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REDACT IONEEL INHOUD

Dit is alweer het derde nummer in de nieu-
we vormgeving. Wij raken er zelf steeds 
meer aan gewend en we hopen dat dat bij 
onze lezers ook het geval is.

Want wennen was het zeker. Een nieuwe 
jas kan er dan erg mooi uitzien, maar soms 
zit ie niet meteen helemaal comfortabel. 
De mouwen blijken ondanks bezoek aan 
de paskamer te lang of juist te kort, de rits 
hapert of de zoom zit los…

Zo was het ook met het septembernum-
mer. We kregen er veel opmerkingen over 
waaruit meteen de diversiteit van ons 
lezerspubliek bleek: er waren positieve 
opmerkingen maar ook een heel aantal 
negatieve.

In elk geval zijn we dankbaar voor de be-
trokkenheid die hieruit bleek. En we zijn 
iedere lezer erkentelijk voor zijn of haar 
reactie.
Met de positieve opmerkingen waren we 
natuurlijk erg blij.
En met kritiek moet je iets doen, vinden 
we, daar komen mensen immers niet voor 
niets mee. Zeker als er klachten zijn over 
een te klein of te onduidelijk lettertype. 
Daar is dus meteen in het vorige nummer 
iets aan gedaan en we hopen dat het een 
merkbare verbetering is.

We zullen na enkele maanden de lay-out 
als geheel evalueren.
Input van lezers is daarbij altijd welkom op 
redactie@woordenwereld.nl!

Marja Zwikstra

Redactioneel
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Echte 
geluksvogels

Hoe ver kan het verlangen 
naar God gaan? Heel ver, als je 
Psalm 84 leest. Met hunkerend 
verlangen kijkt de dichter van 
deze psalm naar de vogels die  
een thuis hebben gevonden in 
Gods heilige tempel. Wat zou  
hij hun plaats graag innemen.  
Maar hoe kunnen wij als mensen 
onze intrek nemen bij de HEER?  
We zoeken naar een antwoord in 
deze psalm.
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‘Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.’
(Psalm 84: 4)

Nieuw licht 
op een bijbelgedeelte
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Het beeld van vers 4 spreekt tot de 
verbeelding. In gedachten zie je de 
dichter terugdenken aan zijn laatste 
bezoek aan de tempel. Hij ziet de 
musjes rondhippen op de grond. Iets 
verderop, bij de zuilengalerijen, schie-
ten de zwaluwen op en neer naar hun 
nestjes. Ik vind het intrigerend dat 
juist deze twee vogels in deze psalm 
naar voren komen. Ze verschillen nog-
al van elkaar. Musjes zijn standvogels. 

Ze blijven het liefst hun 
hele leven in hetzelfde 
gebied, vlak bij de grond. 
Zwaluwen daarentegen 
zijn trekkers. Ze leggen 
tijdens hun vlucht naar 
de warme gebieden in 
Afrika meer dan 7500 
kilometer af, en kunnen 
zelfs eten en slapen tij-
dens hun hoge vlucht. 
Mussen en zwaluwen, 
ze zijn beide geschapen 
naar hun eigen aard. Toch 
mogen ze samen een vei-
lige plek vinden bij Gods 
altaren in de tempel.

Hoe is dat voor ons 
mensen? Is er voor ons 
een plaats bij de HEER? 
Bemoedigend zijn de 
woorden van de Here Je-
zus: ‘Wees dus niet bang, 
jullie zijn meer waard dan 
een hele zwerm mussen’ 
(Mat. 10:31). Als God 

zelfs oog heeft voor de kleinste vogel-
tjes, dan mag er zeker voor ons men-
sen een plaats zijn bij Hem. Dat ver-
trouwen spreekt ook uit Psalm 84:12: 
‘Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert Hij niet aan wie 
onbevangen op weg gaan.’

In de nieuwe bedeling is deze zeker-
heid alleen maar zichtbaarder gewor-
den. God is komen wonen onder ons 

mensen, wij mogen wonen bij Hem. 
‘Dankzij het bloed van Jezus kunnen 
we zonder schroom binnengaan in het 
heiligdom, omdat Hij voor ons met 
zijn lichaam een weg naar een nieuw 
leven gebaand heeft, door het voor-
hangsel heen’ (Heb. 10:19-20). Gods 
tempel is veel meer dan een stenen 
gebouw. Wijzelf mogen onderdeel zijn 
van een geestelijke tempel: waar twee 
of drie mensen samenkomen in zijn 
naam, daar is Hij in ons midden.
Toch blijkt de praktijk vaak weerbar-
stig. Want hoe kunnen wij als mensen 
samen optrekken naar Gods altaren? 
De onbevangenheid van vers 12 is 
soms ver te zoeken. Er is vervreemding 
en verwijdering. Stappen die de één 
toejuicht, zijn voor de ander een ver-
schrikking. Gods huis, de kerk, voelt 
soms plotseling niet meer als een veilig 
thuis. Wij zijn als gelovigen vogels van 
diverse pluimage, met alle mooie en 
lastige kanten van dien. Hoe gaat dat 
samen in de voorhoven van de HEER?

Samen smachten
Een belangrijke drijfveer die de mus, 
de zwaluw en de psalmdichter sa-
menbrengt, is de geborgenheid die 
ze mogen vinden bij hun Schepper. 
Hierbij bestaat wel een belangrijk ver-
schil tussen vogels en mensen. Vogels 
zoeken vooral een veilige en droge 
plek. Beschutting tegen de regen en de 
brandende zon. Bij de mens gaat het 
verlangen, als het goed is, veel dieper. 
Het eigene van de aard van de mens is 
dat we geschapen zijn voor een relatie 
met God. Dat proef je in deze psalm. 
Het gebouw van de tempel roept ont-
zag en bewondering op bij de psalm-
dichter.1 Toch verlangt hij vooral naar 
Degene die in de tempel aanwezig is. 
‘Van verlangen smacht mijn ziel naar 
de voorhoven van de HEER. Mijn 
hart en mijn lijf roepen om de levende 
God’ (vs. 3). Dat verlangen naar God 
mag samenbinden. Uiteindelijk gaat 

Wij zijn als 

gelovigen vogels van 

diverse pluimage, 

met alle mooie en 

lastige kanten van dien. 

Hoe gaat dat samen  

in de voorhoven  

van de HEER?
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het niet om de menselijke bouwwer-
ken. De diepste kern die ons verbindt, 
is onze relatie met de Heer. We mogen 
samen smachten naar Hem.

In dat verlangen kunnen we soms 
verschillende wegen gaan, net als de 
vogels in de tempel. Maar het doel is 
hetzelfde: thuiskomen bij God. Toch is 
dat thuiskomen geen vanzelfsprekend-
heid. Je komt dat tegen in de dubbele 
beweging in deze psalm. Er is een 
thuis-zijn én een onderweg-zijn. Er 
is stabiliteit én dynamiek. Aan de ene 
kant waan je je in deze psalm in ge-
dachten al helemaal thuis. De psalm-
schrijver zoomt steeds verder in op de 
tempel. Van Gods woning (vs. 2) laat 
hij het beeld inzoomen op de voor-
hoven (vs. 3), om vervolgens bij het 
hoogtepunt uit te komen: de altaren 
van de HEER van de hemelse mach-
ten (vs. 4). Dat is de kern: we hebben 
rechtvaardiging nodig. Alleen zo 
vinden we een Thuis bij God. Toch is 
Psalm 84 vooral ook een pelgrimslied. 
Het versritme van deze psalm lijkt op 
het ritme dat we in veel klaagliederen 
tegenkomen. De psalm spreekt over 
een dal van dorheid2 en de lange reis 
naar Sion. We zijn er nog niet. We 
zijn onderweg, met alle moeiten en 
zorgen van dien. Ook met het lijden 
aan de kerk. Ja, de reis schiet op, we 
gaan steeds krachtiger voort. Maar ons 
leven is een blijvende schreeuw om de 
levende God.

Gebed om ontferming
Hoe kan dit diepe verlangen ooit tot 
vervulling komen? Het mooie is dat de 
tweede helft van de psalm verandert 
in een gebed. ‘HEER, God van de 
hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob.’ Het 
is een gebed om ontferming. ‘God, 
ons schild, zie naar ons om, sla goed-
gunstig het oog op uw gezalfde.’ Vaak 
wordt koning David aangewezen als 

dichter van deze psalm. David is Gods 
gezalfde. Toch heeft ook hij als ko-
ning Gods ontferming nodig. Want 
op eigen kracht komen wij mensen 
nooit bij God uit. Het is waar: ‘Beter 
één dag in uw voorhoven dan duizend 
dagen daarbuiten, beter op de drempel 
van Gods huis dan wonen in de ten-
ten der goddelozen.’ Maar de praktijk 
is vaak zo anders. We zijn druk met 
van alles en nog wat, maar vinden het 
vaak zo lastig om in alle rust tot God 
te naderen. Dat geldt helaas ook vaak 
voor ons samenleven als broers en zus-
sen. Zo liefelijk als in vers 2 gaat het er 
helaas lang niet altijd aan toe in Gods 
huis. We slaan soms zo gemakkelijk 
eigen wegen in, of we missen de be-
reidheid om naar elkaar te luisteren.

Op eigen kracht zullen wij als zondige 
mensen nooit bij God kunnen uit-
komen. In de Bijbel worden we erop 
gewezen dat het gevaarlijk is om de 
HEER op een eigenmachtige manier 
te naderen: je zet je leven op het spel 
(vgl. Jer. 30:21). We hebben God als 
Schild nodig. Hij moet voorkomen 
dat we verstrikt raken in het dal van 
dorheid, of dat we achterblijven bij de 
tenten van de goddelozen. Ook heb-
ben we Hem nodig als de Zon. ‘Hij 
straalt voor de oprechten als licht in 
het duister, genadig, liefdevol en recht-
vaardig’ (Ps. 112:4). Zonder de altaren 
van Psalm 84 kunnen we niet. Heer, 
ontferm U over ons!

Geluksvogels
Hoe komen we bij elkaar? Het is be-
langrijk dat we, ondanks onze wezen-
lijke vragen en verschillen, elkaar zoe-
ken in onze toevlucht naar God. Het is 
belangrijk dat we dat ook doen vanuit 
het gebed om ontferming. Wanneer we 
deze twee stappen willen zetten, wil 
de Geest ons een diepe grond geven 
om Hem ‘gedurig te loven’. We mogen 
Hem met vers 3 steeds opnieuw leren 

kennen als de levende God: namelijk 
als de opgestane Christus die als he-
melse Hogepriester voor ons pleit. We 
mogen God aanbidden als de Heer der 
Heerscharen en de God van de hemel-
se machten: Hij heeft alle macht, Hij 
zal komen met zijn sjalom, ook in deze 
gebarsten werkelijkheid. We mogen 
Hem vooral ook leren kennen als de 
persoonlijke God: U bent mijn koning 
en mijn God, U bent ons Schild. Mooi 
detail daarbij: de psalm begint bij een 
persoonlijk verlangen, maar gaat over 
in een gezamenlijke reis.

Musjes en zwaluwen, ze mogen leven 
in de tempel van de Heer. Wij zijn 
echte geluksvogels, daarom mogen wij 
onbevangen naar Hem op weg gaan. 
Dat zie je aan de drie zaligsprekingen 
in deze psalm. Gelukkig ben je als je 
mag wonen in zijn huis (vs. 5). Geluk-
kig ben je als je bij Hem je toevlucht 
zoekt (vs. 6). Gelukkig ben je als je op 
de HEER leert vertrouwen (vs. 13).
We vliegen als gelovigen vaak op ver-
schillende hoogtes, en daar moet over 
gesproken worden. Maar laten we el-
kaar ondanks de verschillen vooral ook 
blijven zoeken in dit diepe geluk. 

Ds. G.W. Kroeze is predikant te 
Hoogvliet-Spijkenisse.

1 Je ziet deze bewondering naar voren ko-
men in het meervoud waarmee er over de 
tempel gesproken wordt: ‘uw woningen’, ‘de 
voorhoven’, ‘uw altaren’. Met deze pluralis 
intensitatis wordt de eerbied voor de tempel 
uitgedrukt.

2 Letterlijk: het baka-dal, dal van moerbeibo-
men. Mogelijk moet hierbij aan een concreet 
dal in de buurt van Jeruzalem gedacht wor-
den.
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M/V-debat 
Omwille van de  
katholiciteit van de kerk

Bestaat er verband tussen de 

katholiciteit van de kerk en  

het synodebesluit over het onderwerp 

M/V en ambt? Deze vraag intrigeert 

Anne van der Sloot en in dit artikel 

gaat hij erop in.

Belangrijke zaken kwamen op de 
landelijke bezinningsdag, uit-
gaande van de werkgroep ‘Man/
Vrouw en ambt’ in Bunschoten 

op 18 mei jl., aan de orde.1 Juist die dag 
werd bekend dat de Canadian Refor-
med Churches de zusterkerkrelatie met 
de GKv hadden verbroken. Dat gaf een 
bijzonder accent aan het spreken van 
prof. dr. Arjan de Visser uit Hamilton.

Het ‘trof’ dat hij uitgenodigd was om 
te spreken. Hij was van mening dat de 
verschuivingen binnen de GKv het ge-
volg waren van het toegeven aan druk 
(van binnenuit en van buitenaf) vanuit 
de seculiere samenleving. Een opvallend 
element was, dat hij inzake het syno-
debesluit over M/V en ambt aandacht 
vroeg voor de katholiciteit van de kerk. 
Hij liet zien dat in ‘de wereldkerk’ de 
toelating van de vrouw tot het ambt 
bepaald geen uitgemaakte zaak is. In de 
in theologisch opzicht vaak domineren-
de kerken in Amerika en West-Europa 
lijkt dat soms wel het geval te zijn, maar 
wereldwijd ligt de zaak anders. 

Tijdens de paneldiscussie werd op de 
kwestie van de katholiciteit nog terug-
gekomen via een vraag vanuit de zaal: 
is het optreden van de Canadian Refor-
med Churches door de zusterkerkrelatie 
met de GKv te verbreken vanwege de 
toelating tot de vrouw in het ambt, wel 
katholiek te noemen?
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Zoon gaf, vanuit Christus, te denken. Door ‘van Bovenaf’ te 
denken komen we niet alleen in de juiste verhouding tot God 
te staan, maar ook in de juiste verhouding naar elkaar. ‘Chris-
tus is niet ondergeschikt aan ons geloof, maar ons geloof is 
ondergeschikt aan Christus.’ In de gemeente zijn we allen 
gelijkelijk aangewezen op Gods genade in Christus, tot en met 
de kleine kinderen, die ‘in Christus geheiligd zijn en als lidma-
ten van Zijn gemeente behoren gedoopt te wezen’.

Katholiciteit en synodebesluit

Daarmee kom ik tot de kern van mijn artikel. Hoe verhoudt 
zich het synodebesluit over M/V en ambt met de katholiciteit 
van de kerk? Ofwel, in hoeverre kan en mag Christus’ gerech-
tigheid, waarmee we allen in Christus’ gemeente volgens 
de katholiciteit van de kerk gelijkelijk vanuit de volheid van 
Christus vervuld worden, als argument dienen om het werk 
van ambtsdrager uit te breiden tot de zusters van de gemeen-
te? De GS Meppel 2017 gebruikte dit immers als hoofdargu-
ment met haar verwijzing naar Galaten 3:28. Maar is dat een 
juist argument?

