrift te 
stellen, die verder reiken dan hun eigen 
tijd en situatie (1 Petr. 1:12). We worden 
dan ook op verschillende plaatsen in 
de Bijbel zelf opgeroepen om aan dit 
Woord van God niets toe te voegen of 
af te doen. Ook al zijn onze intenties 

Verdergaan 
dan Paulus
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goed. De intentie bijvoorbeeld om de 
gaven van vrouwen te honoreren en 
in te zetten. Of de intentie om homo’s 
een veilige plek te bieden. Of de inten-
tie om het evangelie in onze cultuur 
doorgang te laten vinden. Stuk voor 
stuk goede intenties. Toch staan al deze 
intenties, hoe goed ze ook zijn, allemaal 
ónder het Woord van God. Wanneer 
dat niet meer gezien wordt, ontstaat 
er zomaar tweespalt. Want het gevaar 
is dan groot dat je elkaars intenties 
de maat neemt: je wantrouwt elkaars 
intenties. Immers, als je sterk overtuigd 
bent van de Geest (met hoofdletter) 
die ons verder brengt en van je eigen 
goede intenties (geest met kleine let-
ter), dan is iedereen die jouw opvatting 
bestrijdt en aan de kaak stelt, in jouw 
ogen kleingeestig bezig. Dit geeft een 
oeverloze discussie met verwijdering 
tot gevolg.

Gelukkig hebben we dan ook het 
Woord op schrift. Dat is wat ons sa-
menbindt. De heilige Schrift bepaalt of 
datgene wat we graag willen, ook kan 
en mag. Dat is wat we samen belijden: 
‘Wij ontvangen al deze boeken, en deze 
alleen, als heilig en canoniek, om ons 

geloof daarnaar te richten, daarop te 
gronden en daarmee te bevestigen’ 
(NGB, art. 5).

Noten:
* Deze Kroniek is afgesloten vóór de  

discussie over de Nashville verklaring.
1 Zo was de reactie van Herman van Wijn-

gaarden op de verklaring ‘Homoseksuali-
teit vraagt om nieuw belijden’ (ND, 6 dec. 
2018).

2 Hetzelfde kan gezegd worden over: Henk 
Folkers, Maaike Harmsen, Almatine 
Leene en Maarten Verkerk (red.), Samen 
met de vrouwen. Bijbelstudies over m/v 
in de kerk, Utrecht, Boekencentrum, 2018. 
Hoewel er veel in dit bijbelstudieboekje 
aan de orde komt, zul je tevergeefs 
zoeken naar een bespreking van Paulus’ 
voorschrift uit 1 Timoteüs en Titus. 
Slechts heel in het algemeen wordt 
gezegd dat Timoteüs en Titus van Paulus 
instructies krijgen om de gemeente te 
bouwen (p. 40). Maar nergens wordt 
besproken dat in de instructie staat dat 
Paulus uitgaat van mannelijke opzieners.

3 Dr. Bert Loonstra, Meedenken met Paulus. 
Letter en Geest in de bezinning op vrouw 
en ambt, Amsterdam, Buijten & Schip-
perheijn, 2018.

4 Pieter Niemeijer, Over zwijgteksten, 
scheppingsorde en Geesteswerk. Bijdrage 
aan het denken over vrouw en ambt, 
Haarlemmermeer, Woord en Wereld, 
2018.

5 Jan Mudde, Van sjibbolet naar sjalom. 
Ruimte voor homoseksuelen in de ge-
meente van Christus, Amsterdam, Buijten 
& Schipperheijn, 2015, p. 110.

6 H.M. Vroom, ‘De gelezen Schrift als 
principium theologiae’, in: M.E. Brinkman 
(red.), 100 jaar theologie. Aspecten van 
een eeuw theologie in de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (1892-1992), Kampen, 
Kok, 1992, p. 140.

7 Zie uitgebreider hierover: Balten Pieter 
Hagens, ‘In de ruimte van de bandbreed-
te’, in: Nader Bekeken, nov. 2018.
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In die tijd las hij Romeinen 6, en wat 
hem daarin trof, was de levensveran-
derende kracht van de eenheid met 
Jezus Christus. Hij is vandáág in ons 
leven aanwezig, en we mogen in Hem 
een nieuwe schepping zijn (p. 7). De 
nieuwsgierigheid om die rijkdom van 
de eenheid met Christus verder te ont-
dekken dreef hem in het theologisch 
onderzoek dat hij begon als promoven-
dus aan de Theologische Universiteit in 
Kampen. Zijn onderzoek ging over ‘zijn 
in Christus’. Hij promoveerde daarop 
in 2008. In het boek Leven in Christus 
geeft hij een populaire weergave van 
het bijbels-theologisch materiaal uit 
zijn proefschrift.

Leven in Christus

Eerst geef ik een kort overzicht van 
de inhoud van Burgers boek. Na twee 
introducerende hoofdstukken over de 
context van zijn onderzoek komt hij te 

spreken over Jezus Christus zelf. Burger 
benadrukt dat wij alleen kunnen be-
grijpen wie Jezus is als we hem plaat-
sen binnen het grote verhaal van God 
met Israël. God wilde via het volk Israël 
voor heel de mensheid herstellen wat 
door de overtreding van Adam verloren 
was gegaan. Door Adams overtreding 
werd heel de mensheid onderworpen 
aan de zonde en de dood, maar via  
het zaad van Abraham wilde God heel  
de wereld laten delen in zijn zegen  
(p. 61,68).1

Deze belofte vervult God in zijn Zoon 
Jezus Christus. Door mens te worden, 
maakt Hij zich één met zijn volk (iden-
tificatie) en wordt zo hun plaatsbekle-
der. Dit is de term die Burger gebruikt 
om de verschillende aspecten van wie 
Christus voor ons is, te omschrijven. Hij 
onderscheidt vier ‘momenten’ in het 
begrip plaatsbekleding: substitutie, 
representatie, eenheid en participatie. 
Moeilijke woorden, maar hij legt ze 

duidelijk uit (p. 93-95). Substitutie bete-
kent vervanging. Christus doet voor ons 
wat wij hadden moeten doen en Hij 
doet dat in onze plaats, zodat wij dat 
niet meer hoeven doen. Dan gaat het 
vooral over zijn sterven aan het kruis 
voor onze zonden. Representatie bete-
kent dat Christus ons vertegenwoor-
digt. De nieuwe mensheid is als het 
ware in Hem aanwezig, en daarom is 
zijn levensgeschiedenis beslissend voor 
de mensheid waarvan Hij het hoofd is. 
Het derde moment dat Burger onder-
scheidt in de relatie tussen Christus en 
ons, is eenheid. Dat is de band die de 
Heilige Geest legt tussen Christus en 
de mensen die bij Hem horen. Die een-
heid is er door het geloof in Hem. Het 
vierde moment is participatie. Partici-
patie betekent dat het volk dat Christus 
vertegenwoordigt, ook daadwerkelijk 
deelt in zijn leven. Wij zijn met Hem 
gekruisigd, gestorven, opgestaan en in 
de hemel gezet.
De Heilige Geest zorgt ervoor dat die 
momenten uit het leven van Chris-
tus ook doorwerken in het leven van 
wie bij Hem horen. Onze oude mens 
wordt met Hem gekruisigd, gedood 
en begraven, onze nieuwe mens staat 
met Hem op tot een nieuw leven, en 
strijdt met een goed geweten tegen de 
zonde en de duivel, om ná dit leven met 

Over het verhaal van Jezus

Wie is Jezus Christus vandaag voor ons? Dat is de vraag die 
dr. Hans Burger dreef om het boek Leven in Christus te schrij-
ven. Daaraan gaat een lange geschiedenis vooraf. Hij vertelt 
daarover in het voorwoord. In zijn studententijd worstelde 
hij met een gevoel van malaise over de gereformeerde tradi-
tie, waarin hij was opgegroeid.
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Hem over alle schepselen te regeren. 
Ik citeer hier expres elementen uit de 
Heidelbergse Catechismus, om aan te 
geven dat deze gedachte ook in onze 
belijdenisgeschriften voorkomt.2 In de 
hoofdstukken 5-7 laat Burger zien hoe 
substitutie, eenheid en participatie 
in het Nieuwe Testament naar voren 
komen, vooral bij Johannes en Paulus. 
In hoofdstuk 8 gaat hij in gesprek met 
wat in de gereformeerde theologie de 
‘orde van het heil’ wordt genoemd, en 
zoekt naar een nieuwe bijbelse ver-
woording daarvan.
Burger heeft een inhoudsvol boek ge-
schreven, waarin hij laat zien hoe rijk 
de Bijbel spreekt over wie Christus voor 
ons is, en wie wij mogen zijn en wor-
den door het geloof in Hem. Ik denk dat 
Burger hier heel terecht aandacht voor 
vraagt. Christus heeft maar niet iets 
voor ons gedaan. Hij is zelf ons leven 
(Kol. 3:3). Christen-zijn betekent door 
het geloof één zijn met Hem en daar-
door jezelf niet meer los kunnen zien 
van Hem. In Christus krijgen wij een 
nieuwe status voor God: gerechtvaar-
digde zondaars. Maar Christus komt 
ook zelf in ons wonen, zodat onze oude 
mens gedood wordt en wij mogen op-
staan tot een nieuw leven.

Christus voor ons en in ons

In het vervolg van dit artikel stel ik 
een aantal vragen bij het boek. De 
eerste vraag heeft te maken met de 
manier waarop Burger schrijft over de 
gereformeerde traditie. In hoofdstuk 2 
stelt Burger dat er een spanning zit in 
de manier waarop de gereformeerde 
traditie spreekt over de eenheid met 
Christus. Die spanning heeft te maken 
met discussies uit de tijd waarin de 
gereformeerde traditie is ontstaan. Te-
genover Rome legden de reformatoren 
er alle nadruk op dat Christus in onze 
plaats voldaan heeft aan het recht van 
God, en dat wij rechtvaardig zijn voor 
God alleen door het geloof in Hem. 
Daardoor kreeg het ‘buiten ons’ van het 
heil in Christus dus een sterk accent 
(p. 28). Tegenover de remonstranten, 
die het geloof zagen als een daad van 
de vrije wil van de mens, benadrukten 
de gereformeerden juist het werk van 
Christus in ons, door zijn Heilige Geest, 
in de wedergeboorte en de heiliging. 

Daardoor ontwikkelden zich twee lijnen 
los van elkaar. Een lijn die alle nadruk 
legt op het ‘objectieve heil’ buiten ons, 
en een lijn die meer nadruk legt op het 
subjectieve, de ervaring van het heil in 
ons. Burger ziet deze lijnen terug in de 
scheiding tussen neocalvinisten en be-
vindelijk-gereformeerden. De ene groep 
loopt het gevaar van verbondsautoma-
tisme. Christus heeft alles gedaan, en 
dus hoef je niet meer na te denken over 
je eigen geloof en leven uit het geloof. 
De andere groep loopt het gevaar te 
veel te focussen op de mens en op de 
vraag of je wel wedergeboren bent. 
Burger hoopt door zijn focus op het 
‘zijn in Christus’ deze twee lijnen bij el-
kaar te kunnen brengen, zodat er meer 
evenwicht komt tussen beide (p. 33).

Gemeenschap met Christus

Ik denk dat Burger in zijn boek mooi 
laat zien hoe je juist vanuit die een-
heid met Christus recht kunt doen aan 
het feit dat ons heil vastligt buiten 
ons in Hem, en dat er tegelijk ruimte 
komt om je af te vragen: hoe leef ik nu 
dagelijks met en uit Christus? Burger 
noemt dat ‘geheiligde zelfreflectie’ (par. 
1.2, 6.4, 7.4). Zelf had ik het wel sterker 
gevonden, als hij op dit punt de gere-
formeerde traditie meer tot haar recht 
had laten komen. Burger problemati-
seert die traditie nu vooral. Er zit vol-
gens hem een spanning 
in, die te maken heeft 
met de historische situ-
atie waarin ze ontstaan 
is. Ik vraag mij echter 
af of zijn historische reconstructie wel 
klopt. Zowel bij Luther als bij Calvijn, én 
in onze belijdenisgeschriften, is name-
lijk de gemeenschap met Christus een 
heel belangrijk thema.3 En juist daarin 
wordt wat Christus voor ons gedaan 
heeft en wat Hij in ons doet, heel dicht 
bij elkaar gehouden. Ik had daarom ook 
graag gezien dat Burger had aange-
toond hoe het thema dat in zijn boek 
centraal staat, niet nieuw is, maar juist 
kenmerkend is voor de gereformeerde 
theologie.

Daarbij vraag ik me af of Burger wel 
voldoende aandacht heeft voor het 
feit dat die gemeenschap met Christus 
een gelóófswerkelijkheid is. Dit erkent 

Burger wel (p. 297), maar soms krijg je 
de indruk dat deze geloofswerkelijkheid 
ook wel heel soepel tot ervaringswer-
kelijkheid wordt (bijv. p. 202). Dan lijkt 
de vrijheid in Christus, de overwinning 
op de machten, iets te zijn wat zich pro-
gressief laat ervaren in ons leven. Maar 
de Heilige Geest gaat hierin met ieder 
een heel persoonlijke – en verborgen – 
weg. En ons geloof blijft een zwakke 
schakel tussen Christus en ons, die bo-
vendien steeds onder vuur ligt van de 
duivel, de wereld en ons eigen ‘oude ik’. 
Christenen merken het levend geloof in 
Christus soms niet zo sterk bij zichzelf, 
of komen niet zover in het leven voor 
de Here als ze wel graag zouden willen 
(DL 1,16). God kan zijn aangezicht ook 
verbergen, als zijn kinderen in zonde 
vallen en daarin een tijd blijven liggen. 
Dan ervaren zij voor een tijd de genade 
niet meer (DL V,5). Over deze gebroken-
heid van het christelijk leven in ge-
meenschap met Christus had ik graag 
meer gelezen in Burgers boek.

De gereformeerde belijdenis

Ik heb verder een vraag over de manier 
waarop Burger spreekt over de gerefor-
meerde belijdenis. Hij noemt de gere-
formeerde traditie het perspectief van 
waaruit hij de Bijbel leest. Hij waar-
deert dat perspectief. Maar tegelijk 
relativeert hij deze traditie door te zeg-

gen dat zij met zonden 
bevlekt is en deelt in de 
vergankelijkheid (p. 37). 
Er zijn ook veel andere 
christelijke tradities. 