In de woorden van deze tekst: ‘hierin is geen Jood of Griek, 
geen slaaf of vrije, geen man of vrouw, want u allen bent één 
in Christus’ gaat het om onze bekleding met Christus door 
doop en geloof, waardoor wij in de gemeente allen (m/v) voor 
God gelijk zijn. De synode heeft echter deze gelijkheid uitge-
breid door op basis van deze tekstwoorden aan man en vrouw 
in de gemeente een gelijke positie toe te kennen op het punt 
van het leidinggeven. Deze wijze van uitleg tref je tegenwoor-
dig vaker aan.10

Katholiciteit

Om de vraag naar het verband tussen katholiciteit en synode-
besluit te beantwoorden ga ik eerst in op de vraag wat onder 
katholiciteit wordt verstaan. De katholiciteit is een van de 
eigenschappen van de kerk, naast de eigenschappen eenheid, 
heiligheid en apostoliciteit. Luther heeft daaraan nog de ei-
genschap ‘christelijk’ toegevoegd. Hij wees de gedachte af dat 
de katholieke kerk beperkt wordt tot hen die verbonden zijn 
met de ‘aardse’ hogepriester, de romeinse paus. De katholieke 
kerk (Luther sprak liever over de algemene kerk) is ruimer. Ze 
omvat allen die met de ten hemel opgevaren Hogepriester 
Christus Jezus verbonden zijn. Of, om het – met dank aan 
Willem Jan Otten – met een prachtig beeld te zeggen: In 
de kerk staan we in een gelijkbenige driehoek tegenover God in 
Christus, allemaal even dicht bij Hem. In die zin zijn we gelijk, 
zoals dat sinds de uitstorting van de Heilige Geest het geval is.2 In 
zijn De Kerk deel I laat dr. Gerrit Cornelis Berkouwer zien, dat 
vandaag bij het spreken over de katholiciteit vooral de nadruk 
op de volheid van Christus ligt.3 Aan het citaat van Otten heb 
ik daarom de woorden ‘in Christus’ toegevoegd.

Vooral dr. Hendrik Berkhof heeft in zijn De katholiciteit der 
kerk voor deze volheidswoorden aandacht gevraagd.4 Volgens 
hem wordt met het begrip ‘katholiciteit’ uitgedrukt, dat ons 
leven als christenen verbonden is met de volheid (= pleroma) 
van Christus.5 Berkhof vindt daarom dat we ons niet moeten 
neerleggen bij de verdeeldheid van de kerk. Hij stelt dat in 
onze eeuw de wil tot eenheid de sterkste stimulans is voor het 
groeiproces naar de volheid. Berkhof acht die groei vandaag 
wezenlijk voor de kerk. Toch roept wat hij naar voren brengt, 
vragen op. In het kader van dit artikel kan ik die niet allemaal 
benoemen. Het is duidelijk dat aan Berkhof de nodige radi-
caliteit op het punt van de eenheid niet ontzegd kan worden, 
maar is die radicaliteit er bij hem ook op het punt van de waar-
heid?6 Te weinig stem geeft Berkhof aan het verband dat er is 
tussen katholiciteit en apostoliciteit.7 De gezonde leer komt 
bij hem in het nauw.8 In zijn mens-optimistische opvatting 
spreekt Berkhof over de mogelijkheid om vanuit de (gelovige) 
mens naar de volheid van Christus toe te groeien.

Als het over katholiciteit gaat, kan ik mij dan ook beter vinden 
in wat dr. Wim van Vlastuin in zijn Katholiek in de 21e eeuw9 
schrijft, dat het begrip katholiciteit ons leert om niet vanuit de 
(gelovige) mens, maar om vanuit Christus te denken. Sprekend 
over de volheid van Christus moeten we niet antropocentrisch 
vanuit ons onszelf, ‘van beneden af’, denken. Maar we dienen 
theocentrisch, vanuit God, die ons in zijn genade zijn lieve 
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1 Zie: www.bezinningmvea.nl.

2 Zie: Het interview van W.J. Otten door Willem Pekelder in 
Trouw, de Verdieping, 8 juni 2019, p. 11.

3 Zie G.C. Berkouwer, De Kerk, deel I. Eenheid en katholiciteit, 
Kok, Kampen, 1970, p 134-135.

4 Berkhof, De katholiciteit van de kerk, Callenbach, Nijkerk, 
1962. Op p. 44-45 noemt hij als volheidswoorden: Ef. 1:22v; 
Ef. 3:18v; Ef. 4:10; Ef. 4:13; Ef. 5:18; Kol.1:19 en Kol. 2:9-10.

5 Volgens Berkhof geeft dr. Herman Bavinck in zijn rede De 
Katholiciteit van Christendom en Kerk uit 1888 ook reeds blijk 
van een bredere kijk op de katholiciteit met zijn spreken 
over de kosmische betekenis van Christus voor de wereld. Deze 
rede is opnieuw uitgegeven in Gereformeerde katholiciteit, 
(1888-1918), serie Klassiek licht, Nederlands Dagblad, Barne-
veld, 2008.

6 Zo meent dr. Herman Ridderbos naast alle waardering over 
de door Berkhof ontvouwde gedachten, dat de aldus ver-
stane katholiciteit voor Berkhof eigenlijk het kenmerk van 
de kerk is. En min of meer ‘droogjes’ voegt hij eraan toe: ‘Als 
gereformeerden zijn wij gewoon nog andere zaken te noemen: 
de rechte verkondiging van het woord, de rechte bediening 
van de sacramenten en de goede uitoefening van het kerkelijke 
opzicht en de kerkelijke tucht’, Gereformeerd Weekblad, 13 nov. 
1962, p. 154.

7 In: Gereformeerd Weekblad, 13 nov. 1962, p. 154, merkt Rid-
derbos t.a.v. Berkhofs omschrijving van de katholiciteit op, 
dat daarin niet verwoord is ‘dat tot het wezen van de volheid 
ook de katholieke, apostolische leer behoort, gelijk Paulus in de 
door Berkhof steeds weer aangehaalde tekst uit Efeze 4 zegt, 
namelijk dat de volwassenheid en groei van de gemeente daar-
in bestaat, dat zij niet meer door alle wind van leer wordt heen 
en weer bewogen’.

8 Zo volstaat Berkhof ermee dat de katholiciteit voor de kerk 
inhoudt, dat ze ‘vanuit de volheid van Christus groeit van de 
indicatief via de imperatief naar het futurum, ofwel van recht-
vaardiging via haar voortgaande heiliging naar haar heerlijk-
heid, a.w. 66-67. Het is bij Berkhof met de kerk excelsior. Hij 
brengt evenwel niet in rekening dat voor de kerk, evenals 
voor haar leden (HC, zd. 44), in de aardse bedeling ook de 
waarheid van het gezegde ‘simul iustus et peccator’ (= ‘tege-
lijk rechtvaardig en zondaar’) geldt. Tegelijk wil Berkhof niet 
weten van Gods particuliere genade en maakt hij de gere-
formeerde traditie het verwijt dat ze Christus’ katholiciteit 
miskend heeft door de ‘leer dat Christus’ verzoenend sterven 
niet voor de gehele mensheid, maar alleen voor de uitverko-
renen is bedoeld.’ Berkhof wijst naar DL II,8, maar gaat 
voorbij aan DL II,1-7, waar juist het onderscheid beleden 
wordt tussen het beoogde en het effectief bereikte doel. A.w., 
p. 93.

9 Uitgave van de Willem de Zwijgerstichting 2016/ dl 2, De 
verwijzingen zijn te vinden op p. 38 en 39.

10 Het trof mij dat in het artikel ‘Een veel mishandelde Bijbel-
tekst’ (Nader Bekeken, juni 2019, p. 119-120) door ds. Wilbert 
Dekker (PKN-Kampen) dezelfde kritische vragen gesteld 
werden bij veel hedendaagse uitleg van Galaten 3:28 (‘eise-
gese’ genoemd = meer betekenis toekennen dan exegetisch 
verantwoord is). (Zie Nader Bekeken, juni 2019, p. 119-120, 
waar het maartnummer van Confessioneel wordt geciteerd.)

11 Zie: mijn Samen Gereformeerd. Het licht op Groen, Ipenburg, 
Elburg, 2019, eindnoot li, p. 143-146.

12 Bavinck wijst in zijn in noot 5 genoemde rede op de strijd 
die het vervullen van het adagium ‘ecclesia catholica semper 
reformanda est’ voor de kerk meebrengt

Maar de strekking van Galaten 3:28 is anders, namelijk dat 
het gaat om de gerechtigheid door het geloof, om het even 
bij welke groep, sekse of stand enzovoorts je behoort. Dat heeft 
geen enkele toegevoegde waarde, zegt Paulus! Ook de werken 
niet, die voor zo’n groep/sekse/stand kenmerkend zijn. Even-
min het bekleden van een kerkelijk ambt en het verrichten 
van de ambtswerken die daaraan gerelateerd zijn.11 Maar wie 
op grond van Galaten 3:28 Paulus’ voorschriften elders in de 
Schrift inzake het zwijgen van de vrouwen in de gemeente 
terzijde stelt, beweert meer dan Paulus in Galaten 3:28 doet. 
Het is een ondeugdelijke bewijsvoering van de synode, die ook 
nog eens vergaande gevolgen heeft voor de kerkelijke praktijk.

Bijna 2000 jaar bestaat de ‘christelijke gelijkheid’ in de ge-
meente in de gerechtigheid door het geloof, en dat in een we-
reld waarin als gevolg van verschil in stand, beschaving, sekse, 
rijkdom, armoede, kleur enzovoorts, mensen elkaar zo vaak de 
maat namen en nog steeds nemen. Maar de ‘christelijke ge-
lijkheid’ heeft vanouds in de kerk genoemde verschillen weten 
te overbruggen en een samenbindende invloed gehad. Denk 
maar aan de eerste christengemeente. Daar waren, ondanks 
grote verschillen, de gelovigen één van hart en één van ziel. 
Maar nu zie je dat er vanwege de toelating van de vrouw in 
het ambt grote verdeeldheid binnen de kerken is ontstaan. Ja, 
zusterkerkrelaties zijn er zelfs om verbroken. Me dunkt dat de 
GKv er onjuist aan heeft gedaan om met een beroep op een 
tekst die gaat over onze gelijkheid bestaande in de gerechtig-
heid door het geloof alleen, zonder werken, de weg te openen 
voor het doen van werken door de zusters van de gemeente in 
het ambt van ambtsdrager.

Katholiek weerwoord

Katholiek zijn vraagt te denken vanuit Christus. Dan denk je 
dus niet van ‘onder’ af, dus ook niet vanuit je eigen regionale 
(i.c. Nederlandse) situatie, maar dan denk je van ‘Boven’ af, 
vanuit Christus, en dan ken je je plaats in de apostolische kerk, 
die zich laat leiden door het apostolische Woord. Dit kenmerkt 
ook Paulus’ reactie aan het adres van de Korintiërs, die be-
pleitten dat de vrouw in de samenkomst zou spreken. Paulus 
zegt: ‘Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw 
gemeente? Of heeft het enkel u bereikt?’ (1 Kor. 14:36). Hij wijst 
hen op hun plaats in het geheel van de katholieke kerk die 
Christus door zijn Geest en Woord op aarde bijeenbrengt. Het 
katholieke karakter van deze reactie is veelzeggend. De apostel 
maant de Korintiërs tot bescheidenheid: Wie verbeeldt u zich 
dat u bent? ‘Slechts’ een plaatselijke, noem het regionale kerk!
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Katholiek zijn is dus niet doen alsof het Woord Gods bij de 
eigen regionale kerk is begonnen en dan de bestaande banden 
met zusterkerken in binnen- en buitenland op het spel zetten. 
Katholiek zijn is precies omgekeerd. Dat is juist samen met je 
zusterkerken als katholieke kerk buigen voor het apostolische 
Woord. Daarvoor vroeg De Visser aandacht op de bezinnings-
vergadering.

Was het optreden van de Canadian Reformed Churches wel 
katholiek toen ze de zusterkerkrelatie met de GKv verbraken 
vanwege de toelating tot de vrouw in het ambt? Ik wijs op 
Paulus. Verbrak de apostel de relatie met de gemeente te  
Korinte toen hij haar (ook bij andere onderwerpen, zoals  
1 Kor. 11:16 en 2 Kor. 6:14 tonen) een katholiek weerwoord gaf? 
Nee, Paulus was eropuit om de gemeente te Korinte met zijn 
katholieke weerwoord te bevrijden uit het web van het niet-ka-
tholieke gedachtegoed waarin ze was verward geraakt. Paulus 
ging zover, dat hij letterlijk in tranen was over de Korintiërs 
(vgl. zijn tranenbrief, 2 Kor. 2:4). Een verbreking van de zuster-
kerkrelatie ter bescherming van de eigen kerken en kerkleden, 
waarmee De Visser de verbreking rechtvaardigde, is wel be-
grijpelijk. De bescherming tegen de opmars van niet-katholiek 
gedachtegoed is de roeping van de kerk.

Toch lijkt me het besluit van de Canadese zusterkerken, ge-
let op de komende revisiesynode binnen de GKv, voorbarig. 
Waarom de behandeling van het verzoek om revisie niet afge-
wacht? Het trof mij, dat De Visser verklaarde dat hij persoon-
lijk aan zijn eigen kerkenraad had geadviseerd om ondanks 
de niet-katholieke besluiten van de GKv als Canadese kerken 
ernaar te streven – op dit moment – een vorm van zuster-
kerkrelatie met de GKv te blijven onderhouden. Dat vond ik 
getuigen van een breed denken over de katholiciteit van de 
kerk. Je niet alleen te laten leiden door het trouwe en stand-
vastige voorstaan van de bijbelse waarheid, maar dit vergezeld 
te laten gaan met het publiek uitdrukking geven aan geduld en 
liefde door als Canadese kerken – in het voetspoor van Pau-
lus – onder tranen en verzuchtingen de HERE God te smeken, 
dat Hij de GKv (door De Visser zijn ‘moederkerk’ genoemd) 
het inzicht en de moed geeft om door de kracht van de Geest 
terug te keren op haar synodale schreden. Wat een genade 
van Boven zou het zijn als de GKv het bijbelse standpunt over 
het onderhavige onderwerp in de hedendaagse cultuur zou 
durven innemen. Want veel te weinig leeft vandaag in de GKv 
het besef – iets dat we van Bavinck kunnen leren12 – dat het 
een worsteling is om echt katholieke kerk te zijn. Een geeste-
lijke strijd, die moed vraagt en kracht van Boven! 

Het is een 

worsteling om echt 

katholieke kerk te 

zijn. Een geestelijke 

strijd, die moed 

vraagt en kracht 

van Boven!
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HOE KERK EN POLITIEK 
VERANDERINGEN VEREND 

OPVANGEN
De actualiteit van Abraham Kuyper
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T E K S T
B A LT E N  P I E T E R 

H A G E N S

De Nederlandse politiek kenmerkt zich door 

het zoeken naar consensus. Ook in de kerk lijkt 

deze cultuur gemeengoed. Maar wat is dat voor 

consensus? Een duik in het denken van Abraham 

Kuyper is verhelderend, aldus Balten Pieter Hagens.

kwam tot uiting in de naam van de  
– door hem opgerichte – eerste mo-
derne politieke partij in ons land, de 
Antirevolutionaire Partij (1879). Hij 
wees het revolutionaire grondbeginsel 
ni Dieu, ni maître radicaal af – vandaar 
antirevolutionair – maar niet de po-
sitieve, bijkomende effecten van zo’n 
revolutie zoals aandacht/opkomen 
voor de rechten en de vrijheden van 
alle burgers.

Ook het individualisme van de Ver-
lichting (= de filosofie achter de Franse 
Revolutie) wees hij af. Kuyper zag de 
samenleving niet als een verzameling 
losse individuen, maar als een orga-
nisch samenwerkend geheel (zeg een 
plant). Dat beeld kwam uit de Roman-
tiek, als reactie op het verlichtings-
denken. Hij verbond deze gedachte 
met de ontplooiing van de schepping 
volgens Gods ordeningen1, zowel voor 
de natuur (natuurwetten) als voor al 
het menselijk leven in gezin, kerk, staat 
en maatschappij (waarden en normen). 

e gereformeerde theologie moet 
‘in rapport met de tijd’ gebracht 
worden. Deze uitdrukking 
wordt toegeschreven aan Abra-
ham Kuyper (1837-1920), 
maar Kuyper zei iets anders: 

‘in rapport (brengen) met het 
menschelijk bewustzijn, gelijk zich 

dit aan het einde der 19e eeuw ont-
wikkeld heeft’. Dus niet in rapport 
met de tijd, maar wel in rapport – een 
kritische confrontatie – met de geest 
van de tijd. Kuyper publiceerde deze 
‘gevleugelde woorden’ in 1894, toen de 
eerste druk van zijn Encyclopaedie der 
Heilige Godgeleerdheid verscheen. Wat 
was de geest van de tijd aan het einde 
van de negentiende eeuw? De auto-
nomie van het vrije individu – het ni 
Dieu, ni maître uit de Franse revolutie 
(letterlijk: ‘geen God, geen meester’; 
vrij vertaald: eigen meester, niemands 
knecht!) – was inmiddels uitgelopen 
op een egoïstisch streven naar eigen-
belang, waarvan vooral de arbeidende 
klasse de dupe was. Kuypers intentie 

1 H.E.S. Woldring / D.Th. Kuiper, 
Reformatorische maatschappijkri-
tiek (1980), p. 40-41.
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Zo volgde hij Groen van Prinsterer: 
wat is geschied (= historisch gegroeid), 
moet getoetst worden aan wat staat 
geschreven (het evangelie). Vanuit wat 
de Bijbel zegt over het onderdrukken 
en lijden van de armen, kwam Kuyper 
met maatschappijkritiek om via poli-
tieke en maatschappelijke hervormin-
gen zowel de lotspositie als de rechts-
positie van vooral de arbeidersklasse 
structureel te verbeteren.

Metafoor

Ook Kuypers maatschappijleer wil een 
geloofsleer zijn, schreef Ernest Zahn. 
‘Hij voelde en sterkte de in Neder-

land diep gewortelde 
overtuiging om alle 
vragen met betrekking 
tot de samenleving als 
een geloofskwestie te 
beschouwen.’2 De voor-
stelling van de samenle-
ving als een organisme 
klonk heel aannemelijk, 
maar was niettemin 
een subjectieve keuze. 
Het was vooral een 
morele gedragsleer. ‘Er 

was behoefte aan een beeld van het 
gemeenschapsleven zoals het behoort 
te zijn.’ Toch ging het bij Kuyper en 
de antirevolutionairen niet alleen om 
ethiek, maar juist om de uitwerking en 
ideologische rechtvaardiging van hun 
politieke doelstellingen.3 Een valkuil 
daarbij was dat de metafoor van het 
organisme in ons land breed werd ge-
dragen.

Ook de bekende liberaal Jan Rudolf 
Thorbecke had een uitgesproken orga-
nische zienswijze op de geschiedenis 

en daarmee onderscheidde hij zich van 
sterk individugerichte liberale denkers. 
Als een beeld zo aannemelijk is, ver-
geet je dat het slechts om een beeld 
gaat. Dan is die samenleving een orga-
nisme en wordt deze metafoor opgevat 
als een realiteit, met alle gevolgen van 
dien. De historisch gegroeide werke-
lijkheid werd nagenoeg onaantastbaar, 
en zo kwamen de antirevolutionairen 
in conservatief vaarwater. In 1917 
kwam er – na de schoolstrijd – een 
pacificatie tot stand, waarbij de katho-
lieken, orthodoxe protestanten, libera-
len (vooral vrijzinnig-protestanten) en 
socialisten elkaars zuilen accepteerden 
en als tegenwicht algemeen kiesrecht 
werd ingevoerd. Ons verzuilde land 
was een historisch gegroeide realiteit, 
resultaat van een eeuwenlange ontwik-
keling. De organismemetafoor was een 
beslissende samenbindende factor.4

Aanpassen

Tot midden vorige eeuw stond Ne-
derland bekend als conservatief en 
religieus. Dit beeld veranderde toen 
ons land in de jaren zestig/zeventig in 
sneltreinvaart ontkerkelijkte. Neder-
land staat nu bekend als progressief en 
seculier. Authentieke zelfontplooiing 
van autonome mensen werd een pro-
gressief ideaal zonder toetsing aan het 
er staat geschreven (in de Bijbel). Alles 
is gericht op vooruitgang/evolutie.

De van oorsprong Amerikaanse his-
toricus James Kennedy signaleert in 
zijn boeken Nieuw Babylon in aanbouw 
(1995) en Bezielende verbanden (2009) 
dat in Nederland een ‘vernieuwings-
retoriek’ wordt gebruikt, die de indruk 
wekt dat met name politici en bestuur-

De maatschappij 

is niet ‘maakbaar’, 

maar ontwikkelt zich 

als een organisme dat 

geleidelijk groeit

2 Ernest Zahn, Regenten, rebellen en 
reformatoren (1989), p. 149.

3 Zahn, p. 150.

4 Merijn Oudenampsen, De conser-
vatieve revolte (2018), p. 45.

5 James C. Kennedy, Bezielende 
verbanden (2009/2010), p. 191.

6 Oudenampsen, p. 46-47.

7 Oudenampsen, p. 19.

8 Oudenampsen, p. 168.

9 Pieter Heerma, inmiddels CDA-
fractie voorzitter in de Tweede 
Kamer.
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ders zijn overgeleverd aan krachten die 
hun te boven gaan. Door suggestieve 
formuleringen als: de veranderende 
samenleving, de eisen van de tijd, de 
onvermijdelijke ontwikkelingen en 
zelfs de burger (enkelvoud), wordt de 
indruk gewekt dat onze leidingge-
venden zich moeten neerleggen bij de 
eisen van een kosmische wil die buiten 
hun invloedssfeer valt. Het enige wat 
hier gedaan kan worden, is aanpassen. 
‘In de Nederlandse politieke cultuur is 
het blijkbaar niet genoeg om te zeggen 
dat de burgers of de kiezers iets willen.’ 
Er moet in rapporten ook verwezen 
worden ‘naar sociale krachten die con-
tinu aan verandering onderhevig zijn 
en aanpassing vereisen.’5

Hier herken je tot op vandaag de orga-
nismemetafoor: de maatschappij is niet 
‘maakbaar’, maar ontwikkelt zich als 
een organisme dat geleidelijk groeit. 
Met zo’n ‘kijk’ op de samenleving zijn 
wij nog altijd schatplichtig aan die 
organicistische filosofie van Abraham 
Kuyper.6 Maar de door hem beoogde 
herkerstening van de maatschappij is 
verder weg dan ooit.

Consensus

Verzet tegen de tijdgeest is als vechten 
tegen de bierkaai. Het Nederlandse 
alternatief is een nieuwe trend ‘verend 
opvangen’7 om de gegeven ontwikke-
ling in goede banen te leiden. Onze 
regeerders en bestuurders zijn in de ja-
ren zestig/zeventig nogal soepel mee-
gegaan met ‘de draai naar links’, om zo 
een matigende invloed te kunnen uit-
oefenen. Dat gebeurde ook bij ‘de draai 
naar rechts’ rond de eeuwwisseling, 
toen onze multiculturele samenleving 

met het immigratie- en integratiebe-
leid onder vuur kwam te liggen.
Via een crisisperiode – denk maar aan 
de ‘culturele revolutie’ in de jaren zestig 
en het optreden van Pim Fortuyn rond 
de eeuwwisseling – gaan we van de 
ene (politieke) consensus over naar de 
andere. Het gaat bij ons dus duidelijk 
anders toe dan in de Angelsaksische 
landen, waar conservatieve en progres-
sieve groeperingen naast elkaar voort-
bestaan en elkaar steeds dwarszitten. 
De keerzijde hiervan is dat het politiek 
niet-correct is om tegen een breed 
geaccepteerde consensus in te gaan. 
Zo was kritiek op onze multiculturele 
samenleving jarenlang taboe.

Maar op een gegeven moment kan 
het tij keren (omwenteling) en kan 
zo’n latent aanwezige onderstroom 
het winnen van de bovenstroom. Dan 
ontstaat een nieuwe consensus: de 
naar-boven-komende onderstroom 
wordt verend opgevangen. Merkwaar-
dig bij die recente ‘draai naar rechts’ is 
dat progressieve waarden die historisch 
bevochten zijn in confrontatie met 
het christendom, inmiddels worden 
voorgesteld als een verworvenheid van 
de (joods-)christelijke cultuur.8 In ons 
land is sprake van een consensus tus-
sen (seculier) links, midden en rechts 
als het gaat om de huidige seculier-li-
bertijnse moraal.

Toetsing

De Antirevolutionaire Partij is in 1980 
opgegaan in het Christen-Democra-

tisch Appèl (CDA). Vandaag kun je 
een CDA’er horen zeggen dat die letter 
C bij CDA staat voor sociaal-Conser-
vatief – uit eerbied en liefde voor het 
bestaande, voor wat zich in de loop 
van eeuwen heeft uitgekristalliseerd 
door het gemeenschappelijk handelen 
van mensen.9 Hierin herken je die 
organicistische denkwijze, zonder de 
restrictie van Groen en Kuyper dat wat 
er is geschied, wordt getoetst aan wat er 
staat geschreven.

In Samen dienen – Rapport deputaten 
M/V en ambt voor de Generale Syno-
de Meppel (2017) – werd gewezen op 
het effect van de verborgen werking 
van zuurdesem (p. 12). Als volgt uitge-
werkt: ‘Het koninkrijk der hemelen is 
als een zuurdesem die effect heeft op 
de samenleving nu. De samenleving 
wordt niet met veel lawaai opgeblazen, 
maar op een verborgen wijze komt de 
heilzame werking van het evangelie 
langzaam tot ontwikkeling en werpt 
het geleidelijk aan zijn vruchten af 
zoals je die ook ziet in de westerse 
samenleving van vandaag (inclusief de 
verhouding tussen mannen en vrou-
wen).’

Mijns inziens is dat ook organicis-
tisch denken zonder zo’n restrictie. 
Maar hoe kun je zien dat wat er in 
de samenleving zoal groeit – zoals ‘de 
concrete positie van vrouwen in kerk 
en samenleving’ – vrucht is van het 
koninkrijk der hemelen, anders dan 
door toetsing aan de heilige Schrift? 
Wat deputaten in hun rapport had-
den moeten aantonen – principiële 
gelijkheid – wordt zo al bij voorbaat 

Het gaat bij ons duidelijk anders toe 

dan in de Angelsaksische landen, 

waar conservatieve en progressieve 

groeperingen naast elkaar voortbestaan 
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geclaimd als vrucht van het evangelie, 
op basis van de actuele ontwikkeling in 
onze westerse samenleving. De invloed 
van het seculiere verlichtingsdenken 
op de samenleving blijft hier onge-
noemd.

Recent heeft de huidige regeringsco-
alitie ingestemd met een voorstel tot 
wettelijke regeling van deelouderschap, 
waardoor kinderen naast twee wet-

telijke ouders nog 
twee deelouders 
kunnen krijgen met 
beperkte invloed. 
Hiermee volgt het 
familierecht – stap 
voor stap – wat er in 
de samenleving ver-
andert. Nu al wordt 
gepleit voor meer-
ouderschap met alle 
wettelijke rechten 
(commissie-Wolf-

sen). Zo ver wil het huidige kabinet 
niet gaan, maar latere kabinetten doen 
dat wellicht wel. Hier merk je de in-
vloed van seculier verlichtingsdenken 
dat ‘verstopt’ zit in niet-genormeerd 
organicistisch denken.

Bij de tijd

Aan het eind keren we terug naar 
het begin: de bijbelse boodschap in 
rapport brengen met de geest van de 
tijd. Dat is principieel iets anders dan 
deze boodschap aanpassen aan de tijd 
waarin we leven en samenleven (onze 
samenleving). Waar het om gaat, is dat 
we ‘de tijdgeest’ profetisch aanspreken 
vanuit de heilige Schrift. ‘Bij de tijd’ 
willen zijn vraagt om ons besef dat wat 
er is geschied – door het gemeenschap-

pelijk handelen van mensen – exa-
minabel is aan wat er staat geschreven 
(Bijbel). Toch is juist dit punt vandaag 
onze valkuil: het voelt niet goed om 
tegen de maatschappelijke stroom in te 
gaan. Geven we hiermee als kerk niet 
onnodig aanstoot?

Ook in de kerk ontstaat nu een cultuur 
van verend opvangen. Aanvankelijk 
alleen in de liturgie – gebruik van 
Liedboek en bundel Opwekking – 
maar inmiddels ook ten aanzien van 
de ambten. Onze generale synode 
besluit eerst om alle ambten open te 
stellen voor vrouwen en roept daarna 
de kerken op ‘zich nader te bezinnen 
op de vraag hoe recht kan worden 
gedaan aan de verschillen tussen man 
en vrouw in de vervulling van taken en 
ambten in de gemeente’ (GS Meppel 
2017, besluit 8 MVEA).

In dat beeld past de nieuwe kerkorde, 
die voor de gefuseerde GKv&NGK 
volgt wat er gebeurt in de kerken. Zo 
is (bijv.) de tweede dienst op zondag 
uit de kerkorde verdwenen. Waarom? 
Omdat er in die middagdienst nau-
welijks nog mensen komen opdagen. 
Kerkenraden krijgen ruimte om ervoor 
te kiezen ook kinderen toe te laten aan 
het avondmaal. Waarom? Omdat dit 
een ‘ontwikkeling’ is die al sinds 1961 
gaande is in onze kerken (zie mijn 
artikel over de nieuwe kerkorde, Nader 
Bekeken, okt. 2019). Het gebeurt en de 
toetsing krijgt geen kans vanwege de 
uiteenlopende standpunten waarmee 
we dan als kerk (!) zouden moeten 
leren leven. Zo ontstaat er een nieuwe 
consensus: ‘eenheid in verscheidenheid’. 
Dus geen eensgezindheid. Maar dat is 
wel waar de Bijbel ons toe oproept. Of 
is dat niet meer van deze tijd? 

Het voelt niet goed om 
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Z O M E R

B E E L D
H E N K 

B O O M S T R A

COLUMN

Ik zit in het vliegtuig en ik huil. 
Veel tranen en bij wie kan ik 
terecht? M’n lieve Marja naast 
me slaapt. Ik lees ’t boek Een 
meisje uit Oradour. Ken je dat? 
Ik zie ’t meisje op de plek waar 
ze – najaar 1944 – haar moeder 
en broertjes met nog honder-
den kinderen-en-hun-moeders 
hebben verbrand. Ik ben kind van 
de naoorlogse generatie. Er moest hard 
gewerkt worden in een bakkerszaak. 
M’n moeder kan weinig met mijn tra-
nen: Toe joh, droog ze, flink zijn. Maar 
soms zijn er tranen, en wie toch zal ze 
wegwissen?