Ze hebben elkaar nodig en verrijken 
elkaar. Want elke traditie heeft zijn be-
perkingen (p. 41). Nu heeft Burger gelijk 
dat ook onze belijdenis mensenwerk is, 
en dus niet onfeilbaar.4 Maar als je niet 
aantoont in welk opzicht die belijdenis 
dan gebreken vertoont ten opzichte 
van de Bijbel, kan daar een sterk re-
lativerende werking van uitgaan. De 
binding eraan wordt dan losser, omdat 
het toch maar gaat om het feilbare 
werk van zondige mensen. Gerefor-
meerden hebben altijd aangegeven 
dat een ‘aanklacht’ tegen de belijdenis 
niet mag blijven steken in algemene 
beweringen, maar concreet dient te 
zijn. Wij zeggen van die belijdenis im-
mers tegelijk dat zij in al haar delen 
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overeenstemt met de Bijbel. Het Woord 
van God is immers helder genoeg om 
nagesproken en beleden te kunnen 
worden. Dat domineert over onze be-
perkingen. In de belijdenis spreekt de 
kerk met de zekerheid van 
het geloof.5 En daarmee 
zijn de gereformeerde 
belijdenisgeschriften als 
gezamenlijk kerkelijk do-
cument – zeker voor wie ze 
ondertekent – ook de norm 
waarvan je uitgaat als je 
spreekt met anderen die 
zich christen noemen. Ik 
had graag gezien dat Bur-
ger als gereformeerd theo-
loog en voorganger over de 
positieve betekenis van de 
binding aan de belijdenis 
meer had gezegd, ook over 
de betekenis daarvan in de omgang 
met andere kerken en christenen.

Christus’ dood en Gods 
gerechtigheid

Een andere vraag gaat over de kruis-
dood van Christus. Burger is er wel van 
beschuldigd te ontkennen dat Christus 
door zijn dood aan het kruis de straf 
op onze zonden heeft gedragen. Die 
beschuldiging lijkt me, op basis van 
dit boek, onterecht. Op verschillende 
plaatsen bevestigt Burger dat Christus 
wel degelijk de straf van God op onze 
zonden aan het kruis gedragen heeft. 
Wat ik niet goed begrijp, is de manier 
waarop Burger spreekt over het lijden 
van Christus als offer, op basis van de 
brief aan de Hebreeën. Burger bena-
drukt dat het in het offer van Christus 
vooral gaat om zijn positieve toewij-
ding aan de Vader. Daar kan ik hele-
maal mee instemmen. Maar vervolgens 
stelt hij dat lijden en pijn niet wezenlijk 
zijn voor het offer. En dat moderne of-
ferkritiek, op een bepaalde manier, zijn 
oorsprong vindt in de Bijbel zelf (p. 123-
124). Ik vind dat erg eenzijdig gezegd. 
God had immers zelf de offerdienst uit-
gedacht en aan zijn volk gegeven. Dat 
met de komst van Christus het tekort 
van de oudtestamentische offers blijkt, 
mag duidelijk zijn, maar daarmee is het 
nog geen kritiek op die offerdienst. Die 
offerdienst was goed voor de tijd van 
het Oude Verbond als vooruitwijzing 

naar het offer van Christus. En nog 
altijd kunnen wij veel van die offer-
dienst leren, omdat de waarheid ervan 
in Christus blijft (NGB, art. 25). Verder 
lijkt mij dat na de zondeval het plaats-

vervangend dragen 
van de straf op de 
zonde wel degelijk 
wezenlijk is voor 
veel offers die God 
ter verzoening aan 
zijn volk geeft. Vol-
gens mij gaat de 
schrijver van de brief aan de Hebreeën 
daar ook van uit. Als hij spreekt over 
het offer van Christus, brengt hij dit 
nadrukkelijk in verband met zijn dood. 
Zijn lijden en dood zijn wezenlijk voor 
de waarde van het offer van zijn leven 
aan de Vader. Want ‘zonder het vergie-
ten van bloed vindt er geen vergeving 
plaats’ (Heb. 9:22). Bij bloedstorting 
denkt het Oude Testament aan de 
doodstraf (Gen. 9:6; Num. 35:33). Het 
leven van het offerdier (‘zijn bloed’) 
wordt hem afgenomen, zijn bloed 
wordt vergoten. En alleen daardoor is 
er vergeving mogelijk.6 Op deze manier 
verwierf Christus ook voor ons de ver-
geving van de zonden.7 De offerkritiek 
in (post-)moderne theologie wil juist 
hiervan niet weten, omdat ze vindt dat 
wij het beeld van een God die de zonde 
wil straffen, achter ons moeten laten. 
Op dit punt had Burger volgens mij 
scherper positie moeten kiezen.

Eerherstel bij onrecht?

Dan nog een andere vraag. Burger stelt 
dat de opstanding van Christus een 
vorm van eerherstel was. God rehabili-

teerde zijn Zoon nadat Hij onterecht 
was veroordeeld als een misdadiger. Nu 
beweert Burger op een aantal plaatsen 
dat Christus zich in zijn sterven ook 
geïdentificeerd heeft met slachtoffers 

van onrecht (bijv. p. 227 
en 252). En dat zij daarom 
ook delen in zijn eerher-
stel. Ook op dit punt vind 

ik Burger wat 
onbeschermd 
spreken. Bij 
slachtoffers van 
onrecht (zonder 
nadere kwalifi-
catie) denk ik di-
rect aan ‘sociaal 
onrecht’. En dan 
zit je zomaar in 
de sfeer van de 
bevrijdingstheolo-
gie, die de verlos-
sing van Christus 
duidt in termen 
van bevrijding 
van onderdruk-
king en armoede, 
of andere vormen 
van onderdrukking. 

Terwijl het in het Nieuwe Testament 
gaat over mensen die onderdrukt of 
vervolgd worden omdat ze bij Christus 
horen en Hém in alles willen volgen 
(Mat. 5:11). Zij zullen op de jongste dag 
in ere worden hersteld (Mat. 13:43), zo-
als Christus bij zijn opstanding.

Herstel van relaties

Een laatste vraag heb ik over het begrip 
‘zonde’ bij Burger. Hij brengt de zonde 
op verschillende manieren ter sprake. 
Maar bij hem staat centraal dat zonde 
het opbreken is van een relatie met 
God, jezelf en de medemens. Verlos-
sing van de zonde betekent dat je weer 
in die relaties gaat leven. Je wordt een 
vredestichter. Je wordt weer gastvrij 
en zoekt weer de verbinding met de 
ander. ‘Gods liefde wil een wereldwijde 
beweging op gang brengen van vre-
destichters en relatieversterkers’ (p. 
299). Wat ik hierin mis, is de regel voor 
die relaties. Bij de verlossing van de 
zonde gaat het maar niet om herstel 
van gemeenschap op zichzelf. Maar om 
het herstel van gemeenschap op basis 
van Gods Woord. De liefde laat zich 
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binden door die regel. En dat betekent 
dat er op basis van dat Woord van God 
nieuwe eenheid met medemensen 
ontstaat en gezocht wordt (in de kerk 
en in evangelisatie), maar óók dat zon-
dige eenheid verbroken wordt. Oftewel: 
wie weer leert leven in de liefde voor 
God en de naaste, zal ook ervaren dat 
er een strijd ontstaat. Een strijd met je 
eigen oude mens, maar ook strijd met 
mensen om je heen met wie je eerst in 
vrede leefde. Omdat Gods eigen Woord 
scheiding maakt tussen wie dat Woord 
wil aanvaarden en wie dat niet wil. Je 
zoekt die scheiding niet, maar ze is wel 
het gevolg van gehoorzaamheid aan 
dat Woord van God.
Dit heeft ook alles te maken met ker-
kelijke strijd. Burger ziet kerkelijke 
verdeeldheid als een zonde, en zelfs als 
een oorzaak van secularisatie in Europa 
(p. 187). Zijn boek is sterk gericht op het 
streven naar eenheid tussen alle chris-
tenen. Wij moeten immers de eenheid 
van Vader en Zoon weerspiegelen. Te 
weinig klinkt het besef door dat Gods 
Woord ook scheiding maakt, juist om 
de echte eenheid die Christus geeft, te 
behouden en te beschermen. Ik denk 
hier aan wat Christus gezegd heeft 
over het ‘zwaard’ dat Hij is komen 
brengen (Mat. 10:34), en aan wat wij 
belijden in artikel 28 NGB dat ieder ver-
plicht is zich te voegen bij de ware kerk 
en zich moet afscheiden van hen die 
niet bij de kerk horen.

Slot

Hiermee sluit ik af. Burger laat op een 
mooie manier zien hoe wij, door het 
geloof in Christus, als het ware worden 
opgenomen in zijn geschiedenis. Hij 
zelf is ons leven. En ik denk dat dat in 
een tijd waarin persoonlijke zelfont-
plooiing centraal staat, ook in de kerk, 
niet genoeg benadrukt kan worden. 
Tegelijk roept het boek bij mij vragen 
op: doet Burger wel altijd voldoende 
recht aan de breedte van het bijbelse 
spectrum? En waarom wordt er door 
een gereformeerd theoloog niet ex-
plicieter en positiever gewerkt vanuit 
de gereformeerde belijdenis? Juist een 
bredere verantwoording vanuit de ge-
reformeerde belijdenis had bepaalde 
eenzijdigheden kunnen voorkomen.

Dit artikel is geschreven naar aanlei-
ding van: Hans Burger, Leven in Chris-
tus. Over de betekenis van het verhaal 
van Jezus (Van Wijnen, Franeker, 2017, 
ISBN 9789051945515, 336 pag.,  
prijs € 27,50).

Noten:
1 Op sommige plaatsen suggereert Bur-

ger dat de Middelaar niet alleen uit 
het volk Israël zou voortkomen, maar 
dat het volk zelf een bemiddelende rol 
speelt tussen God en de rest van de 
mensheid. Zo bijvoorbeeld in: ‘[Israël] 
zou als zaad van Abraham herstellen 

wat bij Adam al was misgegaan’ (p. 68) 
en: ‘Zij zouden als volk een koninkrijk 
van priesters zijn en als zodanig een 
bemiddelende rol kunnen spelen tus-
sen God en de andere volken’ (p. 99). Ik 
vraag me af hoe Burger zich dit voor-
stelt.

2 HC, zd. 33, vr./antw. 88-89; zd. 16, vr./antw. 
43; zd. 12, vr./antw. 32.

3 Zie hierover bijv. Maarten Klaassen, In 
Christus rechtvaardig. Reformatorische 
perspectieven op rechtvaardiging en een-
heid met Christus, Apeldoorn, Labarum 
Academic, 2013.

4 Hij verwijst zelf met zijn kwalificatie 
naar HC vr./antw. 67.

5 Zie hierover bijv.: K. Schilder, De Kerk III, 
Goes, 1965, p. 220.

6 Donald MacLeod, Christ Crucified. Under-
standing the Atonement, Nottingham, 
IVP, 2014, p. 70.

7 Zie ook nog Heb. 9:27-28, waar het of-
fer van Christus om de zonden weg te 
dragen expliciet gekoppeld wordt aan 
zijn sterven. ‘Zoals het voor de mensen 
beschikt is dat zij eenmaal moeten ster-
ven (…) zo zal ook Christus, die eenmaal 
geofferd is om de zonden van velen weg 
te dragen…’ (HSV).

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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Denk aan iemand die alles op zijn ze-
ven gemakken doet. Die doet het op 
zijn dooie gemak, heel langzaam. Zo 
iemand is niet lui, maar lui in het kwa-
draat. Je kunt in alle talen of in zeven 
talen zwijgen. Dan ben je helemaal stil 
en zeg je geen enkel woord. De term ze-
ven wijst in deze gevallen kennelijk op 
een compleetheid, een onbepaald groot 
aantal of een absoluut maximum. 
Maar waar komt die associatie van het 
getal zeven met groot en veel of alles 
vandaan? Wie zich dat afvraagt, kijkt 
onwillekeurig met een schuin oogje 
naar de Bijbel. Neemt daar het getal 
zeven ook niet een grote plaats in? En 

hoe is dat dan gekomen? In dit artikel 
probeer ik daar meer van te weten te 
komen.

Gewoon een getal

Het getal zeven lijkt vaak een meer-
waarde te hebben, maar in principe 
is het een getal net als alle andere. Bij 
dat getal gaat het normaal gesproken 
gewoon om een telbaar aantal mensen 
of zaken of wat dan ook. Jetro, de pries-
ter in Midjan, had zeven dochters, zegt 
Exodus 2:16. Dat is niet wonderbaarlijk 
of verzonnen, want dat komt vandaag 
nog wel voor.

Als Israël het beloofde land in bezit 
neemt, zal het zeven volken op de 
vlucht jagen (Deut. 7:1). Dat zijn er 
precies zeven, want ze worden vervol-
gens stuk voor stuk opgesomd. Simson 
werd volgens Rechters 16 met zegge 
en schrijve zeven verse, soepele pezen 
vastgebonden. Met dat aantal van die 
taaie touwen kun je zo’n sterke vent 
wel goed in bedwang houden, maar in 
dit geval lukte dat niet.

Ik noem ook het voorbeeld van Naä-
man, de Syrische bevelhebber uit  
2 Koningen 5. Elisa zei hem dat hij zich 
zeven keer in de Jordaan moest onder-
dompelen om van zijn melaatsheid te 
genezen. Dat ging dus om een ritueel, 
en in zo’n situatie moet je altijd exact 
de aanwijzing van een deskundige vol-
gen. Geen zes keer of acht keer, maar 
precies zevenmaal kopje-onder. Dat 
deed hij ten slotte en zo werd hij rein.