Het vliegtuig brengt me terug van een 
fantastische Griekse reis. Begonnen 
op het groene eiland Samos: wat een 
schoonheid. Het hotel ligt aan een ha-
ventje. En daar komen we oog in oog te 
staan met het vluchtelingenleed. Het 
zoekt onze groep ook op in het hotel. 
Een paar christelijke hulpverleners 
horen ons lied van de dagsluiting. Ze 
zien ons als een verhoring op hun ge-
bed: ze zoeken de steun van Bijbel en 
gebed. We geven het hun, en meer dan 
dat. Enkelen van ons bezoeken ook het 
kamp en in tranen vertellen ze ons wat 
ze hebben gezien.

Op het eiland Kos staan we rond een 
opengelegd oud kindergraf. Welk ver-
driet is groter dan het verlies van je kind, 
zegt Jesaja. Er ligt wat speelgoed in 
het graf. En een kruikje van aardewerk. 
Onze gids vertelt dat in zo’n kruikje de 
tranen van de moeder werden mee be-
graven.

En wij zijn op reis voor de tranen van 
Paulus. Een stukje van zijn derde zen-

EEN REIS IN TRANEN
dingsreis. Op de terugreis naar Jeruza-
lem – hij wordt gevangengenomen –  
doet hij enkele Griekse eilanden aan. Hij 
is geëmotioneerd. Bij zijn afscheid van 
Efeze zegt Paulus: Vergeet niet hoe ik 
jullie drie jaar lang dag en nacht onder 
tranen heb onderwezen. Ook noemt hij 
al het verdriet van zijn zware werk.

Aan de Paulusbaai op Rhodos vertel 
ik de groep dat de Heer Paulus zag als 
een kruik van aardewerk. Ik dacht eraan 
toen de gids wees op kruiken met een 
puntige onderkant, geschikt om in het 
zand te zetten. En daarom geschikt voor 
allerlei vrachtvervoer met een zeilschip, 
dat altijd schuin op het water ligt, en als 
’t weer eens door de wind gaat schuift 
de lading in het zand mee. Páulus is zo’n 
kruik.* Altijd kwetsbaar, maar geschikt 
om – in de handen van de Heer – de 
naam van Christus rond te dragen in de 
wereld. Hij kreeg veel klappen, maar hij 
is niet gebarsten. Herinner je die storm 
op zijn laatste zeetocht naar Rome. Hij 
slingert heen en weer, ’t schip vergaat, 
maar de kruik-met-het-evangelie is 
gered.

Ons mooiste verblijf is op Patmos. Ik 
ben ontroerd op de plek van de Open-
baring aan Johannes. Wat een schitte-
rende beelden! En hij ziet daar het einde 
aan al onze tranen: het nieuwe Jeruza-
lem komt neer, Gods woonplaats onder 
de mensen. En Hij zal alle tranen uit hun 
ogen wissen. 

Paulus is zo’n kruik. 

Altijd kwetsbaar, maar 

geschikt om – in de 

handen van de Heer – de 

naam van Christus rond 

te dragen in de wereld

* Hand. 9:15 (vertaling dr. John van Eck).
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Liefde

In de vorige afleveringen van deze ru-
briek ging het over de zondigheid van 
de mens. In artikel 15 van de Neder-
landse Geloofsbelijdenis legt Guido de 
Brès uit waar dit vandaan komt: Wij 
geloven dat door de ongehoorzaamheid 
van Adam de erfzonde zich over heel het 
menselijk geslacht heeft verbreid.

Het is opvallend dat het hier gaat over 
Adam, terwijl toch Eva de eerste was 
die van de verboden vrucht at. Dat is 
geen foutje, maar dat is hoe de Bijbel 

erover spreekt in Romeinen 5. Adam 
was als eerste mens het hoofd van heel 
de mensheid. Toen hij in zonde viel, 
viel met hem de hele mensheid in zon-
de. Dat heet de erfzonde. Een mooie 
erfenis!, denk je misschien. Niet dus.

Zij is een verdorvenheid van de hele na-
tuur en een erfelijk kwaad, waarmee zelfs 
de kleine kinderen in de moederschoot 
besmet zijn. Zij is namelijk de wor-
tel waaruit allerlei zonden in de mens 
voortkomen. Daarom is ze zó gruwelijk 
en afzichtelijk voor God, dat zij reden 

genoeg is om het menselijk geslacht te 
veroordelen.

Dat zijn woorden die bij moderne 
‘beschaafde’ mensen heel wat weer-
stand kunnen oproepen. Veel mensen 
willen er niet aan dat ook baby’s al 
zondig zijn en daarom Gods veroor-
deling verdiend hebben. Toch is dat 
wel belangrijk om te blijven beseffen. 
Dáarom dopen we kleine kinderen. De 
doop is niet een aai over de bol van het 
baby’tje, maar de doop laat zien dat 
ook dat kind al zondig is en Gods oor-
deel verdiend heeft. In die doop krijgt 
een kind de belofte dat God ook zijn/
haar zonden vergeeft, omwille van het 
bloed van de Here Jezus. Dat wil niet 
zeggen dat je, als je gedoopt bent, geen 
last meer hebt van die zonde.

Zelfs door de doop is zij niet geheel ver-
nietigd of uitgeroeid, omdat de zonde 
altijd uit deze verdorvenheid ontspringt 
als opwellend water uit een giftige bron. 
Zij wordt evenwel de kinderen van God 
niet toegerekend om hen te veroordelen, 
maar door zijn genade en barmhartigheid 
vergeven, niet om de gelovigen zorgeloos 
in de zonde te laten voortleven, maar om 
hen door het besef van deze verdorven-
heid dikwijls te doen zuchten van verlan-
gen, uit het lichaam, dat in de macht van 
de dood is, verlost te worden (Rom. 7:24).

Deze laatste woorden maken duidelijk 
waarom het volgens Guido de Brès 
nog meer belangrijk is te beseffen dat 

O M  T E  B E S P R E K E N

1. Probeer eens in eigen woorden 
de erfzonde uit te leggen aan 
iemand die niet gelooft.

2. Helpt zondebesef jou om te 
verlangen bij de Here te zijn? 
(Zie ook Filippenzen 1:21).

De doop is niet 

een aai over de bol 

van het baby’tje

de zonde zo diep in je zit. Als je dat 
beseft, blijf je namelijk ook verlangen 
naar de eeuwige heerlijkheid met God, 
waarin geen zonde en geen dood meer 
zullen zijn. Dan zullen we de drie-eni-
ge God, Vader, Zoon en Heilige Geest, 
kunnen loven en prijzen om wie Hij 
is, zonder dat we last hebben van de 
zonde. Dat is de erfenis die we krijgen 
als volgeling van de tweede Adam, 
Jezus Christus. Dat is pas een mooie 
erfenis! 
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Is Israël nog steeds 
Gods oogappel?

Over Israël en de Joden wordt 
verschillend gedacht. Om 
diverse meningen te laten 

zien, komen in een tweeluik 
twee auteurs met hun eigen 

benadering aan het woord.
De eerste is Ferdinand Bijzet, 

die de vraag stelt of het 
huidige Israël nog steeds 

Gods oogappel is. Hij doet 
dat op grond van Romeinen 
11:25-27 (HSV): ‘Want ik wil 

niet, broeders, dat u geen 
weet hebt van dit geheimenis 

(opdat u niet wijs zou zijn 
in eigen oog), dat er voor 
een deel verharding over 
Israël is gekomen, totdat 

de volheid van de heidenen 
is binnengegaan. En zo zal 
heel Israël zalig worden...’ 

Moeten we dus nog een 
massale bekering van Joden 

verwachten?
In het vervolgartikel reageert 

Michael Mulder.

‘Gij hebt, o HEER, uw land die gunst 
betoond, dat Jakobs zaad opnieuw in 
vrijheid woont.’ Zijn deze woorden 
uit Psalm 85:1 (oude berijming) in 
1948 vervuld toen veel Joden naar het 
Midden-Oosten emigreerden (remi-
greerden?) en de staat Israël opgericht 
is? Was die politieke gebeurtenis een 
Godswonder? En was het de voorbo-
de van een nog groter Godswonder: 
dat Israël zich massaal zal bekeren tot 
Messias Jezus? Immers, voorzegde 
de apostel Paulus ons dat niet in zijn 
brief aan de kerk te Rome? Moeten we 
daarom de gebeurtenissen in het Mid-
den-Oosten goed in de gaten houden, 
omdat allerlei puzzelstukjes uit de 
oudtestamentische profetieën nu in 
elkaar lijken te passen?
Veel christenen geloven dit. Ds. Gijs 
Zomer hoorde het eerder dit jaar nog 
tijdens een Mannenzang in Katwijk 
uit de mond van de bekende evangelist 
Henk Binnendijk (zie Nader Bekeken, 
column juni 2019). Maar heeft Paulus 
dit echt bedoeld?

Vijanden van het evangelie!
We lezen bij Paulus vooral over een 
‘diepbedroefd’ zijn en ‘door verdriet ge-

kweld’ worden, wanneer het gaat over 
zijn volksgenoten, zijn verwanten met 
wie hij zijn afkomst deelt (Rom. 9:2-3). 
Omdat ze Gods roepstem in het evan-
gelie over Messias Jezus Christus niet 
willen geloven, maar hooghartig afge-
wezen hebben (10:16; 20-21). Ze be-
grijpen niet Gods vreemde vrijspraak 
van zondaars voor wie gelooft dat zijn 
hemelse Zoon Jezus jouw schuld al 
voor jou gedragen heeft. Maar ze pro-
beren zelf vrijspraak te verdienen door 
een goed leven (10:3).
Daarom noemt Paulus Israël niet 
‘Gods oogappel’, maar ‘vijanden van 
God en van het evangelie’ (11:28). Zijn 
ongelovige volksgenoten zijn mensen 
die Gods goedheid, zijn geduld en 
verdraagzaamheid verachten, omdat 
ze niet beseffen dat zijn goedheid 
hen tot inkeer wil brengen. Doordat 
ze zo hardleers zijn en niet tot inkeer 
willen komen, maken ze de straf waar-
toe God hen veroordeelt alleen maar 
zwaarder (2:4-6). Want Gods straf 
treft in de eerste plaats de Joden (2:9)!
Ja, de apostel weet dat de Joden die 
Jezus als de Christus blijven verwerpen 
en daarom de christenen vervolgen, 
bezig zijn om de maat vol te maken, 
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zodat Gods verdiende oordeel over hen nu onomkeerbaar 
geworden is. Ze móeten zich nu ook maar tot het uiterste 
verharden. Dan móeten ze Satan maar blijven dienen in zijn 
tegenwerking van Gods verlossingswerk. Voor straf (1 Tess. 
2:14-16).

Abrahams kinderen?
Paulus wist ook dat de afstamming van Abraham op zich-
zelf geen pre is (Fil. 3:4-8). Waarschuwde Johannes de Do-
per al niet om je er niet op te beroepen dat Abraham jouw 
voorvader is? God kan uit woestijnstenen zomaar kinderen 
voor Abraham verwekken, terwijl bij Abrahams nazaten 
de bijl al aan de wortel van elke boom ligt die geen vrucht 
draagt (Luc. 3:8-9). Onze Heer Jezus Christus drukte zich 
zelfs nog veel krasser uit: wie Hem als de door God de Va-
der Gezondene verwerpt, is geen kind van Abraham maar 
kind van de duivel ( Joh. 8:39-45).
Daarom schrijft Paulus in zijn brief aan de christenen in 
Rome, dat Abraham de vader geworden is van hen die zich 
niet alleen hebben laten besnijden, maar ook Abraham 

volgden in zijn geloof, dat er bij hem al 
was voordat hij besneden werd (Rom. 
4:12). Abraham is de vader van allen 
die net als hij Gods beloftewoorden 
geloven (4:16-17). Dat schreef Paulus 
ook in zijn brief aan de Galatische 
gemeenten (Gal. 3:6-9,14). En daar 
klinkt ook weer de waarschuwing: ie-
dereen die op het naleven van de wet 
vertrouwt, valt onder Gods vloek (Gal. 
3:10)!

Israël en ‘Israël’
Heeft God daarom voorgoed Israël 
de rug toegekeerd en is Hij met de 
christenen uit de heidenen een nieu-
we weg gaan lopen? Lezen we bij de 
apostel Paulus een vervangingsleer? 
Nee. Paulus weet dat er vanaf het be-
gin van tweeërlei Israël sprake was: het 
natuurlijke Israël volgens Abrahams 
bloedlijn en het geestelijke ‘Israël’ vol-
gens Abrahams geloofslijn (Rom. 9: 
6-8). Ook al onder het Oude Verbond 
waren er veel kinderen van Abraham 
die toch niet echt ‘kinderen van Abra-
ham’ waren en daarom om hun onge-
loof en ongehoorzaamheid door Gods 
toorn gestorven zijn (10:20-21). Lees 
bijvoorbeeld Psalm 95 maar.

God kan uit woestijnstenen 
zomaar kinderen

voor Abraham verwekken
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Na Pinksteren zijn heel wat Joden 
uit het volk Israel zich blijven verhar-
den. En de bijl waarover Johannes de 
Doper het al had, heeft hen daarom 
toen weggekapt. Maar daarmee was 
het hele ‘Israel’ niet weg. Want zoals 
de HERE onder het Oude Verbond 
steeds een rest, een overblijfsel, uit 
genade uitverkoren, voor zich bewaar-
de, zo is Hij dat na Pinksteren blijven 
doen: er zijn ook Joden die zich wél 
tot Jezus als de Messias bekeerd heb-
ben. Zij vormen de voortzetting van 
het geestelijke ‘Israel’.

Een verbredingsleer
Paulus verkondigde dus geen vervan-
gingsleer, maar een verbredingsleer. God 
bouwt in Christus niet een ander, een 
nieuw volk, maar Hij bouwt verder aan 
zijn al eeuwenoude geestelijke ‘Israel’. 
Vanaf Pinksteren uit Joden én heide-
nen. Zoals Hij al aan Abraham be-
loofd had (Gal. 3:8-9). Christenen uit 
Joden en heidenen vormen nu samen 
Gods ene volk ‘Israel’ (Ef. 2:11-22). 
Samen vormen ze Gods nieuwe tem-
pel (1 Kor. 3:16-17; 1 Petr. 2:4-10).
In Romeinen 11:17v vergelijkt Paulus 
dit verbrede geestelijke ‘Israel’ met een 
boom. Die boom was er al in de tijd 
van het Oude Verbond, maar bestond 
vanaf Abrahams dagen grotendeels 
uit takken uit zijn nageslacht. Behalve 
de paar uitzonderingen zoals Rachab, 
Ruth enzovoort. Vanaf Pinksteren 
moesten er heel wat dode takken 
uitgekapt worden: ongelovige Joden. 
Maar om zijn boom ‘Israël’ toch weer 
vol te krijgen heeft God heel veel 
nieuwe takken in hun plaats geënt: 
gelovigen uit de heidenen. En zo zal 
toch het hele ‘Israel’ als een complete 
boom gered worden.

Mysterie
Paulus noemt dat ‘een mysterie’. Met 
dat Griekse woord wordt niet een 

geheim bedoeld dat onthuld wordt als de tijd daar is. Zo-
dra een geheim onder ons mensen verklapt is, is het geen 
geheim meer, hoogstens nog een nieuwtje. Het woord dat 
Paulus kiest, gaat veel dieper: ook al hoor je ervan en weet 
je ervan, het blijft diep en ondoorgrondelijk. Wie had dit 
kunnen bedenken? Je kunt alleen maar verwonderd uit-
roepen: ‘Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en 
kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen, hoe onbegrijpe-
lijk zijn wegen! Wie was zijn raadsman? (11:33-36).

Gedeeltelijk, niet tijdelijk
Zij die een massale bekering van de Joden verwachten, le-
zen te veel in dit bijbelgedeelte. Zij lezen daarin dat er een 
tijdelijke verharding over het volk Israël gekomen is. In die 
eeuwen van verharding gaan heidenen Gods koninkrijk 
binnen. Maar wanneer het volle getal dat God uit de hei-
denen verkozen heeft, bereikt is, komt daarna ook het hele 
volk Israël tot bekering. Maar Paulus schrijft niet over een 
tijdelijke verharding die over Israël gekomen is, maar over 
een gedeeltelijke verharding: ‘Slechts een deel van Israël werd 
onbuigzaam’ (11:25). Er zijn ook veel Joden die wel Jezus 
van Nazaret als hun Redder aanvaard hebben.

Het is in de Griekse tekst niet zonder meer duidelijk of 
Paulus zegt dat wanneer het volle getal van de heidenen 
bereikt is, dan (daarna) heel Israël gered zal worden; of dat 
hij zegt dat zodoende, als gevolg van deze werkwijze van 
God, heel Israël verlost wordt. Beide vertalingen zijn mo-
gelijk. Maar hoe je ook vertaalt, het komt op hetzelfde neer 
als je in gedachten houdt dat Paulus het hier steeds over het 
geestelijke ‘Israël’ heeft. Ook als we zouden moeten lezen: 
‘... dán zal heel “Israël” gered worden’, is de bedoeling nog 

God bouwt in Christus niet 
een nieuw volk, maar Hij 
bouwt verder aan zijn al 
eeuwenoude geestelijke 

‘Israël’. Vanaf Pinksteren uit 
Joden én heidenen
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steeds dat dít eens het resultaat van Gods verbredingswerk-
wijze is. En niet dat we daarna nog een bekering ook van 
het natuurlijke Israël moeten verwachten.

God zal blijven roepen
Maar schrijft Paulus in Romeinen 11:28-32 dan niet, dat 
het natuurlijke Israël ook (eens) gered zal worden, omdat 
God hen uitgekozen heeft en daarom is blijven liefhebben? 
Komt er toch een massale bekering van het natuurlijke Isra-
el dat altijd Gods uitverkoren verbondsvolk gebleven is, zijn 
oogappel?

Nee. Paulus sluit zijn uitvoerige bespreking van de plaats 
van de Joden in Gods reddingsplan alleen maar af met dat-
gene waarmee hij dit gedeelte van zijn brief ook was be-
gonnen: God heeft niet totaal en finaal Israël de rug toege-
keerd, om voortaan alleen met bekeerde heidenen verder te 
gaan. Geen ‘vervangingsleer’. Daarom waarschuwt hij chris-
tenen uit de heidenen ook om niet eigenwijs, hoogmoedig, 
arrogant te worden, alsof zij in Gods ogen beter zouden zijn 
dan de Joden (11:25). De HERE blijft na Pinksteren ook 
steeds Joden roepen (11:29). De Nieuwe Bijbelvertaling 
heeft hier helaas – en ten onrechte! – het belangrijke woord 
‘roeping’ wegvertaald. De HERE blijft in zijn genadige lief-
de oproepen tot geloof. In de eerste periode na Pinksteren, 
in Paulus’ dagen, zelfs met voorrang (Hand. 13:46). Deze 
zoekende liefde van God dwingt óns vandaag om Gods 
oproep, nee, niet meer met voorrang maar wel met evenveel 
klem als aan elke heiden – ‘zonder onderscheid’ (DL II,5) – 
ook aan Joden te laten horen.
Maar ‘roepen’ is niet hetzelfde als ‘redden’. Zolang Joden 
aan die oproep geen gehoor geven, blijven ze ‘vijanden van 
God’ (Rom. 10:21; 11:28)!

Zelfs deze vijanden zal God blijven zoeken met zijn lief-
devolle beloften. Hij trekt zijn oproep tot geloof niet meer 
met spijt terug (11:29). En met die blijvende oproep ont-
fermt Hij zich nog steeds ook over Joden en brengt Hij ook 
uit hen nog steeds mensen tot geloof: Messias-belijdende 
Joden. Terwijl Hij genoodzaakt is sommige niet-Joodse 
christenen na een poos uit de ‘boom’ te kappen omdat ze 
weer ongelovig geworden zijn, ent Hij in hun plaats Joden 
terug, die zich alsnog tot Jezus bekeren.

Geen verwondering, maar huivering
Kan God dan niet aan het einde der tijden nog heel veel 
Joden ook tot bekering brengen? Zeker. Maar Romeinen 
11 is geen voorzegging dat zo’n massale bekering van alle 

Joden eens ook gegarandeerd zal 
plaatsvinden. En we mogen er al he-
lemaal niet uit afleiden dat God naast 
zijn bemoeienis met de heidenen bezig 
is een apart reddingsplan met de staat 
Israël te realiseren.
Zou dat wel het geval zijn, dan zouden 
we vandaag moeten concluderen dat 
Christus voorlopig nog niet kan terug-
komen: zijn plan met Israël is immers 
nog niet uitgevoerd. Maar wat doen 
we dan met de herhaalde waarschu-
wing in de Schrift dat Christus onver-
wachts zal terugkomen, als een dief in 
de nacht (Mat. 24:42-44; 1 Tess. 5:2)?
Bovendien: wie zal na zoveel eeu-
wen en zoveel vermenging nog wél 
en wie niet meer tot ‘Gods oogappel’ 
gerekend worden? Welk percentage 
bloedlichaampjes en genen van Abra-
ham zijn daarvoor minimaal nodig? 
Of moet je misschien eerst burger van 
de politieke staat Israël worden om te 
mogen delen in die speciale aandacht 
van God?
Gods Woord leert ons, ja, Jezus Chris-
tus zelf leert ons dat ongelovige Joden 
bij Satan, de grote tegenstander van 
God, horen (Op. 2:9; 3:9). Daarom 
mogen we de stichting van de staat 
Israël niet als een Godswonder be-
stempelen. Dit en het ernstige streven 
van de Joden daar om in Jeruzalem 
een nieuwe tempel van hout en steen 
te bouwen, is juist alleen maar een 
teken van hun verharding. Daar kan 
een christen niet met verwondering en 
verwachting, maar alleen met huive-
ring naar kijken. 
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Israël is nog steeds 
Gods oogappel!

De tweede auteur in het 
tweeluik is Michael Mulder, 

door de redactie gevraagd te 
reageren op het artikel van 
Ferdinand Bijzet. Daarin is 

– zegt Mulder – een stevige 
aanval te vinden op de 

blijvende trouw van God 
aan Israël. Volgens hem 

suggereert Bijzet dat hier een 
vraagteken bij te zetten is: is 

Israël inderdaad nog steeds 
Gods oogappel? De bijbeltekst 

waaraan de uitdrukking 
ontleend is, wordt niet 

genoemd.
Niettemin wil Mulder een 

gedachtewisseling niet uit de 
weg gaan, en hij hoopt in elk 

geval nu de gelegenheid te 
krijgen om wat hij als twee 

vergissingen ziet, uit de weg 
te ruimen.

In Zacharia 2 zegt de HERE dat wie 
Israël aanraakt, zijn oogappel aanraakt 
(Zach. 2:8). Ondanks hun afdwalingen 
en zonden komt God voor zijn volk 
op. Hij zal Jeruzalem nóg verkiezen 
(Zach. 2:12). Hij is zó met hen begaan, 
dat Hij zélf pijn heeft, als hun pijn 
wordt aangedaan. Dat is het beeld. En 
die situatie is na de komst van Jezus 
Christus niet geannuleerd, zo is mijn 
vaste overtuiging.
Ik reageer met schroom op het re-
dactionele verzoek, omdat het mijn 
ervaring is dat veel schrijven over Is-
raël niet helpt in het bijstellen van een 
bepaalde visie, maar wel veel emotie 
kan oproepen. Die emotie blijft vaak 
binnenkerkelijk, gericht op de eigen 
kring, het eigen gelijk, en leidt niet 
tot een echte ontmoeting met elkaar 
of met Israël. Daarom heeft het vol-
gens mij niet veel zin al te uitvoerig te 
schrijven, en heb ik geaarzeld of ik dat 
zou moeten doen.

Twee vergissingen
De eerste echte vergissing is dat ds. 
Bijzet veronderstelt dat hij in zijn 
artikel een andere leer zou brengen 
dan wat in het Nederlands de ‘vervan-

gingsleer’ is gaan heten. Het idee dat 
de kerk de identiteit van Israël heeft 
overgenomen en daarmee de plaats 
inneemt van het Joodse volk; zich alle 
beloften die aan Israël geadresseerd 
waren, kan toe-eigenen; en er de facto 
in Gods heilshandelen geen aparte 
plaats voor het Joodse volk meer kan 
zijn… dat is de vervangingsgedachte. 
Uiteraard horen bij de kerk zowel ge-
lovige Joden als gelovige heidenen en 
hun kinderen, maar het feit dat gelovi-
ge Joden bij die kerk horen, neemt op 
geen enkele manier weg dat die kerk 
metterdaad Israël vervangt. Een andere 
vervangingsleer dan deze ken ik niet.

De tweede fundamentele vergissing 
die het artikel maakt, is dat spreken 
over Israël in één en dezelfde adem 
kan overgaan in het spreken over de 
staat Israël. Ook zij die een expliciete 
verwachting hebben van een messiaans 
vrederijk in het huidige Israël, hebben 
meestal niet de gewoonte om Gods 
beloften voor het volk Israël op één 
lijn te zetten met wat er gebeurt in de 
staat en de politiek van Israël. Waar 
dat onderscheid uit het oog verloren 
wordt, kan onvrede over de politiek 
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van Israël zomaar overgaan in een bepaalde (negatieve) visie 
op het Joodse volk in het algemeen. En dat kan zeer kwalij-
ke gevolgen hebben. Het is belangrijk hier helder te onder-
scheiden, zonder uiteraard een scheiding te maken tussen 
het Joodse volk en wat er in Israël gebeurt. Het feit dat er 
een staat is en dat Joden onder eigen bestuur in relatieve 
veiligheid kunnen leven, nadat dat eeuwenlang ondenkbaar 
scheen, wordt door velen gezien als een teken van Gods  

bijzondere toewending en verbondstrouw aan zijn volk. 
Maar dat is iets anders dan de kortsluiting zoals die in het 
artikel helaas plaatsvindt.

Opzet
Zonder op allerlei details in te gaan, wil ik in mijn reac-
tie een andere benadering aanreiken van de belangrijkste 
hoofdstukken die telkens weer aan de orde zijn als het 
gaat over Israël: Efeziërs 2 en Romeinen 9 t/m 11. Liever 

dan een weerlegging van de uitleg 
van enkele specifieke teksten wil ik 
in hoofdlijn schetsen hoe ik deze 
hoofdstukken lees, om dan vervolgens 
enkele conclusies daaraan te verbinden 
voor de praktijk vandaag. (In het pas 
verschenen handboek Theologie van 
het Nieuwe Testament (Utrecht, 2019) 
is wel een verdere verantwoording te 
vinden.)

Hoop
Als het over Israël gaat, gaat het in de 
Bijbel vaak over hoop. De vastheid van 
de hoop staat of valt met Gods trouw 
aan wat Hij gezegd heeft. Daarvan is 
Israël een bijzonder teken.
In Efeziërs 2 spreekt Paulus tot men-
sen die geen Jood zijn. Zij hebben 
afgoden gediend en waren in die tijd 
zonder het burgerschap van Israël. 
Zo leefden zij in een wereld zonder 
hoop en zonder God (Ef. 2:11-12). 
Dat is veranderd. Door het werk van 
Jezus Christus mogen zij daaraan nu 
wel deel hebben. De hoop van Israël 
mag ook hun hoop zijn. Paulus ge-
bruikt een typerend woord om dat uit 
te drukken. Helaas is dat in nieuwere 
vertalingen weggevallen, maar tot  

De vastheid van de hoop 
staat of valt met Gods 

trouw aan wat Hij gezegd 
heeft. Daarvan is Israël een 

bijzonder teken
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zesmaal toe onderstreept Paulus het 
voorrecht van de heidenen om mee te 
delen in wat vroeger alleen aan Israël 
toebehoorde: de bijzondere verbon-
denheid met God. Het kleine woordje 
‘mee’ staat er steeds nadrukkelijk bij. 
Zij zijn geen vreemdelingen of bij-
woners meer, maar medeburgers van 
de heiligen: ze delen mee in dezelfde 
rechten als de burgers zelf (Ef. 2:19). 
Ze gaan mee deel uitmaken van het 
grote heiligdom dat groeit voor God, 
waarin ook zij mede gebouwd worden 
(Ef. 2:21-22).

De apostel noemt dat een geheimenis 
(Ef. 3:3,4,9). Wat is dat mysterie, dat 
vroeger onbekend was en nu bekend 
geworden is? Hij herhaalt: dit, dat 
heidenen mede-erfgenamen zijn ge-
worden, medeleden van het lichaam en 
mededeelgenoten van de belofte (Ef. 
3:6).
Wat vroeger een voorrecht was dat 
alleen aan Israël toebehoorde, is nu ook 
(mede) geopend voor heidenen. Dat 
voorrecht is Israël dus niet kwijtge-
raakt. Wat zou dat voorrecht immers 
te betekenen hebben, als je het ook 
zomaar kunt verliezen? Wat zou de 
hoop op God dan betekenen? Nee, de 
hoop op God is een vaste hoop, omdat 
van Gods kant zijn gegeven Woord en 
zijn beloften blijven staan. Dat geldt 
in de eerste plaats voor Israël. Dat ver-
bond heeft God niet opgezegd, ook als 
heidenen daar nu in mee mogen delen. 
Dat is de kern van de hoop die in dit 
geheimenis aan het licht komt.

Wisselwerking
Ook in Romeinen 11 spreekt Pau-
lus over de verhouding van Joden 
en heidenen. In dit hoofdstuk wordt 
zichtbaar dat zowel Joden als heidenen 
een eigen plaats hebben in het plan 
van God. Paulus kan niet begrijpen 
dat het grootste deel van zijn volksge-
noten de Here Jezus niet als Messias 

aanvaardt. Paulus lijdt daaronder, bidt daarvoor en worstelt 
met de vraag of dit nu betekent dat Gods trouw voor Israël 
ophoudt. Dat laatste kan niet waar zijn, stelt hij. Het woord 
van God kan niet ‘vervallen’ zijn (Rom. 9:6), dat wordt niet 
geannuleerd. God heeft zijn volk dan ook niet verstoten 
(Rom. 11:1). Integendeel, zelfs de constatering dat een 
groot deel van Israël de Here Jezus niet aanvaardt, heeft een 
plaats in het plan van God.