Zeven of ‘zeven’,  
een bijzonder getal
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U kent wel dat gezegde: hij zal niet in zeven sloten tegelijk lo-
pen. Dat betekent zoiets als: hij is voorzichtig, hij kan op zich-
zelf passen, hij kent de gevaren. Maar waarom zeven sloten, 
en waarom geen drie of tien bijvoorbeeld? Dat getal zeven 
komt trouwens vaker in vaste uitdrukkingen voor.
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Dan een voorbeeld uit het Nieuwe 
Testament. Jezus had bij Maria Mag-
dalena zeven demonen uitgedreven, zo 
schrijft Marcus in hoofdstuk 16:9. De 
term zeven is hier geen ander woord 
voor ‘veel’, want dan zou er gewoon 
gestaan hebben dat Hij veel demonen 
uitdreef, zoals in Marcus 1:34. Zo begon 
de vermenigvuldiging van de broden 
door Jezus met letterlijk zeven broden. 
Want de leerlingen gingen tellen toen 
Jezus vroeg hoeveel ze aan etenswaren 
bij zich hadden: zeven broden en enkele 
vissen (Mat. 15:34). En bij een ander 
broodwonder hadden ze vijf broden 
(Mar. 6:38). Jezus wilde precies weten 
wat er bij het begin aan voorraad aan-
wezig was en dat verschilde de ene van 
de andere keer.

Meer dan een getal

Nu komt het geregeld voor in de Bijbel 
dat we bij het getal zeven niet moeten 
gaan tellen. Het woord zeven wijst 
dan op een totaliteit of een maximale 
hoeveelheid. Ik noem weer een aantal 
gevallen. Een mooie illustratie van 
wat hier bedoeld wordt, vinden we in 
Deuteronomium 28 over de zegen of 
de vloek die Israël volgens Mozes in de 
komende tijd kan tege-
moetzien. Als voorbeeld 
van zegen zegt vers 7 (in 
de NV-1951): uw vijanden 
zullen langs een enkele 
weg tegen u optrekken, maar langs ze-
ven wegen voor u vluchten. Hier moe-
ten we ‘zeven’ niet letterlijk opvatten. 
Het gaat om een aanduiding van pa-
niek en angst bij de vijanden, waardoor 
ze naar alle kanten uiteen stuiven, zoals 
de NBV weergeeft. De NBV maakt van 
de zeven wegen dus alle kanten. Dat is 
inhoudelijk terecht, maar persoonlijk 
zou ik liever de beeldende uitdrukking 
die iedereen wel begrijpt, laten staan.
In Psalm 119:164 zegt de dichter dat hij 
God zeven keer per dag lof toezingt. 
Als we dit letterlijk opvatten, moeten 
we uitgaan van zeven gebedstijden per 
dag. Maar in het Oude Testament we-
ten wij hoogstens van drie gebedsmo-
menten per dag, zoals Daniël dat prak-
tiseerde. Ik denk daarom dat de dichter 
wilde zeggen dat hij vol was van God 
en dat elke dag gestempeld was door 
zijn lof en prijs van God.

In Spreuken 26:25 gaat het over iemand 
die mooi kan praten maar intussen een 
boos hart heeft. Er schuilen zeven gru-
welen in zijn hart, vertaalt de NV (1951). 
Iedereen zal begrijpen dat het woord 
zeven hier wijst op een veelheid en een 
volheid. Die man is kennelijk de gruwe-
lijkheid zelf. De NBV geeft het zo weer: 
zijn hart is door en door vals. Ik zou 
zelf hier weer de beeldende zegswijze 
aangehouden hebben. Als we de ‘zeven 
sloten’ begrijpen, dan ook deze bijbelse 
uitdrukking.
In Daniël 3 vinden we nog een voor-
beeld. De brandende oven moest voor 
de drie Joodse jongens zevenmaal 
heter dan normaal gestookt worden, 
zei koning Nebukadnessar (vs. 19). Dat 
kan natuurlijk niet betekenen dat de 
temperatuur zeven keer zo hoog moest 
stijgen. Maar in elk geval moest het 
vuur zo heet mogelijk worden. Zo woe-
dend was de koning toen de jongens 
niet voor het gouden beeld van hem 
wilden buigen.

Proza of poëzie

Hoe kunnen we nu nagaan of het getal 
zeven naar een letterlijk aantal verwijst 
of de aanduiding is van een onbepaald 

maar alles omvattend 
aantal? Daar is een 
soort van ‘ezelsbrug-
getje’ voor dat meestal 
wel afdoende is. Als het 

woord zeven gebruikt wordt in een 
verhalende context, bijvoorbeeld in his-
toriebeschrijving of in een wetstekst, 
dan kun je het letterlijk opvatten. Denk 
aan die pezen of touwen voor Simson. 
Daar hebben we niet te maken met een 
sprookje of een heldendicht, maar met 
de beschrijving van een ware gebeurte-
nis. Het waren echt en precies zeven 
pezen.
Het getal zeven kan ook voorkomen in 
meer poëtische taal, zoals in een spreuk 
of een sprookje (zeven dwergen!), een 
psalm of in een profetische voorzeg-
ging. Dan is het waarschijnlijk dat 
zeven verwijst naar een maximum of 
een onbepaald grote (hoe-)veelheid. 
Dan kun je onder andere denken aan 
die zeven gruwelen in een mensenhart 
die ik al noemde. Let dus op de litera-
tuursoort (het tekstgenre) en je zult in 
de meeste gevallen kunnen nagaan of 

het getal zeven letterlijk of figuurlijk is 
bedoeld.

Vermenging

Nu kun je natuurlijk mistasten naar de 
betekenis. Het komt nogal eens voor 
dat het getal zeven in bepaalde teksten 
geestelijk wordt opgevat, terwijl het 
letterlijk bedoeld is. Daardoor wordt 
de tekst ten onrechte vergeestelijkt. 
Terwijl het ook andersom mogelijk is: 
dat het getal letterlijk wordt opgevat 
terwijl het figuurlijk is bedoeld. Zo wor-
den de zaken met elkaar vermengd. Dat 
tweede zal niet heel vaak voorkomen, 
maar wel wanneer bijvoorbeeld iemand 
uit Palm 119:164 zou concluderen dat de 
Joden vroeger al zeven gebedsmomen-
ten hadden in de trant van de christe-
lijke kloosterlingen van later met hun 
getijden. Het eerste komt vaker voor 
en is verleidelijker. Dan wordt immers 
een zakelijke aanduiding voor je gevoel 
wat sprekender en inhoudelijker. Ik 
denk aan het feit dat de priester Jetro 
zeven dochters had. Dat is niet toeval-
lig, ben je geneigd te denken. Iemand 
schrijft over dat zevental: ‘... een ideaal 
aantal, dat als heilig getal goed past 
bij een priester...’ Maar op die manier 
wordt het zevental voor mij zwevend. Je 
vraagt je dan af: had die vader nu echt 
zeven dochters, of maakte de auteur 
van Exodus er zeven van omdat dat 
aantal zo mooi paste bij een priester?
Nog een ander voorbeeld: zaten Jobs 
vrienden echt zeven dagen en nachten 
bij hem voordat ze wat zeiden (Job 
2:13)? Of moet je dat zo opvatten dat 
ze heel lang bij hem zaten en nog geen 
woord konden uitbrengen? Nu zeggen 
deskundigen dat de rouwtijd in Israël 
gewoonlijk zeven etmalen, dus een 
week, duurde. Daarom is het heel goed 
mogelijk om de tekst gewoon te lezen 
zoals er letterlijk staat.

Heilig getal

We komen nu langzamerhand bij die 
vraag uit het begin: hoe is het dan geko-
men dat het getal zeven zo’n markante 
plek heeft in de Bijbel? Want dat dit 
getal bijzonder is, kun je wel merken als 
je een concordantie op het woord zeven 
naslaat. De Bijbel is vol van dat getal en 
dat begint al in Genesis. Noach moest 
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van alle reine dieren zeven paartjes 
meenemen in de ark. En het laatste bij-
belboek Openbaring begint met brieven 
aan de zeven gemeenten. En daartussen 
wemelt het van de zevens, vooral in pro-
fetieën over de toekomst en in rituele 
teksten uit de wet van Mozes. Het gaat 

heel vaak over een periode van zeven 
dagen, of over zeven keer sprenkelen, 
zeven altaren, zeven schapen, zeven bro-
den enzovoorts. In Openbaring wemelt 
het ook van zevens. Ik noem onder 
andere de zeven gouden kandelaren, 
de zeven sterren, de zeven geesten van 
God, zeven zegels, zeven donderslagen 
en meer.

De vraag is nu: waarom altijd die ze-
ven? Waarom geen zes of acht? Ik denk 

dat we daarvoor naar God zelf mogen 
wijzen. Dat getal hoort bij de opbouw 
van zijn schepping. Dat is het beste te 
illustreren aan de manier waarop God 
de tijden voor de mens en heel het ge-
schapene heeft ingedeeld. Dat lezen we 
al in de eerste twee hoofdstukken van 

Genesis. God schiep alles in zes dagen 
en op de zevende dag rustte Hij. De 
week van zeven dagen werd zodoende 
een basisgegeven voor heel Gods werk. 
We kunnen het getal zeven een heilig 
getal noemen omdat het de heilige 
God beliefde om de tijd in zevenen te 
structureren. Telkens weer die cyclus 
van zes + één = zeven. Met de zevende 
dag is de week weer vol. Vandaar kreeg 
het getal zeven de bijgedachte en 
meerwaarde van compleetheid en to-

taliteit. Bij zeven denk je aan het maxi-
mum, aan volheid, aan afronding. En 
God wil ons kennelijk door al die zevens 
in de Bijbel herinneren aan zijn eigen 
scheppingswerk, aan alles wat Hij des-
tijds in die zeven dagen gemaakt had.

Zeven-plus

Om naar het begin van dit artikel terug 
te keren: de taal van de Bijbel heeft 
zo’n invloed gehad op onze eigen taal, 
dat we nog spreken van zeven sloten 
of zeven gemakken. En dat we dan het 
woord zeven ook echt in zijn symbo-
lische betekenis gebruiken, als aan-
duiding van volheid en veelheid. Niet 
precies zeven sloten, maar welke sloot 
je maar tegenkomt. Het mooie van de 
Bijbel is dat in dat woord zeven vaak 
beide betekenissen gecombineerd zijn, 
bijvoorbeeld in het geval van Naäman. 
Zeven keer moest hij zich in de Jordaan 
onderdompelen. Letterlijk zeven keer. 
Maar in dat bevel van Elisa zat wel de 
meerwaarde van zeven opgesloten. Het 
was van hogerhand gemotiveerd. Het 
getal verwees naar een aantal mense-
lijke handelingen maar vervolgens ook 
naar Gods heiligheid, naar de reinheid 
die God via Elisa aan deze generaal 
beloofde. Het was zeven-plus: zeven 
keer dompelen met de belofte van rein-
heid zoals in dat getal opgesloten zat. 
En daarna was hij zo blij en dankbaar 
alsof hij in de zevende hemel terechtge-
komen was. Dat gevoel mogen we ook 
vandaag koesteren zo vaak we die sym-
bolische zeven in de Bijbel tegenkomen.

Veel oude cahiers blijven beschikbaar!
Van een aantal afgeschreven en uitverkochte cahiers is momenteel al een aantal digitaal beschikbaar als pdf-docu-
ment. Het is de bedoeling dat dit aantal in de loop van de tijd wordt uitgebreid.
Zie http://www.woordenwereld.nl/cahiers.html, waar door op de titel te klikken het document kan worden  
gedownload.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel stellen we een financiële bijdrage op prijs. 
Een bedrag kan worden overgemaakt op NL42 RABO 0324 6259 01 t.n.v. Stichting Woord en Wereld.
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Colum
n

Rufus Pos

In Nederland kennen we de 
Reclame Code Commissie 
(RCC) die toezicht houdt 
op de inhoud en presen-
tatie van reclame-uitin-
gen in de media. Zoals 
de naam van deze 
commissie al sug-
gereert, hanteren 
ze een bepaalde 
code. Deze code 
stelt ‘dat reclame 
niet misleidend en niet in strijd met de waarheid mag 
zijn’. Ook meer subjectieve normen zijn in deze code 
opgenomen: ‘Reclame mag niet nodeloos kwetsen en 
niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.’ 
De commercie zelf verbindt in het algemeen niet een 
groter belang aan moraal dan aan inkomsten. Re-
clames dienen uiteindelijk geen ander doel dan het 
geld van consumenten te laten rollen in de richting 
van producenten. Ook de media zijn belanghebbend, 
aangezien reclames voor hen een stevige bron van 
inkomsten zijn. En in heel deze interactie speelt de 
consument uiteraard een sleutelrol. De mening en 
het gevoel van het gros van het kijk- en lezerspubliek 
zal dus een behoorlijk stempel op de interpretatie van 
de gehanteerde code drukken. Niet verwonderlijk dat 
de code bepaald geen kopie is van de Tien Geboden.

Reclames leveren de media dus veel op, maar ze 
worden door de doelgroep slechts zelden als amuse-
ment ervaren. Eerder het tegendeel: het reclameblok 
is voor velen, naast een plaspauze, een bron van er-
gernis. Wat is er dan mooier dan tenminste éénmaal 
per jaar iets wat zoveel ergernis opwekt, tot amu-
sement om te kunnen toveren. Ik denk dan aan de 
verkiezing van de Gouden Loeki en de verkiezing van 
de Loden Leeuw. Knap bedacht van de makers, juist 
ook omdat we allemaal mogen meedoen! Ik vermoed 
trouwens dat heel veel reclamebureaus graag bereid 
zijn om dit jaarlijkse evenement te sponsoren.

Nou moet ik toegeven dat er reclames zijn die bewon-
dering opwekken. Reclames die zich werkelijk on-
derscheiden. Dat kan zelfs in negatief opzicht. Want 
ook een reclame waarop negatief gereageerd wordt, 
kan naamsbekendheid van het aangeprezen product 
bevorderen. Ik denk dan ook niet dat de directie van 
Unilever er wakker van ligt als door zeer irritante 
tv-reclames u en ik bij de supermarkt toch onbewust 
dat pak zeeppoeder pakken waarvan de naam, dank-
zij onze irritatie, ons toch het meest bekend in de 
oren klinkt.

Er is een sterke re-
clame die een typisch 

politiek correcte vorm-
geving heeft. Het gaat om 
het aanprijzen van een be-
paald merk ontbijtkoek. U 
herkent vast het tafereel-
tje van een vader die in de 
middag z’n natgeregende 
en teleurgestelde voetbal-
dochter ontvangt met een 

kop thee en een lekker stuk ontbijtkoek. Een prach-
tige illustratie van omkering van de traditionele gen-
derrolverdeling. Nu denk ik niet dat de bedenker van 
deze reclame en de ontbijtkoekproducent onvervalste 
feministen zijn. Maar ze hebben met hun ‘politiek cor-
recte’ beeld bereikt dat er veel over deze reclame 
gesproken werd en dat brengt geld in het laatje.

In Engeland bestaat er ook een soort reclamecode-
commissie. Gezien haar plannen werd ze in de pers 
terecht omschreven als de Britse reclamewaakhond 
(CAP). Dat klinkt wat agressief. Maar deze commis-
sie gaat ook inderdaad veel voortvarender te werk 
dan haar Nederlandse evenknie. De Britse waakhond 
wil namelijk ‘genderstereotypen die waarschijnlijk 
zullen leiden tot schade of ernstige belediging, voort-
aan verbieden’. En deze nieuwe richtlijn is, zo lees 
ik, hard nodig want: ‘Schadelijke stereotypen kun-
nen kinderen, jongeren en volwassenen beperken in 
hun kansen en ambities.’ U merkt het: hier neemt de 
reclamewaakhond helemaal vrijwillig de taak van op-
voeder op zich. Vanaf nu zijn uitsluitend nog reclames 
toegestaan die een politiek correct beeld bevorderen. 
Geen zogende moeder dus bij een pakje Remia en 
ook geen Kapitein Iglo meer bij krokant gebakken 
vissticks. Geen vrouwen meer die deuken in hun auto 
rijden, maar wel vrouwen die onder hun auto liggen 
(als monteur).☺

Het ligt voor de hand dat deze malligheid binnenkort 
als een Snelle Jelle het Kanaal zal overzwemmen. 
Ik ben dan ook oprecht benieuwd waarmee onze 
bedenker van de ontbijtkoek-met-thee-reclame dan 
zal komen. Immers als ‘genderstereotypering’ ook in 
Nederland verboden wordt, hoe kun je dan als recla-
memaker ooit politiek correct zijn en je desondanks 
onderscheiden?

Waakhond
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‘Op zich een leuk idee, die Drie-eenheid, 
maar kun je het ook bewijzen?’ ‘Wat 
een absurde gedachte, waar haal je dat 
nu weer vandaan?’ Dat zijn zomaar 
reacties die je kunt krijgen als je met 
mensen in gesprek bent over God en 
iets over de Drie-eenheid probeert uit 
te leggen. Wat zeg je dan? ‘Dat leert de 
kerk!?’ Dat zou kunnen, maar daar zou 
ik niet beginnen. Het is namelijk een 
mooie kans om meer te vertellen over 
je persoonlijke geloof in God.
De vorige keer heb ik het ook gehad 
over de Drie-eenheid. Ik heb toen uitge-
legd dat Guido de Brès inhoudelijk het-
zelfde zei als de oude geloofsbelijdenis-
sen, die ook door de Rooms-Katholieke 
Kerk waren aanvaard. Maar als hij een 
onderbouwing geeft van de leer van de 
Drie-eenheid, begint hij niet bij de leer 
van de kerk.

In artikel 9 van de Nederlandse Ge-
loofsbelijdenis staat: Wij weten dit alles 
zowel uit het getuigenis van de Heilige 
Schrift als uit de werkingen van deze 
Personen, voornamelijk uit die wij in 
onszelf ervaren.
Hij begint dus niet bij de leer van de 
kerk, maar bij de Bijbel. Hij begint in 
het Oude Testament. Vanaf het aller-
eerste begin zie je de Drie-eenheid  
in de Bijbel terug. Al bij de schepping 
zie je de Drie-eenheid in actie, want 
God zegt: Laat Ons mensen maken  
naar ons beeld; en Hij wijst daarna de 
eenheid aan, als Hij zegt: God schiep  
(NGB, art. 9).
En dan volgt er een prachtig zinnetje in 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Als 
iemand daar nog eens een tegeltje van 
maakt, zou ik het wel willen hebben. 
Weliswaar zegt Hij niet hoeveel Personen 
er zijn, maar wat voor ons enigszins 
duister is in het Oude Testament, dat is 
zeer helder in het Nieuwe (NGB, art. 9).
Dus wat je in het Oude Testament al 
wel leest, maar soms nog niet helemaal 
kunt plaatsen, dat wordt helemaal 

duidelijk in het Nieuwe Testament. 
Dat geldt voor de Drie-eenheid, maar 
dat geldt ook voor een heleboel meer 
dingen. Wat voor ons enigszins duister 
is in het Oude Testament, dat is zeer 
helder in het Nieuwe!

En hoe wordt de Drie-eenheid dan zo 
helder in het Nieuwe Testament? Dat 
gebeurt bijvoorbeeld in de doop. Al-
lereerst in de doop van Jezus, maar ook 
in de opdracht die Hij later geeft om te 
dopen.
Want toen onze Here gedoopt werd in 
de Jordaan, werd de stem van de Vader 
gehoord, die zei: Deze is mijn Zoon, de 
geliefde (Mat. 3:17); terwijl de Zoon werd 
gezien in het water en de Heilige Geest 
verscheen in de gedaante van een duif. 
Bovendien heeft Christus voor de doop 
van alle gelovigen deze formule gege-
ven: Doopt al de volken in de naam van 
de Vader en van de Zoon en van de Hei-
lige Geest (Mat. 28:19) (NGB, art. 9).
En zo zijn er nog veel meer teksten in 
het Nieuwe Testament die de Drie-
eenheid bewijzen.

Maar Guido de Brès had het niet al-
leen over de Bijbel als bewijs. Hij had 
het ook over de werkingen van de drie 
Personen, voornamelijk die welke wij 
in onszelf ervaren. Dat is bijzonder. Dat 
maakt het ook tot een heel persoonlijke 
belijdenis. De Drie-eenheid is niet maar 
iets wat je met je mond belijdt en met 
je verstand erkent, maar het is iets wat 

je met je hart gelooft, omdat je het in 
je geloofsleven terugziet. Daarin spe-
len de drie Personen van God alle een 
rol. Guido de Brès zegt: God de Vader 
wordt genoemd onze Schepper door zijn 
kracht; de Zoon is onze Heiland en Ver-
losser door zijn bloed; de Heilige Geest is 
onze Heiligmaker, doordat Hij woont in 
ons hart (NGB, art. 9).
Dat zijn de belangrijkste bewijzen voor 
de Drie-eenheid volgens Guido de Brès. 
Doet hij nu net of hij dit allemaal zelf 
heeft bedacht, terwijl hij eigenlijk het-
zelfde zegt als de oude geloofsbelijde-
nissen? Nee, aan het eind van dit artikel 
komt hij er wel bij uit dat hij graag de 
drie oecumenische geloofsbelijdenissen 
aanvaardt, namelijk de Apostolische, die 
van Nicea en van Athanasisus, en even-
eens wat de vaderen in overeenstem-
ming daarmee hebben vastgesteld (NGB, 
art. 9).

Waarom geloof je zoiets raars als de 
Drie-eenheid? Omdat de Bijbel het zegt, 
omdat ik het in mijn eigen geloofsleven 
ervaar én omdat de kerk het leert. Daar 
kun je wel mee afsluiten. Je bent niet 
de enige die dit gelooft!

Om te bespreken of te doen

1. Van welke zaken vind je nog meer dat ze enigszins duister zijn in het 
Oude Testament, maar zeer helder in het Nieuwe?

2. Welke bijbelteksten of verhalen ken je nog meer die iets duidelijk maken 
over de Drie-eenheid?

3. Hoe ervaar jij de werking van God de Vader in je leven?
4. Hoe ervaar jij de werking van God de Zoon in je leven?
5. Hoe ervaar jij de werking van God de Heilige Geest in je leven?

Wat merk je van  
de Drie-eenheid?
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Ik heb in dat boek een inleiding ge-
schreven waarin ik drie accenten zet. In 
de eerste plaats betoog ik dat aandacht 
voor hermeneutiek in een bredere zin 
van dat woord dan we vroeger gewend 
waren, passend is. Vervolgens geef ik 
toe dat wij met deze aandacht 
voor een bredere opvatting van 
hermeneutiek een ander accent 
leggen dan onder ons in het 
recente verleden gebruikelijk 
was. Ten slotte geef ik aan dat er 
desondanks ook in dat recente 
verleden allerlei inzichten zijn 
verwoord, waarop wij met deze 
nieuwe benadering wel kunnen 
en willen voortbouwen. Daarbij 
noem ik ook de namen van Kam-
per docenten uit de vorige ge-
neratie, bijvoorbeeld Douma en 
Veling (en ik had achteraf bezien 
ook Ohmann moeten noemen). 
Dat onderdeel van mijn betoog 
loopt uit op een passage over 
professor Van Bruggen, over wie 
ik iets vergelijkbaars beweer.

Van meerdere kanten ben ik in 
het afgelopen jaar op die pas-
sage aangesproken, niet in de 
laatste plaats ook in het blad Na-
der Bekeken. Van Bruggen heeft 
zich toch juist altijd scherp gekeerd 
tegen wat als ‘nieuwere hermeneutiek’ 
wordt aangeduid? Span ik zijn denken 
dus niet voor ons karretje? En doe ik 
hem daarmee wel recht? Inmiddels heb 
ik hierover een goed gesprek gevoerd 
met professor Van Bruggen zelf. Ook hij 
was zeer ongelukkig met de verbinding 
die ik gelegd had. Nu ik terugkijk op 
wat ik geschreven heb, kan ik dat bij 
nader inzien ook begrijpen. Zou ik dat 
hoofdstuk vandaag opnieuw schrijven, 
dan zou ik die passage zeker bijstellen.

In de eerste plaats bleek in ons on-
derlinge gesprek bij alle christelijke 
verbondenheid die wij over en weer 
ervaren, dat hij en ik inderdaad behoor-
lijk verschillend denken over allerlei 
hermeneutische vragen en voorstellen. 

Die eigenheid en principiële reserve 
van Van Bruggen had ik in mijn artikel 
veel duidelijker moeten benadrukken. 
Omdat ik wel veel aandacht geef aan 
onderdelen uit zijn werk waarop ik 
meen te kunnen voortbouwen, ont-
staat per saldo een verkeerd beeld van 
zijn benadering.
In de tweede plaats had ik duidelijker 
kunnen maken dat het ook bij dat 
voortbouwen gaat om mijn theologi-
sche insteek. Ik zag (en zie nog steeds) 

in Van Bruggens theologie allerlei ac-
centen die mij al vanaf mijn studietijd 
vruchtbaar leken voor de hermeneu-
tische update die de gereformeerde 
theologie in mijn ogen nodig had. Maar 
dat betekent niet dat Van Bruggens 
theologie op zichzelf ook al de kant op 
wijst die ik met die accenten insloeg. 
Het gaat om accenten die bij hem in 
een eigen en ander theologisch kader 
staan, en die ik vervolgens oppak en 
integreer in mijn denkkader. Omdat 
mijn hoofdstuk wel eindigt met deze 

uitvoerige passage over Van 
Bruggen, wordt nu onbedoeld 
de indruk gewekt dat hij in feite 
de startmotor heeft geleverd die 
de hermeneutische beweging 
in ons boek lanceerde. Dat beeld 
doet geen recht aan de strekking 
van Van Bruggens eigen theolo-
gische werk.

Ik hoop met het bovenstaande 
die onjuiste indruk te hebben 
bijgesteld. Ik hecht eraan te be-
nadrukken dat Van Bruggen zelf 
(wijs en bescheiden als hij is) op 
geen enkele manier heeft aange-
drongen op een stukje zoals dit. 
Toen ik, nadat we samen gebe-
den hadden, bij hem wegreed, 
was het de eerste gedachte die 
in mij opkwam. Sindsdien liet zij 
mij niet meer los.

19

In 2017 verscheen het boek Gereformeerde hermeneutiek van-
daag. Daarin leggen theologen van de Theologische Universi-
teit Kampen uit waarom zij hermeneutiek belangrijk vinden 
voor kerk en theologie en hoe hermeneutiek in hun eigen 
vakken aan de orde is.

Hermeneutiek en Van Bruggen
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Ingezonden

Ad de Bruijne

Ingang bibliotheek TU Kampen
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In het parochieblad van 26 november 
2017 zie ik dat de intenties1 van elke 
mis in de laatste week van het kerkelijk 
jaar zijn bestemd voor ‘de zielen in het 
vagevuur’ (Souls in Purgatory). Ook dat 
‘eucharistische adoratie’ mogelijk is 
tussen 13.00 en 17.00 uur op woensdag, 
donderdag en vrijdag. Juist in deze 
stad trof ik ook een recent Amerikaans 
boekje over het verschil tussen mis en 
avondmaal volgens de Heidelbergse 
Catechismus.2

Prof. dr. C.P. Venema van het Mid-Ame-
rica Reformed Seminary keert zich met 
brede verantwoording tegen de ten-
dens om uit vraag en antwoord 80 HC 
de visie op de mis weg te gummen (‘in 
de grond der zaak een ontkenning van 
het unieke offer en lijden van Christus 
en een vervloekte afgoderij’ (Engels: 
condemnable idolatry). Het gaat vol-
gens hem allereerst om de vraag: is het 
(nog) waar wat daar in antwoord 80 
betoogd wordt? Die vraag beantwoordt 

hij uiteindelijk positief. Enkele punten 
uit zijn verantwoording volgen hier.3

Situatie toen

Na tekening van situatie en inzet in 
1563 van vraag en antwoord 80 HC 
toont hij in hoofdstuk 3 de oorspron-
kelijke geldigheid ervan. Vergeleken 
met de uitspraken van het Concilie van 
Trente over de mis (1551, 1562) biedt ant-
woord 80 een nauwkeurige summiere 
formulering van de rooms-katholieke 
leer over de mis: levenden en doden 
hebben geen volkomen vergeving door 
het lijden van Christus, tenzij deze nog 
dagelijks in de mis geofferd wordt; 
en: Christus is lichamelijk present in 
brood en wijn, en moet daarom ook in 
die vormen aanbeden (vereerd, geado-
reerd) worden. Anders gezegd: Trente 
acht de dagelijkse mis nodig als actueel 
gerepresenteerd zoenoffer. En door de 
transsubstantiatie (wezensverande-

ring) van de elementen brood en wijn 
in heilig lichaam en bloed van Christus 
is ook een ceremonie van verering van 
deze heilige elementen nodig, hetzij in 
de kerk (bij de mis of in het tabernakel), 
hetzij daarbuiten (in een monstrans bij 
een processie). De Catechismus stelt 
daartegenover: het ene historische 
zoenoffer was afdoende; en door de 
Heilige Geest worden de gelovigen bij 
Christus ingelijfd, die lichamelijk in de 
hemel is en daarom daar in die positie 
wil aanbeden worden. De stellige taal 
van Trente met haar harde anathema’s 
over andersdenkenden vereiste een dui-
delijk weerwoord.