Wat Paulus daarover schrijft, gaat diep. Door de val van 
Israël brengt God het heil tot de heidenen, schrijft hij 
(Rom. 11:11). God gebruikt de afwijzing van Israël om hei-
denen te bereiken. In zijn werk onder Israël heeft God dus 
heidenen op het oog. Maar het is tegelijk ook andersom: in 
zijn werk onder de heidenen houdt God Israël op het oog. 
Paulus acht het ‘de heerlijkheid van zijn bediening’, dat hij 
door zijn werk onder heidenen zijn eigen volksgenoten tot 
na-ijver brengt (Rom. 11:13-14). Doordat heidenen tot 
geloof komen en de genade van God door Jezus Christus 
ontvangen, hoopt hij zijn eigen volksgenoten te laten zien 
wat die genade van God ook voor hen betekent. Hij hoopt 
dat dat deel van Israël dat wel de beloften en de verbonden 
kent, maar niet tot geloof in Jezus Christus gekomen is, de 
Heiland gaat aanvaarden als de vervulling van de beloften. 
Zo blijven zij niet bij hun ongeloof, maar zullen zij door 
het geloof in Christus het heil dat hun in de eerste plaats 

beloofd is, aanvaarden.
Hier ontdekt Paulus dus een wonderlijke wisselwerking. In 
Gods werk met Israël houdt God de heidenen op het oog, 
en in Gods werk onder de heidenen houdt God Israël op het 
oog. Deze wisselwerking laat volgens hem zien waarop het 
voor de kerk aankomt. Als gelovigen uit de heidenen tot Je-
zus Christus komen, heeft God daar een bedoeling mee met 
het oog op de vervulling van zijn beloften voor Israël. Paulus 
hoopt dat Israël jaloers zal worden. Doordat Israël ziet wat 
het voor de heidenen betekent om met God te leven, zal 
Israël zelf ook worden opgewekt om op diezelfde manier de 
genade van God te leren kennen, schrijft de apostel.

Wat vroeger een voorrecht 
was dat alleen aan Israël 

toebehoorde, is nu ook (mede) 
geopend voor heidenen
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Bescheidenheid
Helaas is dit appel in het verleden door de kerk te vaak 
uit het oog verloren, zodat Israël weinig reden had om 
‘jaloers’ te worden. Integendeel, de kerk heeft een lange 
en treurige geschiedenis van Jodenvervolging achter zich, 
waar wij in het gesprek met Israël vandaag nog steeds niet 
omheen kunnen. Als wij ons dat realiseren, zullen we heel 
bescheiden zijn als we proberen te laten zien wat het voor 
ons betekent, dat wij door het geloof in Jezus Christus mo-
gen delen in de beloften van de levende God. Wanneer ik 
in een artikel tal van teksten naast elkaar zie staan waarin 
Joden allerlei verwijten krijgen, bedenk ik dat dit soort 
opsommingen niet zonder gevolg zijn geweest zijn in de 
geschiedenis. Hoe makkelijk zijn teksten die negatief waren 
over specifieke Joodse tegenstanders van Paulus bijvoor-
beeld, op het Joodse volk in het algemeen toegepast, terwijl 
positieve beloften voor Joden vervolgens op de kerk werden 
toegepast, om maar iets te noemen. Gesprekken over Israël 
vinden niet plaats in het luchtledige, daarop zou ik vooral 
willen wijzen. Daarom past ons in reflectie en stellingname 
een grote mate van bescheidenheid, die ik soms in debatten 
hierover mis. De vraag die een Jood ons mag stellen als we 
over hem of haar spreken, is eenvoudig: wat zien wij ervan 
dat jullie geloven dat God ook vandaag Israël op het oog 
heeft? Zien zij bij ons inderdaad een leven met God om 
jaloers op te worden?
Dat maakt – zoals aangegeven – bescheiden, maar dat be-
tekent niet dat hier verder niet veel over te zeggen is, of dat 
wij beter onze mond kunnen houden. Daarmee zouden we 
onszelf en God veel ontnemen. Paulus eindigt het schrift-
gedeelte waarin hij hierover spreekt, in pure lofprijzing 
(Rom. 11:33-36). Ook als wij de diepste achtergrond ervan 
niet bevatten – het blijft een geheimenis – mogen we God 
wel groot maken voor de manier waarop Hij de geschiede-
nis leidt naar zijn doel. Dat biedt hoop voor Israël, en ook 
voor ons.

De praktijk
Het is mooi om te zien dat in het gesprek met Israël er 
metterdaad meer zicht kan komen op de trouw van God en 
de inhoud van de hoop. Wanneer er erkenning is dat Gods 

verbond met Israël niet geannuleerd is, 
ontstaat er principieel ook ruimte om 
te luisteren naar de wijze waarop Israël 
zijn eigen weg verstaat in het licht 
van de Schriften. Om die reden is er 
bijvoorbeeld vanuit het Centrum voor 
Israëlstudies (waarin de CGK partici-
peert) iemand werkzaam in Jeruzalem 
om gestalte te geven aan het samen 
leven in het verbond van God en het 
willen verstaan van Gods stem. In dat 
gesprek willen wij wederkerig van el-
kaar leren over onze verbondsomgang 
met God, vanuit hetzelfde Woord 
waarmee zij en wij leven.
Het is de ervaring binnen het Cen-
trum voor Israëlstudies, dat zo’n ge-
sprek mogelijk is en voor twee kanten 
een verrijking kan zijn. Uiteraard kan 
er alleen een vruchtbaar gesprek zijn 
als men gemerkt heeft dat wij Gods 
blijvende verbond met Israël erkennen 
en de profetie van Zacharia 2 over 
Gods oogappel even serieus nemen als 
zijzelf. Men zal geproefd moeten heb-
ben dat het ons wat te zeggen heeft, 
dat de kerk zonder het Jodendom een 
wezenlijk element mist in het luisteren 
naar Gods Thora. Jezus Christus heeft 
die niet afgeschaft, zoals we weten uit 
het Nieuwe Testament.

Ik hoop en bid dat Joden en christe-
nen samen steeds meer ontdekken van 
de trouw van God, die zijn Woord niet 
laat vallen. Ook als we veel van zijn 
wegen niet begrijpen, zal bestudering 
van zijn Woord alleen haar doel berei-
ken als dat eindigt met verwonderde 
lofprijzing: uit Hem en door Hem en 
tot Hem zijn alle dingen. 

Dr. M.C. Mulder doceert Nieuwe Tes-
tament en Kerk en Israël aan de Theolo-
gische Universiteit te Apeldoorn, aan de 
Christelijke Hogeschool Ede en is verbon-
den aan het Centrum voor Israëlstudies.

In dat gesprek willen 
wij wederkerig van 

elkaar leren over onze 
verbondsomgang met God, 

vanuit hetzelfde Woord 
waarmee zij en wij leven
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DE DORDTSE 
KERKORDE,  
EEN FORMAT 
VAN FORMAAT

Dit jaar 2019 is het vierhonderd jaar geleden dat 
de Synode te Dordrecht in 1619 een kerkorde 
vaststelde, die internationaal veel invloed kreeg. 
Veel kerken in binnen- en buitenland baseren hun 
kerkorden op dit document. Vrijwel alle aspecten 
van het kerkelijk leven komen erin voor het 
voetlicht en bij het ontstaan waren internationale 
kerkelijke en politieke contacten betrokken.
De Dordtse kerkorde was daarom een interessant 
onderzoeksobject voor Adriana van Harten-Tip. 
Een bespreking van het kloeke proefschrift.
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Sommige kerken die uitgaan van de Dordtse 
kerkorde willen deze ongewijzigd hand-
haven, bij andere is hij op het eerste oog 
niet meer te herkennen. Dat laatste geldt 

bijvoorbeeld voor de kerkorde uit 2014 van de Ge-
reformeerde Kerken vrijgemaakt. Als kerken van 
de Dordtse kerkorde gebruikmaken, komt dat dan 
overeen met de oorspronkelijke bedoeling ervan of 
kiezen ze bewust voor iets anders? Wat heeft die 
oude kerkorde eigenlijk te zeggen voor een kerk 
in een totaal andere tijd en context? Met haar on-
derzoek wil mevrouw Van Harten een handreiking 
bieden voor de bezinning op het gebruik van de 
Dordtse kerkorde in de eenentwintigste eeuw.
Om de oorspronkelijke bedoeling op het spoor 
te komen duikt ze in de ontstaansgeschiedenis. 
Dat doet ze grondig en met aandacht voor allerlei 
aspecten, zoals kerkhistorische en kerkrechtelijke 

ontwikkelingen, de theologische gedachtegangen 
van de opstellers en de politiek-historische con-
text. Ze voert haar onderzoek uit aan de hand van 
drie vragen: Wat is de historische context en wat zijn 
de kerkordelijke bronnen van de kerkorde zoals die is 
vastgesteld door de Synode van Dordrecht 1618/1619, 
wat is de relatie van deze kerkorde met de overige be-
sluiten van deze synode, en ten slotte: is er consistentie 
tussen de kerkordelijke besluiten en de gereformeerde 
confessie?

Voordat ze in haar proefschrift die vragen gaat 
beantwoorden, verklaart Van Harten  zich helder 
over haar eigen positie. Voor haar is kerkrecht vol-
uit theologie en is de heilige Schrift het onfeilbare 
Woord van God. Bij het formuleren van de door 
de Here gegeven goede orde moet je zorgvuldig 
luisteren naar wat in de Schrift daarover wordt ge-
zegd. Het kerkrecht dient met name tot bescher-

ming van de prediking van het Woord: 
sola Scriptura!

De context van de synode

In de context speelt de opstand tegen 
de koning van Spanje een rol. Vanaf 
1609 komt er in de in 1568 begonnen 
oorlog een bestand. De interne pro-
blemen van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden krijgen nu alle 
aandacht: politieke problemen over 
de verhouding tussen kerk en staat, en 
kerkelijke problemen rond het gezag 
van de belijdenis. Zo grijpt het conflict 
tussen remonstranten en contrare-
monstranten steeds verder om zich 
heen. Dat dreigt de stabiliteit van de 
republiek te ondermijnen en er worden 
huursoldaten ingezet. In die context 
geven de Staten-Generaal toestem-
ming voor een synode.

Voor de overheid ligt de focus van de 
synode op de remonstrantse kwestie. 
Het doel van de synode is dan ook de 
‘verschillen en oneenigheden, die in 
dezelve kerken waren gerezen’ weg te 
nemen. Buitenlandse theologen wor-
den uitgenodigd. Alle afgevaardigden 
zijn van onverdacht contraremon-
strants belijden. Van Harten tekent 
fraai hoe er tussen de afgevaardigden 
en gecommitteerden van de overheid 
veel onderlinge betrekkingen waren; 
zij brengt haar analyse van het sociale 
netwerk tussen hen in woord en beeld 
in kaart.
De synode bestaat uit twee delen: een 
internationaal deel dat na 154 zittin-
gen wordt gesloten met als resultaat 
de Dordtse Canones (Leerregels) 
die door de Staten-Generaal worden 
goedgekeurd, en een nationaal deel dat 
gesloten wordt na de 180ste zitting, met 

Het kerkrecht dient met 
name tot bescherming van 

de prediking van het Woord: 
sola Scriptura! 
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onder meer als resultaat de Dordt-
se kerkorde, die niet door de Staten 
wordt goedgekeurd.

De voorgeschiedenis 
van de kerkorde

De Dordtse kerkorde kent een voor-
geschiedenis van vele kerkorden, na-
tionale, regionale en door de overheid 
opgestelde kerkorden. Er was wel een 
republiek ontstaan, maar nog geen 
eenheid. Binnen de Republiek golden 
per gewest en per stad verschillende 
rechtssystemen. Van Harten laat zien 
hoe politieke en kerkelijke ontwikke-
lingen hun weerslag hebben gehad op 
de formulering van deze kerkorden. 
Wensen en posities van de opstellers 
kun je er ook in aflezen. Vaak is de 
invloed van de overheid heel groot.

De eerste gereformeerde kerkorde van 
Emden 1571 is antihiërarchisch: op 
basis van Schrift en belijdenis koos 
men ervoor niet ‘van bovenaf ’ geleid 
te worden. Hij is ook anti-indepen-
dentistisch: men wilde geen losse, 
onafhankelijke kerken zoals bij de 
dopersen, maar eenheid van geloof 
(belijdenis) en eenheid van organisa-
tie (kerkorde). De eerste kerkorde op 
Nederlands gebied, die van Dordrecht 
1574, volgde dat spoor. Wat te Emden 
was vastgesteld en geen verduidelijking 
nodig had, werd niet opnieuw gefor-
muleerd. Die lijn werd ook gevolgd op 
de synoden in Dordrecht 1578, Mid-
delburg 1581 en ’s-Gravenhage 1586. 
Maar er was ondanks deze synoden 
nog niet één kerkorde voor alle zeven 
Staten en zelfstandige steden die sa-
men de Republiek vormden. Dat bleef 
een vrome wens.

In een apart hoofdstuk vergelijkt de 
auteur de inhoud van de Dordtse 

kerkorde met andere kerkorden die vanaf 1586 in de Ne-
derlanden werden opgesteld. Dan blijkt dat de Dordtse 
kerkorde een sterke gelijkenis toont met die van ’s-Graven-
hage 1586, die er de basis van werd. De inhoud komt voor 
87% geheel overeen. Dat sprak niet vanzelf, want de Haagse 
kerkorde was niet door de Staten-Generaal goedgekeurd en 
diverse provincies hadden hun eigen kerkorde.

De voorbereiding van de synode

Verder is uiteraard de manier waarop de particuliere syno-
den de Synode te Dordrecht hebben voorbereid van grote 
betekenis geweest. De auteur toont aan dat de meeste 
predikanten die te Dordrecht aanwezig waren, ook de voor-
bereidende vergaderingen hadden meegemaakt. Ze waren 
niet alleen inhoudelijk goed voorbereid, maar ook op de 
hoogte van wat er aan gevoelens leefde in hun ressort, ook 
als de remonstrantse invloed groot was, zoals in Gelderland, 
Utrecht en Overijssel. Bij vijf particuliere synoden bestond 
nadrukkelijk de behoefte aan een voor de gehele Republiek 
geldende kerkorde. Overijssel en Gelderland hanteerden al 
vele jaren de kerkorde van ’s-Gravenhage 1586. Het streven 
naar kerkordelijke eenheid werd dus breed gedragen.
Bovendien bleek uit de ingeleverde stukken dat er onder de 
bevolking veel onkunde was over de gereformeerde leer. De 
invloed van andersgelovigen was groot en werd als bedrei-
gend ervaren. Veel zaken waren niet goed geregeld. Men 
zag dan ook als taak van de komende synode om met geloof 
en wijsheid de eenheid in de kerk te bevorderen.
In een nieuw hoofdstuk laat de auteur zien dat er op de 
synode een grote mate van eenstemmigheid was, niet alleen 
qua formulering, maar ook qua inhoud van het geloof. De 
artikelen over de leer en de sacramenten, de censuur en de 
vermaningen waren vrijwel letterlijk gelijk aan die in de 
kerkorde van ’s-Gravenhage. Op andere punten waren er 
wel enkele veranderingen vanwege de toenmalige situatie 
en tijd, maar er kwam slechts één volledig nieuw artikel en 
dat betreft de verhouding tussen overheid en kerk: ambts-
dragers moesten de gemeente de gehoorzaamheid, liefde en 
eerbied voor de magistraten inscherpen.

Een praktisch groeidocument

Het boek kent twee slothoofdstukken: een dat de beslui-
ten van de kerkorde belicht en een evaluatie. Het is niet 
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doenlijk om in een recensie een en ander per besluit weer te 
geven – dat moet ik overlaten aan de geïnteresseerde lezers 
die van de auteur royaal het materiaal krijgen om de beslui-
ten kerkrechtelijk te bekijken in het licht van de geschie-
denis en in het licht van de belijdenis van de kerken. Het 
spreekt vanzelf dat hoofdonderwerpen van de ambten, de 
vergaderingen, de leer, de sacramenten en de tucht allemaal 
keurig passeren. Wel zijn er uit het geheel enkele conclusies 
te trekken. Terwijl de Opstand een beweging was die mee 
opkwam om rechten te behouden en er in de Republiek ten 
tijde van Dordrecht verschillende rechtssystemen geldig 
waren, is het des te verbazender dat alle zowel kerkelijke 
als politieke afgevaardigden eenzelfde doel nastreefden, 
namelijk vrede in de kerk en daarmee in de Nederlanden. 
Hoewel de ene provincie machtiger was dan de andere, 
deed men dat in een volstrekt antihiërarchische geest. De 
auteur heeft geen aanwijzingen gevonden dat er belangrijke 
compromissen gesloten werden.
Dat betekent niet dat de praktijk na de synode daar altijd 
mee in overeenstemming was. Integendeel, er kwam geen 
nieuwe generale synode en de staten en lagere overheden 
bemoeiden zich vaak wel degelijk met kerkelijke zaken. 
Maar daarmee deed men geen recht aan de besluiten van de 
synode en de intentie van de afgevaardigden. De overheid 
toonde zich onverdacht gereformeerd, en zo’n ‘moment van 
theocratie’ is daarna in de Nederlanden niet opnieuw zicht-
baar geworden.