Situatie vandaag

Voor de blijvende geldigheid van ant-
woord 80 (hfdst. 4) confronteert hij 
zich met de besluitvorming van twee 
Amerikaanse kerkverbanden ter zake 
(CRCNA 2006 en RCA 2011).4 Beide 
besloten bij antwoord 80 aan te teke-
nen dat deze niet meer nauwkeurig 
de huidige rooms-katholieke visie op 
de mis weergeeft. Ambtsdragers en 
kerkleden zouden daarom niet meer 
gebonden zijn aan de historische tekst 
van antwoord 80, waar die de leer van 
Rome beschrijft. Venema loopt de argu-
menten voor deze verandering een  
voor een langs en bevindt dat deze 
eigenlijk meer vóór dan tegen de visie 

Sacramento en antwoord 80 HC

Een bezoek aan de ‘Cathedral 
of the Blessed Sacrament’ in 
de Californische hoofdstad 
Sacramento leert dat daar 
wekelijks zeventien missen 
(masses) gevierd worden. 
’s Zondags zeven (waarvan 
twee in de Spaanse taal en 
één in het Chinees), maan-
dag tot donderdag twee per 
dag, vrijdag en zaterdag één.
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Uit een interview over het geloof met Joseph kardinaal Ratzinger 1988: 
‘De Mis is (…) het gemeenschappelijke Offer van de Kerk, waarin de Heer 
met ons en voor ons bidt en zich aan ons mededeelt. Zij is de sacramentele 
vernieuwing van het Offer van Christus: het gevolg is, dat haar verlossende 
kracht zich uitstrekt over alle mensen, over de aanwezigen en over hen die 
ver verwijderd zijn, over levenden en doden. Wij moeten weer tot het besef 
komen, dat de Eucharistie niet zonder waarde is, als men de H. Communie 
niet ontvangt.’ (http://ecclesiadei.nl/docs/benedictxvienliturgie)



 

van antwoord 80 pleiten. Hij biedt de 
volgende tegenargumenten.

Tegenargumenten

Samengevat:
1. Hoezeer de mis ook andere aspecten 
kent, toch blijft zij principieel een actu-
ele, verzoening bewerkende onbloedige 
offergave.
2. Het gebruik van andere termen dan 
‘herhaling’ leidt niet tot een andere 
slotsom: het eens-voor-al-kruisoffer 
van Christus kan men evenmin ‘doen 
voortduren’, ‘representeren’ of ‘vernieu-
wen’ als ‘herhalen’. Het toepassen van 
de weldaden van Christus’ unieke, on-
misbare kruisoffer moet niet verward 
worden met het offer zelf.
3. De gedachte dat de mis geen vorm 
van afgoderij kan zijn, omdat de aan-
bidding van de geconsacreerde ele-
menten in wezen het aanbidden van 
Christus bedoelt, wijst hij af. Evenals de 
gedachte dat het verwijt van afgoderij 
op deze manier evengoed kan gelden 
voor de gereformeerde visie waarin ge-
lovigen via de sacramentele elementen 
worden aangemoedigd Christus aan 
de rechterhand van de Vader te aanbid-
den. De zaak is dat een aanbidder, uit-
gaande van het mirakel van de trans-
substantiatie, de elementen vereert als 
wezenlijk presente Christus. De intentie 
van de aanbidding kan niet de praktijk 

van afgoderij (idolatry) opheffen, even-
min als dat het geval was bij de aanbid-
ding van het gouden kalf (Deut. 32:4).
4. Dat de door de mis verworven verge-
ving alleen zou dienen tot een laatste 
heiliging, is tegen de rooms-katholieke 

leer dat het hele offermisproces gaat 
om rechtvaardiging voor God, hetzij in 
dit leven, hetzij in het vagevuur (pur-
gatory).
5. De suggestie dat de veroordeling in 
antwoord 80 wel terecht kan heten 
voor de dagelijkse praktijk in brede 
sectoren van de Rooms-Katholieke 
Kerk, maar niet voor de officiële rooms-
katholieke leer, wordt niet gestaafd. 
De kerk blijft de mis onderwijzen en 
praktiseren als zoenoffer, en blijft de 
verering van Christus in de geconsa-
creerde elementen goedkeuren en aan-
moedigen.

Suggestie en baat

Dr. Venema geeft ook nog aan dat hij 
geen bezwaar heeft tegen studie en 
gesprek over de juistheid van de rooms-
katholieke leer op dit punt, maar is van 
mening dat wezenlijke verandering 
daarvan in de betreffende rapporten 
van beide genoemde kerkverbanden 
niet is aangetoond. Eerder blijkt daar 
dat de positie van Trente herbevestigd 
is, inclusief de strenge afwijzing van de 
visie van de Reformatie op het sacra-
ment. Wanneer blijvende moeite met 
antwoord 80 eigenlijk de krachtige taal 
betreft, dan zou Venema geen bezwaar 
zien de conclusie als volgt te wijzigen: 
‘Zo ontkent de mis dientengevolge (…) 
het ene offer en lijden van Jezus Chris-

tus en is (…) een vorm van afgoderij.’ 
Echter, de betreffende rapporten en 
synodes hadden blijkbaar liever een 
stuk radicale chirurgie dan een lichte 
verandering. Hoewel handhaving van 
de overgeleverde vorm van antwoord 

80 kennelijk niet strookt met moderne 
gevoeligheden, somt Venema in hoofd-
stuk 5 toch een aantal voordelen ervan 
op. Samengevat: het bewaart de inte-
griteit van de avondmaalsleer van de 
Catechismus. Het behoedt voor afgo-
derij. Het benadrukt de volkomenheid 
en de genoegzaamheid van Christus’ 
priesterschap. Het bewaart het evan-
gelie van Gods genade in Christus. Het 
getuigt van rechte gereformeerde oe-
cumeniciteit.

Slotsom

Door handhaving van vraag en ant-
woord 80 HC zullen gereformeerde 
kerken eenheid bewaren met hun eigen 
confessionele traditie en hun blijvende 
binding aan het evangelie van ‘Christus 
alleen’.

Noten:
1 Onder een ‘intentie’ verstaat men in dit 

verband een bepaalde aangelegenheid 
waarvoor in de misgebeden op verzoek 
een plaats ingeruimd wordt, bijv. voor 
een overleden geliefde, een verlies, een 
ziekte, een probleem. Op www.messin-
tentionen.de wordt de aanvrager gead-
viseerd voor gebruik van één mis € 10,- te 
betalen, voor een rij van negen missen 
€ 100,- en voor dertig opeenvolgende 
Gregoriaanse missen € 350,-.

2 Cornelis P. Venema, The Lord’s Supper and 
the ‘Popish Mass’. A Study of Heidelberg 
Catechism Q & A 80, Grand Rapids, 2015 
(in de reeks ‘Explorations in Reformed 
Confessional Theology’), 104 pag.

3 In zijn brede literatuurverwijzingen zie 
ik ook Nederlandse theologen opduiken 
als Arie Baars, Erik A. de Boer, Willem J. op 
’t Hof, Wim H.Th. Moehn, Wim Verboom 
e.a., voor zover hun bijdragen in het 
Engels zijn verschenen in Willem van 
’t Spijker, The Church’s Book of Comfort, 
2009; of in K. Apperloo-Boersma and 
H.J. Selderhuis, Power of Faith, 2013; of: 
Arnold Huijgen, The Spirituality of the 
Heidelberg Catechism, 2015.

4 ‘The Christian Reformed Church in North 
America’ en ‘The Reformed Church in 
America’.
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Sacramentsprocessies
‘In veel parochies worden op Sacramentsdag (Corpus Christi: de tiende dag 
na Pinksteren. In NL wordt de dag op de zondag nadien gevierd) sacraments-
processies gehouden: de Heilige Hostie wordt geplaatst in een monstrans 
en door een priester rondgedragen, vergezeld gaande van misdienaars, een 
fanfare en biddende gelovigen. In Rome vindt de pauselijke sacraments-
processie plaats tussen de basiliek Santa Maria Maggiore en de kathedraal 
San Giovanni in Laterano. Daarbij neemt de paus plaats op een open wagen 
waar hij neerknielt voor een monstrans met daarin het Allerheiligste.’
(Toevoeging van mij, HKB): de huidige papa Francesco doet de laatste jaren 
niet meer mee aan de pauselijke sacramentsprocessie, omdat hij dat knielen 
op een rijdende auto voor de monstrans ‘wat overdreven’ vindt. De processie 
geschiedt overigens wel. (Bericht RKK)
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Telkens weer verschijnen er boeken en 
artikelen die willen aantonen dat wij 
de dieren die God in Deuteronomium 
14:3v ‘onrein’ noemt, niet moeten eten 
omdat die ongezond zijn. Ze kunnen al-
lerlei ziekten en allergieën veroorzaken. 
We zouden meer joods moeten gaan 
eten. Geen varkensvlees meer. Geen ko-
nijn meer met kerst.

Maar focus je nu niet zozeer op een 
paar verzen in Gods Woord, dat je geen 
rekening houdt met heel de Bijbel? Je 
houdt niet eens rekening met wat er 
ook in Deuteromium 14 staat! In vers 21 
zegt de HERE immers dat je dat onreine 
vlees wel aan buitenlandse gasten 
mocht voorzetten. Zou de HERE echt 
zoiets zeggen: ‘Laten zij die ongezonde 
rommel maar opeten’?
Dat kan toch niet waar zijn?
En liet de Heer Petrus niet in een visi-
oen zien dat hij voortaan wél onreine 
dieren mocht eten (Hand. 10)? Daarom 
mocht hij ook gerust meegaan met die 
Romeinen die hem juist op dat ogen-

blik kwamen roepen om een bezoek 
te brengen bij hun heer, Cornelius. En 
hij mocht ook gerust bij hen aan tafel 
mee-eten. Wat voor vlees ze hem ook 
zouden voorzetten. Dit zou de Heer 
toch nooit gezegd hebben als vlees van 
onreine dieren ongezond, ziekteverwek-
kend zou zijn?
Diezelfde Petrus* vertelt in Marcus 7 
dat de Heer Jezus ook al vóór zijn kruis-
dood een keer uitgesproken heeft dat 
die wet op onreine dieren niet langer 
gehandhaafd hoefde te blijven. Want: 
Niet wat van buitenaf bij ons naar bin-
nen komt, maakt ons onrein. Nee, wat 
bij ons van binnen, vanuit ons slechte 
hart, naar buiten komt, dat maakt je 
onrein (vgl. Mar. 7:18-23).

Ongezond of…

Als dit niet ook in de Bijbel zou staan, 
zouden we ons toch onmiddellijk moe-
ten bekeren? Omdat we haast elke 
week wel tegen de wet van Deuterono-
mium 14 zondigen. Want wie van ons 

eet helemaal geen varkensvlees? Met 
kerst haas of konijn? Maar dat mag dan 
toch niet? Boeken over Israëlitisch eten 
zouden niet alleen maar een aanrader 
zijn. Dan zou dat voor ons allemaal een 
goddelijk ‘moeten’ zijn.
En niet alleen maar omdat onreine 
dieren ongezond zouden zijn. Maar nog 
veel erger: het zou voedsel zijn dat de 
HERE verafschuwt. Want dát staat toch 
in Deuteronomium 14:3? Niet alleen 
maar dat de HERE waarschuwde dat je 
het beter niet kunt eten omdat je er 
ziek van kunt worden. Nee, Hij veraf-
schuwde het.

Want het Hebreeuwse woord dat in 
onze bijbels met ‘onrein’ vertaald is, be-
tekent helemaal niet ‘ongezond’.
Gods Woord noemt mensen ‘onrein van 
lippen’: door wat ze er soms allemaal 
uitkramen. En wanneer je het boek Eze-
chiël leest, ontdek je vaak dat de HERE 
zijn hele volk onrein noemt. Ongezond? 
Nee, maar omdat ze de afgoden zijn 
gaan dienen. Ze hebben ook zijn tempel 
onrein gemaakt. Ongezond? Nee, door-
dat ze zelfs daar de afgoden naar bin-
nen sleepten. Ze hebben hun hele land 
daarmee onrein gemaakt.
‘Onrein’ is voor de HERE alles wat 

Gezond eten
Eet je wel gezond? Ja, misschien houd je je keurig aan de 
voorschriften van de doktersassistente of de diëtiste.  
Maar eet je ook wel gezond volgens de bijbelse voorschriften?
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demonstreert dat ons leven, als gevolg 
van onze zonde, onder de vloek van de 
dood is komen te liggen.