Hoewel ook van tevoren de diverse gewesten streefden naar 
soevereiniteit, streefde de synode in al haar afgevaardigden 
naar eenheid van belijden en organisatie. In de methode van 
vergaderen en beslissen werd het antihiërarchisch principe 
keurig in praktijk gebracht. Bij de bespreking en besluitvor-
ming greep men terug op tijdens de vorige synode (1586) 
gemaakte afspraken. Aan het vaststellen van de kerkorde 
werd een hele week besteed. Toch was de bedoeling niet het 
creëren van een massief kerkelijk monument, maar de kerk-
orde moest een praktisch groeidocument zijn voor de gere-
formeerde kerk van die tijd en plaats. Door dit document 
kon de bijbelse norm handen en voeten krijgen in het ker-
kelijk en persoonlijk leven van christenen van gereformeerd 
belijden. Dordt zelf al bepaalde dat de kerkorde veranderd, 
vermeerderd of verminderd mocht en behoorde te worden 
als het profijt van de kerk dit vereiste. De Dordtse kerkorde 
is geen knellend wetboek dat alles dichttimmert, maar biedt 
wel een duidelijk kader vanuit Gods Woord.
In een epiloog belicht de auteur kort een aantal boeien-
de thema’s: hoort de bediening van de sacramenten bij 
het ambt van dienaar van het Woord? Wat is de positie 

van de diaken ten opzichte van de 
kerkenraad? Past een gereformeerde 
bisschop? Hoe verhoudt zich de plaat-
selijke zelfstandigheid met het kerk-
verband? En hoe ligt de relatie tussen 
kerk en overheid?
Het proefschrift bevat een samen-
vatting, ook in het Engels, prachtige 
kaarten, uitvoerige bijlagen, kleurige 
grafieken en een literatuurlijst. Zaak- 
en namenregisters verhogen de toe-
gankelijkheid.

Schijnwerper op de 
Dordtse kerkorde

Dr. Van Harten-Tip is bijzonder 
geluk te wensen met haar prachtige 
proefschrift. Zij laat overtuigend zien 
dat de Dordtse kerkorde een ‘format 
van formaat’ is. Nu, na vierhonderd 
jaar is deze kerkorde, stevig geworteld 
in de gereformeerde confessie, nog 
steeds de basis voor de kerkorde van 
de gereformeerde kerken wereldwijd. 
Ook de Theologische Universiteit in 
Apeldoorn is van harte geluk te wen-
sen met deze promotie. Van Harten is 
de eerste vrouw die promoveert aan de 
universiteit die uitgaat van de Christe-
lijke Gereformeerde Kerken. Het komt 
goed uit, nu de Synode van Dordrecht 
volop in de belangstelling staat, dat 
dr. Van Harten de schijnwerper heeft 
gezet op de kerkorde die daar werd 
vastgesteld.* 

* Natuurlijk zijn in een dergelijke studie 
drukfouten onvermijdelijk, maar ze blijven 
storend. Ter illustratie wijs ik naar de titels 
in de literatuurlijst onder de letter d. Het 
boekje over de ratificering van besluiten van 
meerdere vergaderingen is niet van D., maar 
van P. Deddens. En Dalman komt alfabe-
tisch niet na maar voor de Deddensen. Over 
Voetius schreef niet A., maar A.C. Duker.
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‘Iedere man 
of jongen die 
in jouw huis 

geboren is of 
die jij voor 

geld gekocht 
hebt, moet 

absoluut 
besneden 
worden.’

(Genesis 17:13a)

Uitleg van een bijbelgedeelte
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ter zijn slaven laat delen in zijn zege-
ningen. Zo mochten later de slaven van 
de Israëlieten de feesten van Gods volk 
meevieren. Samen met het gezin van 
hun meester genoten zij van de maal-
tijden die daarbij hoorden (zie Ex. 12:44; 
Deut. 12:12,18; 16:11,14). In Genesis 17 rept 
God echter met geen woord over zulke 
weldaden voor de slaven.

Persoonlijke verplichting

God noemt de slaven alleen wanneer Hij 
spreekt over de verplichtingen die Abra-
ham moet nakomen om Gods verbond 
te onderhouden (vss. 12-13). Daarnaast 
worden ze vermeld in de slotverzen van 
Genesis 17, die beschrijven hoe Abraham 
de opdracht om zijn slaven te besnijden 
gehoorzaam uitvoert (vss. 23-27). Zij 
komen dus alleen ter sprake in verband 
met wat Abraham moest doen.
Daarbij ging het, zoals uit het woord-
gebruik blijkt, speciaal om hem. De 
opdracht om alle jongetjes te besnijden 
op de achtste dag na hun geboorte geldt 
voor alle generaties van Abrahams  

Besnijd je slaven!

God draagt Abraham op al zijn slaven 
te besnijden. Dat lijkt typisch zo’n 
voorschrift uit het Oude Testament 
waar je vandaag niets meer mee kunt. 
Leden van gereformeerde kerken in 
Nederland plegen pasgeboren jonge-
tjes niet te besnijden. Ook hebben ze 
al heel lang geen slaven meer in dienst.

Waarom moest Abraham niet alleen 
zijn zoons Ismaël en Isaak besnijden, 
maar ook zijn slaven? Wat betekende 
die besnijdenis voor de slaven zelf? Gol-
den Gods beloften aan Abraham ook 
voor hen?

Dat laatste spreekt niet vanzelf. Ismaël 
moest eveneens besneden worden. God 
belooft hem te zegenen: hij zal veel 
nakomelingen krijgen, twaalf stamvor-
sten voortbrengen en de vader van een 
groot volk worden. Tegelijk zegt God 
nadrukkelijk dat Hij zijn verbond niet 
met hem zal voortzetten, maar met 
Isaak (Gen. 17:19-21). Ismaël erft niet alle 
beloften die God aan Abraham doet in 
het kader van zijn verbond, waarvan 
de besnijdenis een teken is. Van Ismaël 
zegt God niet, dat er een menigte vol-
ken uit hem zal voortkomen en dat hij 
Kanaän in bezit zal krijgen. Met hem en 
zijn nakomelingen sluit Hij geen eeuwig 
verbond, om voor altijd hun God te zijn 
(vgl. Gen. 17:4-8). Dat alles beloofde God 
aan Abraham en Isaak, maar niet aan 
Ismaël. Toch werd ook hij besneden.
Ismaël krijgt van God een aantal belof-
ten mee, maar over beloften voor Abra-
hams slaven lees je niets. Natuurlijk, 
als het goed gaat met Abraham, mag je 
verwachten dat hij als een goede mees-

Natuurlijk, als het goed 
gaat met Abraham, mag je 
verwachten dat hij als een 

goede meester zijn slaven 
laat delen in zijn 

zegeningen

Besnijdenis van Ismaël,  
Gilliam van der Gouwen,  

naar Gerard Hoet (I), 1728
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nakomelingen. God spreekt hen alle-
maal aan, in het meervoud: jullie moeten 
dit doen. Als Hij spreekt over het be-
snijden van slaven, gebruikt Hij het en-
kelvoud: Abraham, jouw slaven moeten 
allemaal besneden worden (in Neder-
landse bijbelvertalingen is dit doorgaans 
niet te zien; vandaar mijn eigen vertaling 
op p. 32o). Daarmee is niet gezegd dat 
Abrahams nakomelingen hun slaven 
niet meer hoeven te besnijden. Daarover 
zegt de tekst niets. Wel is duidelijk dat 
God hier het volle licht laat vallen op een 
persoonlijke verplichting voor Abraham.

Open relatie

Verder noemt God nadrukkelijk twee 
soorten slaven: slaven die in Abrahams 
huishouding geboren zijn en slaven die 
hij van anderen gekocht heeft. De eerste 
groep komen wij ook tegen in Genesis 
14:14. Uit hen rekruteert Abraham een 
leger van 318 man, waarmee hij, samen 
met zijn bondgenoten, koning Kedorla-
omer verslaat. Het zijn dus mensen op 
wie Abraham kan bouwen, een solide 
machtsbasis.
De gekochte slaven verschijnen hier 
voor het eerst in de verhalen over Abra-
ham. Misschien heeft Abraham Hagar 
gekocht, als slavin voor Sara. Hij zou 
haar ook van de farao gekregen kunnen 
hebben, tijdens zijn verblijf in Egypte 
(zie Gen. 12:16). In elk geval: Hagar is een 
vrouw en hoeft dus niet besneden te 
worden.
Hoe dan ook, alle mannelijke slaven van 
Abraham moeten het teken van Gods 
verbond permanent meedragen in hun 
eigen lichaam (vgl. Gen. 17:11,13). Aan 
alle mannen in Abrahams huishouding 
moet te zien zijn hoe God van hem de 
vruchtbare vader van een menigte vol-
ken wil maken. Namelijk: alleen binnen 
het kader van zijn verbond, nooit daar-
buiten om.

Abraham mag gebruikmaken van de 
diensten van honderden in zijn huis ge-
boren slaven, om zijn voorspoed en rijk-
dommen veilig te stellen. Tegelijk moet 
hij weten dat hij niet langer naar eigen 
inzicht over hen beschikken kan. Zij dra-
gen immers het teken van Gods verbon-
denheid met hem in hun eigen lichaam. 
En hetzelfde geldt voor de overige slaven, 
die hij van anderen gekocht heeft.
Dat betekent dat Abraham niet meer 
kan doen wat hij met Hagar gedaan 
had. Op advies van Sara heeft hij een 
kind bij haar verwekt, zonder God te 
vragen of dat wel een goed idee was. 
Rond de geboorte van Ismaël heeft God 
hem daarover geen verwijt gemaakt. 
In Genesis 17 doet Hij dat evenmin. De 
jongen is ondertussen dertien jaar oud 
en nadert de huwbare leeftijd. Kennelijk 
vindt God het nu een goed moment 
om Abraham te laten weten dat de ver-
wekking van Ismaël niet de manier was 
waarop Hij zijn beloften wil vervullen. 
De vervulling zal niet plaatsvinden via 
zelf-geïmproviseerde initiatieven van 
Abraham en Sara, buiten God om. Het 
kan alleen op de manier die Hij bepaalt 
en in een open relatie met Hem.
Daarover gaan de allereerste woorden 
van God tot Abraham in Genesis 17. 
In vers 1 zegt Hij: Leef onder mijn ogen 
en wees een man uit één stuk. Om er in 
vers 2 aan toe te voegen: dan zal Ik mijn 
verbond tussen Mij en jou stellen en je heel 
veel nakomelingen geven. Het verbond 
van God kan alleen bestaan als Abra-
ham geen enkel deel van zijn leven bui-
ten God om regelt. Hij zal uitgroeien tot 
vader van een menigte volken, mits hij 
Gods recht erkent om bij heel zijn leven 
betrokken te zijn.

Blijvende herinnering

In dat kader staat Gods opdracht aan 
Abraham om al zijn slaven te besnijden. 

Alle mannen in zijn huis moeten het 
merk van Gods verbond dragen op een 
heel symbolische plaats in hun lichaam. 
Zo wil God Abraham en zijn nakome-
lingen ervan doordringen hoe zeker 
zijn beloften zijn. Tegelijk herinnert Hij 
hen eraan hoe die in vervulling zullen 
gaan: door die vervulling van Hem te 
verwachten en heel hun leven met Hem 
te delen.

Bij de schepping gaf God aan de men-
sen de zegen van vruchtbaarheid mee. 
Door onze ongehoorzaamheid hebben 
wij die zegen verspeeld. De vruchtbaar-
heid die God aan Abraham belooft in 
zijn verbond, moet dienen om Gods 
zegen toch naar alle volken toe te 
brengen. Dat zien wij nu werkelijkheid 
worden, dankzij Abrahams nakomeling 
Jezus Christus.
Voor het ontvangen van die zegen is de 
besnijdenis niet meer nodig. Ik hoop van 
harte dat er niemand meer in de wereld 
is die zich christen noemt en er slaven 
op nahoudt. Toch heeft Gods opdracht 
aan Abraham ons nog steeds iets te 
zeggen. Hij maakt het ons onmogelijk 
de zaken van ons leven buiten Hem om 
te regelen. Dat geldt voor het eeuwige 
leven, maar niet minder voor de dingen 
van elke dag.

Wees blij met wat God je geeft in hu-
welijk en seksualiteit, in kinderen, in 
werkkracht, talenten en bezittingen en 
nog veel meer. Geniet ervan en gebruik 
het in biddend overleg met Hem. Als je 
samen hart en handen openhoudt naar 
Hem toe, kun je ook naast elkaar staan, 
zonder je ellebogen te gebruiken. Dan 
hoef je niet bang te zijn voor verstoorde 
verhoudingen, zoals in Abrahams huis, 
toen hij en Sara hun eigen gang gingen 
(zie Gen. 16:4-6). Dan heb je echt een 
vruchtbaar leven, daar waar Hij het 
geeft. 
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U N I V E R S I T YUIT TROUW  

VAN 26 AUGUSTUS 2019

Christendom 
op de terugtocht

‘Christendom op de terugtocht’, dat is niet 
zo’n vrolijk stemmende titel. Staat het 
ook niet haaks op de veelgehoorde bewe-
ring (althans een paar jaar geleden) dat 
religie weer in opkomst is? Zijn er niet 
pleidooien te horen voor het koesteren van 
joods-christelijke waarden contra opruk-
kende islam? Rechts-populistische bewe-
gingen schermen daar graag mee. Ook in 
Nederland. De Franse politicoloog, filo-
soof en islamkenner Olivier Roy maakt 
er korte metten mee in een interview dat 
Kleis Jager hem afnam. Het is te vinden 
in Trouw van 26 augustus 2019. Jagers 
verontrustende titel is de uitspraak van 
Roy: ‘Het christendom is ons verleden, 
niet onze toekomst’.  