Lesmateriaal

Om zijn volk in de tijd van het oude 
verbond dáármee telkens te confron-
teren gebruikte de HERE onder meer 
ook het dagelijks voedsel als lesmate-
riaal. Om zijn kinderen er steeds bij te 
laten stilstaan: ‘Ik ben de God van het 
léven. De dood hoort niet bij Mij. Die is 
er gekomen door de zonde. Maar jul-
lie horen wél weer bij Mij. Ik heb jullie 
genadig in het leven teruggeplaatst. 
Laat dat nu in alle facetten van je leven 
zien. Tot in de keuken en aan tafel toe.’
Dát is de reden waarom God toen ook 
een heel stel dieren als ‘onrein’ bestem-
pelde. Het was elk dier dat je op de een 
of andere manier aan de dood kon la-
ten denken. Roofdieren, aaseters... Die-
ren met hoeven of poten waarmee een 
dodelijke trap uitgedeeld kan worden. 
Of dieren die andere gedode dieren 
opvreten. Ook alle slijmerige, glibberige 
waterdieren zonder vinnen of schub-
ben. Dieren die meestal stinken en je 
aan een ontbindend lijk kunnen laten 
denken. En insecten die je lelijk steken, 
of die op open wonden en dode licha-
men afkomen.
Ja, God ging zelfs zover dat het vlees 
van een op zich rein dier zoals een 
koe, dat opeens dood in het 
weiland werd gevon-
den, dan ook niet 
meer gegeten 
mocht worden. 
Of dat van 
een schaap 
– ook een 
rein dier –  
als dat 
gepakt en 
gedood was 
door een roof-
dier. Een nood-
slachting was dan 
niet meer toegestaan. 
De dood had al zo duidelijk z’n 
klauwen naar dit van zichzelf wel reine 
dier uitgestrekt dat kinderen van de 
levende God daar nu van moesten af-
blijven. Als heidenen het wilden kopen 
– prima. Maar voor Gods volk was dat 
vlees symbool van de dood geworden.

Herkauwer?

Je moet de opsomming van reine en 
onreine dieren die Deuteronomium 14 
geeft, niet langs de indelingsprincipes 
leggen die wij in ons biologieboek 
hebben staan. Want dan klopt er niet 
veel van. God noemt bijvoorbeeld een 
haas een herkauwer. Volgens onze bio-
logieboeken klopt dat niet. Nee, maar 
het ging God niet om een goed door-
dachte biologie-indeling. God wees op 
kenmerken die de kinderen al konden 
herkennen. Kinderen die één of meer 
konijnen hebben, weten al wel dat een 
konijn – en ook een haas – een deel van 
z’n keuteltjes nog een keer weer zit te 
herkauwen. Het heeft wel wat van een 
herkauwende koe. Toch maakte dat het 
nog niet tot een rein dier. Want kijk 
wel even naar z’n poten, zegt God: het 
zijn wel gevaarlijke poten, met nagels 
eraan. Daarmee kan het een lelijke tik 
uitdelen. Een konijn kan opeens, net 
als een paard, met z’n achterpoten 
omhoog opspringen. Voor sommige 
kleinere dieren dodelijk. Daarom toch: 
onrein. Niet eten dus.

Zo leerde God zijn kinderen toen 
zelfs door wat er wel en niet op tafel 
mocht komen, al nadenken over de 
Here Jezus. Ook al was Hij nog lang 
niet geboren in Betlehem, Gods volk 

moest bij elke maaltijd al aan Hem 
leren denken. Hoe Hij straks de macht 
van de zonde en de dood voor altijd 
zou komen breken. Elke maaltijd was 
adventseten.

En wij

De Israëlieten werden door die wet wel 
gedwongen zich zo veel mogelijk bin-
nen de grenzen van hun eigen land en 
volk terug te trekken. Want daarbuiten, 
waar niet in God de HEER geloofd werd, 
had de dood het voor het zeggen. En 
daar moesten zij ver bij vandaan blij-
ven. Ze konden nooit eens bij mensen 
over de grens aan tafel gaan. 
Dat is nu anders geworden, leerde 
Christus Petrus met dat visioen van 
reine en onreine dieren – gewoon door 
elkaar heen. God stuurt zijn kinderen 
vanaf Pinksteren nu juist de wereld 
in. Wij moeten ons nu niet meer van 
de mensen zonder God terugtrekken, 
maar ze juist opzoeken. Om ook hun de 
blijde boodschap te brengen dat Jezus 
Christus voor ons het léven terugver-
diend leeft. Leven dat sterker is dan de 
dood.

Maar dan kunnen ook wij nog steeds 
zelfs tot aan tafel toe laten zien bij 
welke God wij horen! De wet van Deu-
teromium dwingt ons niet om joods te 
gaan eten. Maar stimuleert ons wel om 
als de joden te eten: getuigend van het 
leven dat we van God terugkregen.
Iets om je eens op te bezinnen, met 
behulp van bijbelgedeelten als 1 Korin-
tiërs 15:32b-33; Psalm 141:4; 1 Korintiërs 

10: 21; Romeinen 13:13a; Psalm 4:7-8; 
Spreuken 15:16 en 17:1; Deute-

ronomium 14:27-29.

Noot:
* Veel uitleg-

gers zijn ervan 
overtuigd dat 
Marcus als 
secretaris 
een monde-

ling verslag 
van Petrus over 

het leven en werk 
van Jezus Christus 

vastgelegd heeft. Het 
valt ook op dat deze uit-

spraak over het rein verklaren van 
elk voedsel alleen in Marcus’ verslag en 
niet ook in de andere evangeliebeschrij-
vingen voorkomt.

Jaargang 26 no 1 januari 2019Jaargang 26 no 1 januari 2019



 

Jaargang 26 no 1 januari 2019Jaargang 26 no 1 januari 2019

24

De bijzonder hoogleraar die die leer-
stoel bekleedt, prof. dr. Sabine Hiebsch, 
publiceerde in het kader van het Lu-
therjaar 2017 een boekje over de refor-
mator, bestemd voor een breed publiek. 
We geven er met een kort overzicht van 
de inhoud graag aandacht aan.

Jeugdjaren en studie

Luthers vader, Hans Luder, was een 
succesvol mijnexploitant en raadslid 
van Mansfeld, een Saksische stad ten 
noordoosten van Leipzig en Halle; van 
Luthers moeder, Margarete Lindemann, 
waren de broers jurist. De ouders zoch-
ten voor hun zoon een gedegen acade-
mische opleiding en een passend hu-
welijk. Op zijn achtste ging Luther naar 
de Latijnse school, vanaf zijn dertiende 
bezocht hij de Domschool in Maagden-
burg, vanaf zijn achttiende de univer-
siteit van Erfurt. Na vier jaar rondde 
hij zijn basisstudie af als ‘meester in de 
vrije kunsten’ (magister artium). Door 
de heersende filosofische onderstroom 
van zijn opleiding kreeg Luther de tools 
in handen om later als theoloog kriti-
sche vragen te stellen. Maar aanvanke-
lijk koos hij voor de studie rechten.
Die studie duurde echter maar twee 
maanden. Op 2 juli 1505, toen Luther 
na een bezoek aan zijn ouders op de 
terugweg was naar Erfurt, overkwam 
hem een heftig onweer en de bliksem 
sloeg vlak naast hem in. In zijn angst 
riep hij de heilige Anna aan en deed 
de gelofte: als zij hem uit het onweer 
zou redden, zou hij monnik worden. 
Vijftien dagen later trad hij in bij het 
klooster van de augustijner eremieten 
in Erfurt. Zijn vader reageerde furieus: 
weg carrière als jurist! Maar de zoon 
hield vol, en na twee jaar werd hij tot 
priester gewijd. Zijn overste droeg hem 
op theologie te gaan studeren. Hij was 
een jaar student in Erfurt, daarna vier 

jaar in Wittenberg en promoveerde 
daar op 19 oktober 1512 tot doctor in 
de theologie. Zoals gezegd: hij had al 
vroeg geleerd eigen kritische vragen 
te stellen. Hij bestudeerde van de 
kerkvaders vooral Augustinus, en gaf 
ook brede aandacht aan een man als 
Bernard van Clairvaux. Een wezenlijke 
vraag werd voor hem: hoe wordt het 

woord van de Schrift persoonlijke er-
varing, en wat is het belang van die 
ervaring voor een juist verstaan van 
de Schrift als Gods Woord? Daarnaast 
leerde hij de mystiek kennen via de 
mysticus Johannes Taüler en kreeg ken-
nis van het Griekse Nieuwe Testament, 
in de frisse uitgave van Erasmus.

Monnik en reformator

Drie dagen na zijn promotie, op 22 ok-
tober 1512, volgde Luther Johannes van 
Staupitz op als hoogleraar in de theolo-
gie aan de universiteit van Wittenberg. 
Zijn taak als hoogleraar was het geven 
van colleges, het verzorgen van acade-

mische discussies (‘disputaties’) en het 
preken in de kerk. In zijn colleges ston-
den zijn leven lang bijbelteksten cen-
traal. Hij begon al direct vanaf 1513 met 
colleges over Psalmen, vanaf 1515 over 
Romeinen en in volgende jaren over 
Galaten en Hebreeën. Hij gebruikte al-
lerlei commentaren, maar met name 
die van Augustinus, Bernardus van 
Clairvaux en Taüler. Niet alleen het ver-
standelijk begrijpen van de bijbeltek-
sten stond op de voorgrond, maar ook 
het aandachtig, indringend lezen ervan 
met het doel daarin Gods Woord te ho-
ren. Naast het gebed en de meditatie 
kwam met name de aanvechting van 
het geloof centraal te staan. Volgens 
Luther werd je geen goede theoloog 
zonder die aanvechting.
Prachtig beschrijft prof. Hiebsch hoe 
Luther Romeinen 1:17 leerde verstaan: 
‘de rechtvaardige zal uit geloof leven’. 
De mens wordt niet rechtvaardig door 
rechtvaardige dingen te doen, zoals 
Aristoteles had geleerd, maar het is 
juist andersom. Eerst moet de mens 
veranderen en dan veranderen de wer-
ken. Paulus bedoelt met de gerechtig-
heid van God niet de gerechtigheid die 
God van de mens eist, maar die Hij aan 
de mens geeft. Dat is pure genade en 
het vertrouwen op die genade is ge-
loof. Ook dit kan de mens niet op eigen 
kracht. God doet hierin de eerste stap.

Na verloop van tijd ging Luther conse-
quenties aan zijn ontdekkingen ver-
binden. Hij kreeg steeds meer moeite 
met de dominante rol van Aristoteles. 
Menselijke autoriteiten in theologische 
kwesties kwamen voor hem in een 
ander licht te staan en de beweging 
richting het gezag van Gods Woord 
boven alle menselijk gezag begon zich 
bij hem af te tekenen. In september 1517 
vond er in Wittenberg een theologisch 
debat plaats waarvoor Luther Stellingen 
tegen de scholastieke theologie schreef. 
In oktober formuleerde hij voor een 
disputatie 95 stellingen tegen de aflaat. 
De gebruikelijke kerkelijke praktijk van 
boete en daaraan gekoppelde aflaat 
was misstand. De kerk mag zichzelf niet 

Luther voor leken
De universiteit in Kampen heeft tegenwoordig in het brede 
palet van haar onderwijs- en onderzoeksaanbod ook een 
Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de  
geschiedenis van het (Nederlandse) Lutheranisme.
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verrijken aan de zonden van de gelovi-
gen, en de gelovigen moeten ook niet 
denken dat zij hun zonden kunnen af-
kopen. Luther schreef zijn stellingen in 
het Latijn, want ze waren bedoeld voor 
een academische discussie. Maar toen 
ze door een collega in het Duits waren 
vertaald, gingen ze als een lopend vuur 
door het hele land. Voor Luther zelf was 
die dag een persoonlijke bevrijdings-
dag. In een brief aan kardinaal Albrecht 
van Brandenburg noemde hij zich in-
eens niet met zijn eigen naam Luder, 
maar veranderde die in ‘Luther’ en ver-
klaarde dat als een afleiding van (Mar-
tinus) Eleutherius, de verlatiniseerde 
vorm van het Griekse woord eleutheros, 
dat ‘vrij’ betekent.
Luthers in het Duits geschreven Ser-
moen van Aflaat en genade werd een 
echte bestseller: in 1518, het jaar van 
verschijning, beleefde het boekje zes-
tien herdrukken. Maar toen kwam zijn 
vrijheid snel in het geding. De paus 
opende een ketterproces met als re-
sultaat dat Luther op 3 januari 1521 in 

de ban werd gedaan. In hetzelfde jaar 
veroordeelde de keizer hem en ver-
klaarde hem vogelvrij. Zijn Saksische 
keurvorst Frederik de Wijze zette een 
zogenaamde ontvoering op touw en op 
de Wartburg bij Bachs Eisenach kon Lu-
ther ‘in ballingschap’. Hij ging er onder 
meer aan de slag met het vertalen van 
het Nieuwe Testament in de taal van 
zijn Duitse volk.

Centrale geschriften en 
netwerk

Prof. Hiebsch laat zien hoe het succes 
van Luther onlosmakelijk verbonden 
was met de opkomst van de boekdruk-
kunst. Dankzij Luther werd Wittenberg 
dé drukkershoofdstad van Duitsland: 
van één drukkerij in 1512 naar acht in 
1525, die bij elkaar meer dan 600 men-
sen in dienst hadden. Op een vergade-
ring van de augustijner kloosterlingen 
in Heidelberg legde Luther tijdens een 
openbare disputatie zijn opvattingen 
uit. De kern van die Heidelberger dispu-
tatie is stelling 20: ‘In de gekruisigde 
Christus is de ware theologie en kennis 
van God’. Een jaar later schreef Luther 
‘sermoenen’ over de boete, over het lij-
den van Christus, over de doop, over de 
voorbereiding op het sterven. Grotere 
geschriften publiceerde hij in 1520: Aan 
de christelijke adel, Over de babyloni-
sche gevangenschap van de kerk, Over 
de vrijheid van een christenmens. Ook 
verschenen praktische boekjes over de 

inrichting van het kerkelijk leven, zoals 
een ‘grote’ catechismus voor uitgetre-
den priesters en een ‘kleine’ voor de 
kerkleden.
Ten slotte begon Luther liederen te 
schrijven. Zijn eerste lied schreef hij 
toen hij hoorde dat Hendrik Voes en 
Johannes van Esschen, twee augus-
tijner broeders in Brussel, als ketters 
verbrand waren. Liederen zingen vond 

Luther passen als antwoord op de 
verkondiging van Gods Woord, want 
muziek maakt het Woord tastbaar en 
hoorbaar in het hart.

Luther werd het boegbeeld van de 
beweging die hervorming beoogde bin-
nen de katholieke kerk. Prof. Hiebsch 
vertelt iets over de meer dan 4000 
brieven die van Luther bewaard zijn ge-
bleven. Correspondenten en gespreks-
partners waren medebroeders uit het 
klooster en collega’s aan de universiteit. 
Er ontstond rond Luther een Wittenber-
ger werkgemeenschap. Melanchthon 
bijvoorbeeld hielp Luther met zijn vak-
kennis van het Grieks bij een grondige 
controle en herziening van zijn verta-
ling van het Nieuwe Testament. De 
drukker Melchior Lotter junior en de 
kunstenaar Lucas Cranach de Oudere 
zorgden voor een smaakvolle vorm en 
opmaak van de geschriften, de zoge-
naamde ‘Luther-look’. Mee door zijn 
netwerk bereikte Luther een groot pu-
bliek en kon de Reformatie uitgroeien.

Huwelijk, controversen, Joden 
en erfenis

De auteur tekent Luthers visie op het 
huwelijk als een opwaardering ten op-
zichte van de gangbare katholieke leer, 
die het huwelijk van minder waarde 
achtte dan het celibaat. Luther zag het 
huwelijk echter als een scheppingsorde: 
veiligstelling van het menselijk voort-

Wartburg
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bestaan, beheersing van seksualiteit, 
en wederzijdse zorg en steun van man 
en vrouw. Toen de monnik Luther en de 
non Von Bora trouwden, hebben ze dat 
ook in praktijk gebracht. In het Zwarte 
Klooster waar ze een plek kregen, 
woonden ze niet alleen met hun kin-
deren, maar ook met familie, collega’s, 
vrienden die steun nodig hadden, en 
met betalende studenten. Er werd bier 
gebrouwen, er was een grote veestapel 
en een visvijver, en dat alles onder het 
toeziend oog van vrouwe Katharina.
Interessant is ook de manier waarop 
prof. Hiebsch de controverse rond de 
Boerenoorlog beschrijft. Zij is van oor-
deel dat Luther de opstand van de boe-
ren uitsluitend theologisch beoordeelde 
en dat dat onvoldoende aansloot bij de 
sociale realiteit. En een ander thema 
in Luthers leven: de controverse met 
Zwingli rond het avondmaal – hoe 
Christus aanwezig is in brood en wijn –  
was niet opgelost toen Zwingli in 1531 
overleed, en het zou Luther met zijn op-
volgers evenmin lukken.
Binnen het kader van haar boek geeft 
de auteur veel aandacht aan de ver-
houding tussen Luther en de Joden, 
het werd een boeiend hoofdstuk. Haar 
slotconclusie is dat het naïef zou zijn te 
denken dat de holocaust niet was ge-
beurd als Luthers uitlatingen tegen de 

Joden er niet waren geweest om door 
de nazifilosofie misbruikt te worden, 
maar dat het even naïef is te denken 
dat Luthers anti-judaïsme en vroeg-
moderne jodenhaat geen rol speelt 
in de ontwikkeling van het moderne 
antisemitisme. Na 1945 hebben de lu-
theranen verklaard dat zij ‘de verschrik-
kelijke anti-joodse geschriften van de 
reformator niet kunnen billijken noch 
verontschuldigen’.

Luther stierf, 63 jaar oud, op 18 februari 
in Eisleben, waar hij ook geboren en 
gedoopt was. Hij schreef er zijn laat-
ste brieven aan Katharina van Bora 
en hield er zijn laatste preken. Zijn 
lichaam werd overgebracht naar Wit-
tenberg en hij werd er begraven onder 
de preekstoel van de Schlosskirche. Prof. 
Hiebsch heeft ervoor gekozen om het 
boek daarmee niet te laten eindigen. 
Zij geeft verder in dit laatste hoofd-
stuk Luthers erfenis in een overzicht 
van het ontstaan en de geschiedenis 
van de lutherse kerken, met name in 
Duitsland, Scandinavië en Nederland. 
Daarmee werd Luther de naamgever 
van de eerste nieuwe christelijke kerk in 
het westen. De Reformatie veranderde 
niet alleen het kerkelijke landschap, ook 
de cultuur, de kunst, het recht en de 
maatschappij.

Een helder en toegankelijk 
boek

De Kamper hoogleraar schreef een vlot 
leesbaar boek, waarin de relevantie 
van Luther in zijn eigen tijd en ook voor 
onze tijd helder is verwoord. Het boek is 
bedoeld als een eerste korte kennisma-
king: Luther voor leken – bij die laatsten, 
product van de leuke alliteratie in de 
titel, zal wel aan geïnteresseerde niet-
theologen zijn gedacht, en niet aan 
niet-geestelijken in de rooms-katholieke 
zin van het woord...
Prof. dr. Roel Kuiper, rector van de TUK, 
schreef een gloedvol voorwoord en ver-
telt dat dit boek een beknopte vrucht 
is van prof. Hiebsch’ werk en van het 
Lutherjaar. De auteur zelf eindigt haar 
boek met een revue van publicaties die 
met het oog op het reformatiejaar in 
Nederland verschenen, waaronder ver-
schillende vertalingen. Een namenre-
gister vergemakkelijkt de toegang. Van 
harte aanbevolen.

N.a.v.: Sabine Hiebsch, Luther voor leken. 
Reformator in een veranderende wereld, 
Vuurbaak, Barneveld, 2017,  
ISBN 9789055605286, 135 pag.,  
prijs € 12,50

Onlangs verschenen: Cahier 118
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je onder de indruk van de parels van Gods genade, maar die liggen 
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De parel van genade

Lofprijzing van toen voor nu

Vierhonderd jaar geleden vergaderde de Synode van 

Dordrecht: van november 1618 tot mei 1619. Daar zijn 

onder andere de Dordtse Leerregels opgesteld. Samen 

met de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis vormen ze de gereformeerde 

belijdenisgeschriften. Van die drie belijdenissen zijn de 

Dordtse Leerregels het minst bekend. En dat komt niet 

alleen door de ‘taal van toen’. Het komt ook door het 

onderwerp: uitverkiezing.

Maar nog steeds loont het de moeite je te verdiepen in 

wat ze willen zeggen. Bij het lezen ervan kom je onder de 

indruk van de grote genade van God: heel zijn plan om de 

wereld en de mensen te redden. Maar, eerlijk is eerlijk, 

die parels van Gods genade liggen wel wat verscholen in 

hun schelp: je moet ze opdelven, voordat de schittering 

opvalt. Maar dan ontdek je die op elke bladzijde. Want 

van het eerste tot het laatste artikel zijn de Leerregels 

een oproep God te eren om zijn barmhartigheid en 

vergevingsgezindheid. En dat is ook steeds het doel 

geweest van de opstellers.

In dit boekje hebben we geprobeerd die inhoud weer 

bespreekbaar te maken. Daarbij laten we steeds zien hoe 

die Leerregels verbonden zijn met de leer van de apostelen.

We hopen dat dit boekje je stimuleert voor het eerst of 

opnieuw de naam van God te prijzen en te aanbidden om de 

grote genade waarmee Hij zich om ons heeft bekommerd!

Want dat is precies wat de Dordtse Leerregels willen: de 

eer van God hooghouden en in bescherming nemen.

Ds. Jan Wesseling is predikant van de Gereformeerde kerk 

Veenendaal-West.
Wilma van der Jagt is catecheet en woont in Amersfoort.
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Lurven 
 
Het hoge woord is eruit, van uitverkoren zijn.
Dat is niet slechts een lastig erfstuk van Calvijn.
Hier staat het ook. Lees maar, ’t is zwart op wit.
Dat maakt me bang. Soms wel. Maar Jezus zelf

komt met de vergelijking. Nodig dan nu maar uit,
zegt hij, wie echt heel graag wil komen. Zelfs
slechten, die nog van verandering dromen. Kijk
wie daar snel aan tafel schiet: een slechterik.

Hij ploft al op die banken neer in passende kledij.
Hoe zou je anders durven. Bedek je slechter ik
nu hij het teken geeft. Weg met die oude lurven.

Dit feest heeft al zoveel gekost. Tijd om elkaar
te kussen en te feliciteren. Er staat al een lange rij
die van de Heer het vieren van een feest wil leren.

Hilbrand Rozema

Uit: Schriftgedichten
Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

Bij Matteüs 22:1-14

Het feestelijke en blije van dit gedicht zit in de laatste strofe.
Tijd om elkaar te kussen en geluk te wensen.
Geen tijd meer om bang te zijn of je wel uitverkoren bent.
Nee, en dan heel fraai: we moeten het vieren van een feest nog leren.
Van wie? Van de Heer zelf.
Zo raak je als kind van God nooit uitgeleerd.

Gedicht
Gert Slings
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In De Nieuwe Koers, december 2018, 
vond ik een boeiend interview dat Tjerk 
de Reus hield met Jan Martijn Abra-
hamse. Aanleiding is het verschijnen 
van een boek van Abrahamse over de 
psalmen. Om precies te zijn over de 
Psalmen 120-134. Daarover publiceert 
hij onder de titel Breekbaar Halleluja. 
Onderweg met de pelgrimspsalmen 
(uitgever: Kok/Boekencentrum, 2018). 
Nu ken ik dat boek nog niet, maar het 
interview met de auteur is in ieder 
geval lezenswaardig. Juist omdat Abra-
hamse in zijn leven, wat kerkliederen 
betreft, de omgekeerde weg heeft 
bewandeld dan velen op het ogenblik 
in gereformeerde kerken doen (Abra-
hamse is evangelisch). Namelijk de 
weg van opwekkingsliederen naar een 
voorkeur voor de psalmen. De strekking 
wordt al duidelijk in de titel van het 
interview: ‘Van het gelikte opwekkings-

lied naar de oeroude pelgrimspsalm’. 
Een klein stukje uit het interview:

Leg eens uit: waarom zouden de oer-
oude liederen van Israël aanhaken 
bij mensen van de eenentwintigste 
eeuw?
‘De psalmen zijn heel basic. Je komt in 
deze liederen mensen tegen met al hun 
vragen, conflicten en twijfels over het 
leven met God. Heel herkenbaar. Dat is 
op zich al bevrijdend: dat je je hele heb-
ben en houden erin tegenkomt, en niet 
alleen de mooie momenten. Het is de 
spiritualiteit van het leven van alledag. 
Er wordt geen vroom of geestelijk sausje 
over het leven gegooid om het mooier 
te maken dan het is. Een beetje modieus 
gezegd: de authenticiteit van de psal-
men die mij heeft geraakt, kan ook an-
deren raken. Het gaat over herkenbare, 
basale gevoelens als angst en onzeker-

heid, maar ook over het praktische leven, 
van werk en gezin. De psalmen zingen 
ons niet los van het leven op deze aarde, 
maar helpen ons God te vinden in het 
gewone leven.’

Jij groeide zelf niet op met de psal-
men, misschien dat je ze daarom als 
verfrissend ervaart?
‘Dat is waarschijnlijk wel zo, ja. Ik be-
zocht laatst een kerkdienst in de PKN 
en ik genoot intens van de liturgie: elk 
woord is afgewogen, alles goed voor-
bereid. Juist omdat ik vrij-kerkelijk ben 
grootgebracht, in evangelische gemeen-
ten, valt mij dat op. In de vrij-kerkelijke 
wereld staat spontaniteit hoog aange-
schreven. De gedachte is dat juist in het 
spontane spreken en bidden de Geest 
werkt, heel direct. Maar ik vind dat te 
kort door de bocht. Waarom zou de 
Geest afwezig zijn als een predikant of 
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een werkgroepje de kerkdienst tot in de 
puntjes voorbereidt?’

Hoe kwam jij tot ontdekking dat de 
psalmen iets te bieden hebben?
‘Tot mijn zevende ging ik met mijn ou-
ders naar een gereformeerde-bondsge-
meente. Daarna maakten mijn ouders 
de overstap naar een evangelische ge-
meente, en dat heeft mijn jeugd gestem-
peld. De meer reformatorische wereld 
was nooit ver weg, hoewel die mij goed-
deels vreemd bleef. De psalmen waren 
in elk geval buiten beeld, we zongen in 
de samenkomst van de gemeente vooral 
opwekkingsliederen. Toen ik een protes-
tants kerkboek in handen kreeg, dacht ik: 
wow, wat een grondige verwoording van 
het geloof, van het leven als christen, van 
het leven als mens van vandaag! Eerlijk 
gezegd ontdekte ik toen meteen ook de 
geliktheid van de meeste opwekkings-
liederen. Ik wil ze zeker niet allemaal 
afschrijven, maar als je ze vergelijkt met 
de psalmen zie je toch grote verschillen. 
De meeste evangelische liederen zijn 
niet erg concreet. Ze gaan niet over de 
verbinding tussen God en mijn concrete 
bestaan. De psalmen gaan over geweld 
dat je ervaart of dat je vanbinnen voelt 
opspelen, over moeite en twijfel en over 

geloofsvertrouwen dat daarop een ant-
woord is of een uitweg biedt.’

Waar gaan opwekkingsliederen dan 
eigenlijk over?
‘Veel liedteksten in de evangelische sfeer 
gaan over het aanbiddende ik. Dus het 
gaat over wat jij aan het doen bent als 
je zingt, over jouw daad van aanbid-
ding. Dat zet een sterk accent op jou als 
gelovige. Als ik het heel scherp zeg: vaak 
is het een soort selfie met God, waarbij 
jouw eigen emoties centraal staan. Dat 
geldt niet voor alle liederen, maar ik 
kom het erg vaak tegen en ik merk dat 
dergelijke liederen heel populair zijn. 
Daarbij is het beeld van God vaak erg 
simpel: Hij houdt geweldig veel van ons 
en steunt ons door dik en dun.’

Begrijp je waarom dat populair is?
‘Jawel, want die teksten klinken eigen-
tijds, zijn heel direct in de verwoording 
en ook gemakkelijk te begrijpen. Ik heb 
jarenlang geleefd met de geloofswereld 
die hierin tot uitdrukking komt, ik leerde 
als kind al die liederen. Maar er komt 
een moment waarop je naar iets ver-
langt met meer inhoud. Neem bijvoor-
beeld het “narratieve” in veel psalmen: 
er wordt verteld over hoe het volk Israël 

met God leefde, door de tijd heen, in 
concrete omstandigheden. Daarvan kun 
je wat opsteken, dat “bouwt” je geloof 
op, méér dan direct de focus te leggen 
bij je gevoelens. Het is ook niet altijd 
gemakkelijk om over God te spreken, we 
zien Hem niet zomaar in ons leven. Dat 
geeft een besef van verlegenheid en zelfs 
leegte. De gebrokenheid van het leven is 
niet opeens opgelost als je gelooft. In de 
psalmen tref ik dat besef veel meer aan, 
op een manier die herkenbaar is.’

Dit soort ‘evangelische invloeden’ kun-
nen gereformeerde kerken op het ogen-
blik goed gebruiken, dacht ik zo.

Omgaan met de rouw over 
kerkverlating
In De Wekker schreef ds. Jan Groenleer 
(CGK-emerituspredikant te Leiden) en-
kele artikelen onder de titel ‘Kerkverla-
ting – een beproeving’. In het tweede ar-
tikel (23 nov. 2018) schrijft hij invoelend 
over het verdriet dat het breken met 
kerk en geloof geeft bij naastbetrokke-
nen als ouders, grootouders, broers en 
zussen et cetera. En ook over hoe je met 
die gevoelens omgaat. Hij schrijft:

Ik heb hier een situatie in gedachten 
waarbij een zoon of dochter zelfstandig 
is en een bewuste keus heeft gedaan. 
In dit geval dus een keus om de kerk te 
verlaten. Er zijn heel veel mensen die op 
een of andere manier ermee te maken 

hebben. Je zal maar een (klein)kind heb-
ben dat welbewust zich liet uitschrijven 
of het erop liet aankomen dat het uit 
de kerkelijke registers werd geschrapt. 
Welke gevoelens komen dan boven bij 
ouders, grootouders e.a.? Hoe reageer je 
erop? Wat voor gevolgen heeft dat?

De schok
Het is een schok als zoon of dochter 
welbewust en definitief de kerk vaarwel 
zegt en daarmee ook vaak het geloof 
van de kerk van alle tijden en alle plaat-
sen. Het doet wat met ouders, met 
jongere zussen en broers die nog thuis 
wonen, met grootouders en, als het goed 
is, met de gemeente. Het is alsof er iets 

is doorgesneden. Er ontstaat een soort 
rouwproces waar eigenlijk nooit een 
einde aan komt, al wordt in de loop van 
de tijd het karakter en de intentie daar-
van wel anders.
Het goede nieuws van Jezus Christus dat 
in de kerk wordt verkondigd, wordt door 
degenen die de kerk verlaten niet meer 
gehoord. Ze missen de woorden van 
troost en bemoediging die daar klinken. 
Ze horen niet meer kritische geluiden op 
leven en samen leven vanuit het evange-
lie. En als de betreffende zoon of dochter 
een keer thuis is, krijgt een gesprek over 
kerk en geloof ook een andere kleur. Er 
wordt iets ervaren van twee tegenover-
gestelde werelden die elkaar even raken.
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Meestal komt de stap van zo’n kind niet 
uit de lucht vallen. Je merkt het al eerder 
uit opmerkingen, houding, gedrag en 
het steeds meer moeite hebben om mee 
naar de kerk te gaan. Een oplettende 
ouder, en, als het kind de catechisatie 
bezoekt, ook een oplettende dominee, 
proeft het. Zolang het nog meegaat, 
blijft de hoop levend. Het is een fase 
waar we doorheen moeten, maar er 
komt nog wel een omkeer, is de ge-
dachte. (…)

Verschillende gevoelens
De motieven om de band met de kerk 
door te snijden zijn niet alle gelijk. Som-
migen zeggen dat ze nog wel geloven, 
maar grote moeite hebben met het 
instituut kerk. Ze ervaren de gemeen-
schap als benauwend en het instituut 
als een keurslijf. In dat geval blijven er 
wel aanknopingspunten om het geloof 
ter sprake te brengen. Anderen hebben 
het geloof zelf vaarwel gezegd en daar-
mee ook de kerk. Wetenschap en geloof 
waren voor hun gevoel onverenigbaar. 
Daarbij zijn allerlei nuanceringen moge-
lijk, van een zeker weten dat er geen God 
is, tot een niet weten en zoeken. De een 
kijkt rancuneus terug naar zijn of haar 
kerkelijk verleden (Maarten ’t Hart), de 
ander met een zekere mildheid (Franca 
Treur).
Hoe het ook zij, in alle gevallen is er ver-
driet bij hen die achterblijven. Het kind 
gaat welbewust een weg die je verkeerd 
vindt en waarvan je ook meent dat het 
letterlijk rampzalig is. Het snijdt door 
je ziel en je voelt je machteloos. Je kunt 
het tij niet keren. Overigens kan verdriet 
ook een rol spelen bij hen die de kerk 
verlaten. Het verdriet van de ouders of 
grootouders van wie ze houden, doet 
hun pijn.
Naast verdriet kan er bij ouders ook een 
gevoel van teleurstelling zijn. Je hebt je 
kind ten doop gehouden. Dat deed je in 
geloof en met verwachting en hoop:

Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

(Liedboek - Zingen en bidden in huis 
en kerk, 347:2)

Maar het blijkt anders te gaan dan je 
had gehoopt. Je kunt erdoor teleurge-
steld raken in God.
In het verlengde daarvan dringen zich 
vaak ook schuldgevoelens en zelfverwijt 
op. Wat hebben we verkeerd gedaan? 
Hadden we niet beslister en strenger 

moeten zijn? Of zijn we misschien te 
rechtlijnig en streng geweest?
Soms leeft er ook begrip bij de ouders, 
ook al zijn ze het met de keuze van hun 
kind niet eens. Er is dan geen sprake van 
zelfverwijt, maar de ander wordt iets 
verweten. Dat kan de dominee zijn, de 
kerkenraad, de kerkelijke gemeente als 
zodanig. Zij zouden te weinig gedaan 
hebben om de jeugd erbij te houden. 
Het kunnen ook bepaalde mensen zijn 
binnen de kerkelijke gemeente die door 
hun gedrag of houding voor hun kind 
bepaald niet een sprekend voorbeeld zijn 
geweest, eerder afstotend dan uitnodi-

gend. Zo kan het verlaten van de kerk 
door een kind ook bij de achterblijvers 
een verandering teweegbrengen in de 
visie op de kerkelijke gemeente en het 
geloof. Het vertrek van de kinderen 
wordt niet goedgekeurd, maar er is wel 
een zeker begrip.

Hoe gaan we met de verschillende ge-
voelens om?
Verdriet is in ieder geval iets wat je moet 
toelaten en niet moet verdringen. Het 
is goed om er woorden aan te geven 
en als vader en moeder het verdriet 
over en weer uit te spreken. Tegelijk is 
het niet goed dat verdriet in het gezin 
toonaangevend gaat worden. De sfeer 
in het gezin mag niet bepaald worden 
door de weg die een oudere broer of zus 
is gegaan.
Het gevoel van schuld en zelfverwijt kan 
de vreugde in het leven ontnemen. Het 
verhaal van de zonen van Eli die zich van 
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God en zijn gebod niets aantrokken, kan 
aan je eigen ziel gaan knagen. Want de 
opvoeding van vader Eli speelde daarin 
wel een grote rol. Hij liet zijn zonen hun 
gang maar gaan (1 Sam. 3:14). Zou het 
verlaten van de kerk (en de dienst aan de 
Here) van een zoon of dochter te maken 

kunnen hebben met onze nalatigheid?
Een begrijpelijke redenering. En toch. Als 
een kind gelooft en van harte de Here 
dient, schrijven we dat niet op het conto 
van onze opvoeding. Geloof is immers 
een geschenk van God. Maar als een kind 
de kerk vaarwel zegt, zou dat dan wel 
onze schuld zijn? Ook de zonen van Sa-
muël blijken niet te deugen (1 Sam. 8:3). 
En hun vader had hun toch wel een goed 
voorbeeld gegeven. Met logisch redene-
ren kom je er niet. Er blijven geheimen 
en raadsels waar we mee moeten leven.
En dan is er het gebed. Het lijkt een 
dooddoener, maar het is voor een gelo-

vig mens een bron van troost en kracht. 
Het is verlichtend als je het verdriet op 
dit terrein ook aan de hemelse Vader 
kwijt kunt.
Dat geldt ook voor alle andere gevoelens 
en ervaringen. De teleurstelling, het 
schuldgevoel, het zelfverwijt, het verwijt 
naar anderen toe, machteloosheid, etc., 
je mag het aan Hem kwijt. Je mag om 
wijsheid vragen om daar op een goede 
manier mee om te gaan. De Here is 
bereid om het te geven, zonder verwijt 
(Jak. 1:5). Je mag je verlangen uitspreken 
en de hoop die je hebt voor je kind dat 
die andere weg is ingeslagen. Niet dat 
we dan in details moeten weergeven 
hoe God zou moeten handelen. Laat het 
maar aan Hem over. Hij is machtig om 
oneindig veel meer te doen dan wij bid-
den of beseffen (Ef. 3:20).
Dit is echt een leerschool, een ware 
oefening om ook bij God te laten wat 
je in het gebed bij Hem bracht. Dat wil 
niet zeggen dat je niet in herhaling zou 
mogen vallen en Hem weer vragen wat 
je al eerder deed. Maar we mogen het 
leren om die herhaling tegelijk ook ont-
spannen te doen in het geloof dat God 
een Hoorder is van het gebed (Ps. 65:3) 
en dat wij onszelf en onze kinderen aan 
geen betere handen kunnen toever-
trouwen dan aan die van onze hemelse 
Vader. Wijzelf en onze kinderen moeten 
het hebben van zijn barmhartigheid. 
Daarop doen we een beroep.

Liefde
Wat er ook gebeurt en welke wegen onze 
kinderen ook gaan, de liefde voor hen 
zal nooit mogen ontbreken. Niet om-
dat wij dat zo vinden, maar omdat we 
dat horen van God zelf die in Jezus zijn 
onvoorwaardelijke liefde heeft getoond 
voor deugnieten. Tot die groep behoren 
wij en onze kinderen. Gebed voor onze 
kinderen is een houding van liefde. We 
gunnen hun het goede. Ons huis zal dan 
ook altijd voor hen openstaan als een 
teken dat ons hart voor hen openstaat.
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In deze wintermaanden nog even een 
terugblik op de afgelopen zomer. Veel 
gemeenten hadden moeite om hun 
leden nog ‘warm’ te krijgen voor een 
tweede eredienst. Sommige kerken 
combineerden daarom hun diensten. In 
de Opstandingskerk te Utrecht-Noord-
west werd besloten van 15 juli tot en 
met 26 augustus maar helemaal geen 
gewone kerkdiensten meer te houden, 
vanuit de ervaring dat veel gemeente-
leden met vakantie zijn. Maar er was 
wel een alternatief: als gemeentelid of 
als kring kon je een kerkdienst ‘adop-
teren’ en je eigen dienst organiseren. 

Het regieteam voor de kerkdiensten 
verwees daarbij naar het boekje De vijf 
liefdestalen van Gary Chapman en gaf 
wat tips: ‘Misschien is jouw liefdestaal 
wel heel praktisch en wil je met de ge-
meente een schoonmaakactie houden 
in de wijk.’
Een herinnering daaraan kwam ik later 
tegen in de blog (op www.eo.visie.nl) 
van Annemarie van Heijningen (schrijf-
ster en spreekster en duidelijk ook be-
trokken kerklid):

Ik ben nieuwe-dingen-moe. Niet dat ik 
principieel tegen nieuwe dingen ben, 

ik denk alleen dat ze vaak nergens toe 
leiden. Ik bedoel: met alle sympathieke 
en fantastische ideeën binnen de kerk, 
houden we haar leden niet vast.
Een dominee in Lolbroek trekt geen volle 
zalen. Van priesterlijk proppen prik-
ken in het plaatselijk plantsoentje – als 
vervanging van een dienst – (zoals ze in 
Utrecht-Noordwest dus in een ‘eigen 
dienst’ hadden kunnen doen, FJB) komt 
er heus geen regionale opwekking. En 
bommen helpt ook geen bal. Bommen? 
Ja, bommen. Staat voor Bidden Op Mu-
ziek, zo hoorde ik laatst. Voorts denken 
we ons suf, vergaderen we ons te pletter 

en kwellen we onszelf met de vraag hoe 
we nóg efficiënter de plank mis kunnen 
slaan.

Willen kerkleden een opblaasvis?
In de gemeente van mijn zus werd 
laatst, bij een preek over de schepping, 
een sketch gedaan met een enorme op-
blaasvis. Zuslief had onderwijl eens om 
zich heen gekeken. Volgens haar letten 
de kinderen nauwelijks op, staarden de 
tieners verwezen voor zich uit, en zaten 
de veertigers verheerlijkt te stralen. Hoe 
ridicuul is dat. Het is uitgerekend mijn 
generatie die lijkt te kicken op dit soort 

initiatieven. Die ze ook bedenkt, uit 
voorzorg bij voorbaat dat ons vlees en 
bloed zal afhaken als de entertainment-
factor ontbreekt. Ergens toch typisch. 
Wij hebben het vroeger in de dienst 
zonder opblaasvis moeten doen en zijn 
evengoed christen gebleven. Ik heb als 
kind tenminste nooit gedacht: waar 
blijft nou die opblaasvis? Soms lijkt het 
eerder averechts te werken: terwijl wij 
onze longen lek blazen op symbolische 
opblaasvissen, lopen kerken systema-
tisch leeg. Waarom denkt niemand: 
klaar met die opblaasvissen, we gaan 
weer voor rust in de tent?

Driegangenmenu
Een kerkdienst is geen flitsend fastfood-
moment, maar een driegangenmenu, 
bedachtzaam, voedzaam en groeizaam. 
Een sereen moment in de achtbaan van 
het leven. Misschien is ons nageslacht 
meer gediend met de ouderwetse 3 x r: 
rust, reiniging (!) en regelmaat. Wil je 
toch iets met een vis, verwijs dan fijnzin-
nig naar de Ichthusvis. Dát is nog eens 
een meeslepend verhaal.

Het is mij uit het hart gegrepen.

Nieuwe dingen moe
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