Toch is het interview heel inzicht gevend. Roy zelf is 
rooms-katholiek. Dat blijkt ook wel uit zijn nadrukkelijke 
beroep op een normatieve natuurwet. Daar zou een (or-

thodoxe) protestant liever de nadruk leggen op de geopenbaarde 
wil van God, die in de Schrift te vinden is en in de praktijk van het 
leven ook ongelovigen nogal eens te sterk blijkt. Dat neemt niet 
weg dat hij een punt heeft en dat ook duidelijk maakt. Ook als het 
gaat om de opstelling van veel protestanten in Europa. Aanleiding 
voor het interview is Roys boek L‘Europe est-elle chrétienne? 
Dat gaat dus over de vraag: is Europa christelijk? Het antwoord 
van Roy is hierop een luid en duidelijk ‘nee!’ Hij licht toe: ‘Tot in 
de jaren zestig waren de dominante waarden van de Europese 
samenlevingen geseculariseerde christelijke waarden. Dat is niet 
meer zo.’ Dan gaat het interview zo verder:

Waarom zegt u geseculariseerd en niet gewoon christelijk?
‘Het zijn dezelfde waarden, maar sinds de Verlichting zijn 
deze voorzien van een ander fundament: God werd vervangen 
door de rede. We wisselden van metafysisch model, maar de 

UIT  ANDERE BLADEN

Olivier Roy
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geseculariseerd. Zie het voorbeeld van het homohuwelijk: 
als twee mannen van elkaar houden is dat liefde en dus ook 
goed. Hoe dan ook, de secularisering heeft gewonnen en gaat 
nog steeds verder. Zo ver, dat het onbegrip tussen de kleine 
minderheid van gelovigen en ongelovigen nu vrijwel totaal 
is, men deelt niet langer dezelfde cultuur. In Aubagne, in de 
Provence, sprak ik een priester die vertelde dat hij een huwe-
lijksmis moest onderbreken omdat de bruid blikjes bier had 
laten uitdelen.’

Wat moeten we in deze context denken van cultuur-chris-
tenen en rechts-nationalistische politici die hun ‘christe-
lijke wortels’ eren en het belang van christelijke waarden 
benadrukken?
‘Het probleem is dat ze nooit zeggen welke waarden zij pre-
cies bedoelen. Naastenliefde? Maar die beperkt zich in hun 
optiek tot de eigen groep. Het universele karakter van het 
christendom wil men in deze hoek niet zien. De eerste popu-
list die Togolese of Senegalese christenen aan de borst duwt, 
moet ik nog tegenkomen. Met de ononderhandelbare princi-
pes, de normen van Benedictus, hebben ze ook niets.
De meeste leiders van populistische partijen – anti-elite, an-
ti-Brussel, anti-immigratie en anti-islam – zijn hedonisten, 
feestneuzen. Hun mentale horizon is die van mei 1968: Wil-
ders, Le Pen, en Salvini, ze hebben niets tegen homoseksuelen 
en zijn erg voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar 
in christelijke zin zijn mannen en vrouwen alleen gelijk in de 
zin van gelijkwaardig, ze hebben beiden een andere rol te spe-
len. De waarden die de populisten verdedigen zijn post-chris-
telijke waarden. En soms pre-christelijke paganistische waar-
den, die zijn bij sommigen erg in trek.’

moraal bleef hetzelfde. Descartes en 
Kant waren absoluut niet antichristelijk 
en zeker geen feministen. Pas in de ja-
ren zestig ging de visie op de familie, de 
vrouw, seksualiteit, op de schop. Plot-
seling gold het streven naar het bevre-
digen van behoeften en verlangens als 
positief en werd de individuele vrijheid 
het belangrijkste criterium. Dat is niets 
minder dan een antropologische revo-
lutie, de impact van de jaren zestig is 
alleen te vergelijken met de Reformatie 
in de zestiende eeuw.’

De katholieke kerk zag onmiddellijk 
het gevaar, schrijft u.
‘In juli 1968 publiceerde paus Paulus VI  
de encycliek ‘Humanae Vitae’ die de 
aanval op de traditionele seksuele mo-
raal veroordeelde. Sinds Paulus verde-
digen alle pausen – inclusief Franciscus 
– deze lijn: het is een ramp als alles 
draait om de individuele vrijheid. De 
vorige paus, Benedictus XVI, sprak van 
ononderhandelbare principes: de kerk 
is tegen abortus, tegen het homohu-
welijk, tegen IVF-behandelingen. Dit is 
niet zomaar een staaltje moralisme of 
zedenmeesterij. De kerk staat hier op de 
bres voor de natuurwet, een normatief 
beginsel. De waarheid moet worden 
verdedigd tegen het relativisme. Het 
huidige Europa is volgens Rome in de 
greep van een cultuur van de dood. De 
kerk staat met zijn afwijzing van abor-
tus, euthanasie en de promotie van de 
voortplanting binnen het natuurlijke 
kader van het gezin voor een cultuur 
van het leven.’

De protestanten reageerden anders.
‘In de Verenigde Staten verdedigen de 
evangelicals dezelfde positie als de ka-
tholieken. Maar de meeste protestanten 
in Europa bogen inderdaad mee met 
de veranderingen, zij hebben zichzelf 

‘Dat is niets minder dan 

een antropologische revolutie, 

de impact van de jaren zestig 

is alleen te vergelijken 

met de Reformatie in de 

zestiende eeuw’

UIT  ANDERE BLADEN
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Anders gezegd, het cultuur-christendom heeft geen in-
houd?
‘Ik zou tenminste niet weten waar die inhoud uit bestaat. Wat 
blijft er over als zowel het geloof als de normen ontbreken? 
Het gehamer op de christelijke identiteit dient alleen om de 
islam beter te kunnen verwerpen. De Duitse minister van 
binnenlandse zaken Horst Seehofer bijvoorbeeld zei vorig jaar 
dat de islam geen deel uitmaakt van Duitsland omdat zijn 
land een christelijk land is. Dat kon je volgens hem zien aan 
de zon- en feestdagen. Maar dat zijn culturele merktekens 
die geen verband meer houden met een geloofspraktijk. Voor 
hoeveel procent van de Europese bevolking betekent Pinkste-
ren iets anders dan een lang weekend vol files?’

Overleeft de christelijke identiteit het einde van het geloof, 
is dan de vraag.
‘In Denemarken, waar ik onlangs was voor de vertaling van 
mijn boek, had ik een debat over die kwestie. Mensen daar 
zeiden: natuurlijk geloven wij niet in God, maar wij zijn 
Lutheranen omdat wij Denen zijn, het is de kerk van dit volk. 
Wij houden ervan om met Kerst naar de kerk te gaan, samen 
te zingen en daarna met de hele fami-
lie te eten en te drinken. Dat was hun 
christelijke identiteit, vonden zij.
Nee, antwoordde ik, het is een vorm 
van nostalgie, van Deens zijn, jullie 
hebben het over je Deense identiteit. 
Want stel dat een moslim zich wil be-
keren en bij jullie kerk wil horen. Wat 
zeggen jullie dan? Ze reageerden gege-
neerd. Een religie zonder geloof is ten 
dode opgeschreven, alleen de folklore 
blijft over.’

En wat zijn de kansen volgens u van een conservatieve re-
volutie die sommigen, onder wie Thierry Baudet in Neder-
land, bepleiten?
‘Zo’n “omgekeerde mei 68” zit er eenvoudig niet in. Met een 
anti-islamdiscours kan je nog succes hebben, maar een plei-
dooi om terug te keren naar traditionele familiewaarden, 
daar zit vrijwel niemand op te wachten. Dat is hier onlangs 
weer bewezen met de mislukking van de katholieke filosoof 
Francois-Xavier Bellamy die centrum-rechts aanvoerde bij de 
Europese verkiezingen. Hij benadrukte dat hij alleen op per-
soonlijke titel tegen abortus is. Dat hielp niet. Het christen-
dom is ons verleden, niet onze toekomst. Er is geen terugkeer 

van religie. De ontkerstening heeft een 
reactie opgeroepen, die katholiek is in 
Europa en evangelisch in de VS, maar 
deze groepen zijn geïsoleerde, actieve 
minderheden. Ze vallen op, maar ze zijn 
geen voorbode van een veel bredere 
beweging.
Praktiserende christenen zijn overal op 
de terugtocht, in Europa gaat tussen de 
5 en 10 procent van de bevolking nog 
naar de kerk, alleen in Polen is het meer. 
Voor moslims geldt hetzelfde, het sala-
fisme is niet in opkomst maar in crisis. 
In Iran, Turkije en Tunesië verliest religie 
naar mijn idee ook terrein. In Egypte is 
atheïsme onlangs strafbaar gesteld: een 
teken aan de wand.’ 

‘In Europa gaat tussen de  

5 en 10 procent van de 

bevolking nog naar de kerk, 

alleen in Polen is het meer’
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VAN SEPTEMBER 2019

Een steeds
waziger Troost

Dominee André Troost is een bekende 
naam in christelijk Nederland. Zijn 
talrijke boeken zijn veel gelezen. Zijn 
liederen zijn geliefd. Heel wat ervan zijn 
kerkliederen geworden. Die populariteit 
is er ook, en naar mijn indruk zelfs met 
name, in meer orthodoxe kringen. Toch 
is zijn eigen orthodoxie steeds waziger 
geworden en verdient die aanduiding 
eigenlijk zelfs helemaal niet meer. In 
zijn publicaties van de laatste jaren (tot 
in romanvorm aan toe) is hij afstand 
gaan nemen van de belijdenis dat we 
in de Here Jezus met God zelf te maken 
hebben. Nee, Christus zou de mensge-
worden hoogste Engel naast God zijn! 
Naar aanleiding van zijn jongste boek 
(Als God een vraag is) publiceerde Jasper 
van den Bovenkamp een lang interview 
met Troost in het septembernummer van 
De Nieuwe Koers. De sprekende titel 
is Troosts zelftypering: ‘Ik word steeds 
gelukkiger van wazigheid’. Twee stukjes 
eruit neem ik over. Hoe schokkend ver de 
wazigheid van Troosts geloof zich ont-
wikkeld heeft, blijft allesbehalve wazig 
in zijn stevige uitspraken, die zich alleen 
met verdriet lezen laten: 

‘Het springende punt tussen de kerk enerzijds en de islam en 
het jodendom anderzijds, is de visie op Jezus.’ Troost vraagt 
zich steeds meer af of de kerk door de eeuwen heen Jezus niet 
vooral als sjibbolet heeft ingezet, in plaats van Hem ‘te ver-
kondigen zoals Hij verkondigd zou willen worden’. Daardoor 
zijn de grote religies almaar verder uit elkaar gegroeid.
Troost vindt het doodzonde dat dogma’s rondom de tweena-
turenleer (Jezus is zowel God als mens) en de Drie-eenheid 
het interreligieuze gesprek tot vandaag toe in de weg staan. 
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Hij kan zich heel goed voorstellen dat joden en moslims er 
geen kant mee op kunnen. ‘We kunnen dan wel zeggen: “ja, 
hallo, mogen we daar als kerk dan ook al geen uitspraken 
meer over doen?”, maar dan denk ik: ho even, hoe weet jij zo 
zeker, kerk, dat die uitspraken goed zijn? Kijk nog eens in je 
Bijbel. Zijn die uitspraken nu werkelijk het hart van het evan-
gelie? Zijn het uitspraken die Jezus zelf gedaan heeft? Nou, 
wat dat laatste betreft, dat kan iedereen zelf wel nalezen. De 
kerk beweert dingen over Jezus die Hij over zichzelf nooit zo 
dogmatisch geformuleerd heeft! Zouden we dan misschien, al 
was het maar uit liefde voor joden en moslims, niet een toon-
tje lager kunnen zingen en andersgelovigen niet meer voor 
het hoofd stoten?’

Vervolgens benadrukt Troost dat niemand weet hoe het allemaal 
zit. Hij ook niet. Maar hij vindt dat juist een motivatie om zelf 
verder te speuren en te zoeken en zich daarbij niet ‘klakkeloos’ te 
laten leiden door wat anderen er door de eeuwen heen allemaal al 
over gezegd hebben.

De vrijzinnigheid is uw domein niet, zegt u zelf. Maar in uw 
verstaan van de Bijbel, zo blijkt uit meerdere passages in 
uw boek, laat u best veel ruimte voor de gedachte dat alle 
spreken over boven van beneden komt. Houdt u de Bijbel 
voor fictie?
‘Mijn geding met Kuitert is: in hoeverre is ons geloof gestoeld 
op inbeelding? Ik ben daar niet uit. Al heel gauw begin je te 
stamelen, bijvoorbeeld als het gaat over de dood van Christus, 
omdat het verhaal wordt geschreven vanuit een oprechte ge-
loofsovertuiging. Je kunt ook zeggen: “ja, luister ’ns, de kruisi-
ging van Jezus was een doodgewone marteling, zoals er in die 
tijd aan de lopende band executies plaatsvonden.” Het is het 
geloof dat er meer dan een doodnormale marteling in ziet. En 
ik vertik het om bij dit soort kwesties in de valkuil te trappen 
van “je moet kiezen voor het een of voor het ander”.’

Toch maar eens zo’n valkuil. Kuitert of de puriteinen?
‘Dan denk ik ogenblikkelijk: de puriteinen. Waarbij ik wil op-
merken dat ik voor hen met mijn hart kies. Voor Kuitert zou 
ik kiezen met mijn hoofd. Jaren geleden kon ik hem overigens 
wel lynchen hoor, die man, maar dat is veranderd. Onderhand 
snap ik deksels goed vanuit welke gedachtegangen hij tot z’n 
standpunten is gekomen. Maar ik zou niet graag anderen en 
mezelf met lege handen de woestijn in sturen, zoals hij dat 
toch wel gedaan heeft; ik geloof ook niet dat het nodig is. Hoe 
je dat wat je dan in handen geeft precies moet noemen, daar 
blijf ik naar zoeken. Het komt niet meer uit dat kasteel van 

die aloude orthodoxie, die onneembare 
vesting; maar ook niet uit de lege hand-
jes die ik meer en meer bij Kuitert begon 
te zien. Maar nogmaals: ik vertik het om 
die keus te maken. Veel interessanter 
vind ik het om uit te zoeken wat hen 
met elkaar verbindt. “Vergeet het maar”, 
zul je denken, “er is niets wat hen ver-
bindt.” Nou, ik weet het nog niet. Iets op 
het niveau van spiritualiteit, mystiek, de 
eerbied voor het leven, respect voor de 
geheimenis...’

Troost kijkt een paar seconden peinzend 
voor zich uit. ‘Het is tot op grote hoogte 
uiteindelijk ook allemaal maar kinder-
spel’, zegt hij dan. ‘Een beetje meer van 
dit of een beetje meer van dat. Die in de 
hemel woont zal lachen. Echt, die zal 
lachen om al dit lollige, kinderachtige 
theologenspel. Wat zal het Hem nou al-
lemaal uitmaken? Van één ding ligt Hij 
wakker, denk ik, en dat is van de vraag: 
Is er liefde op aarde, helpen ze mekaar 
een beetje? Loopt mijn boek daar ook 
niet op uit? Ja, daar loopt het op uit. 
God is een vraag, een levensgrote vraag. 
Hij, Het, Zij – wat maakt het uit, ik ga er 
niet meer over kissebissen – vraagt ons 
liefde te scheppen en in vrede te leven. 
Dat is zijn vraag aan ons!’

Als Hij die in de hemel woont dan toch 
lacht, maakt het Hem nog iets uit of 

‘En ik vertik het om bij 

dit soort kwesties in de 

valkuil te trappen van 

“je moet kiezen voor het 

een of voor het ander”’
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we die opdracht als christen, jood, 
humanist of moslim volbrengen?
‘Het maakt heel wat minder uit dan 
wij als kerk de eeuwen door gedacht 
hebben. Of het helemaal niks uitmaakt, 
dat hoor je mij niet zeggen. Jawel, het 
maakt iets uit. Maar daar ben je dan 
weer bij dat Geheim, dat zelfs voor 
Paulus een wazige spiegel was. Met al 
zijn kennis en inzicht wist hij dat wij pas 
later oog in oog met de hemelse werke-
lijkheid zullen staan. Daarom schaam ik 
mij steeds minder voor die wazigheid. Ik 
schaam me juist voor theologische rich-
tingen die helemaal niets met wazigheid 
hebben, die alles haarscherp weten te 

benoemen. Met dat wazige word ik eigenlijk steeds gelukki-
ger. Het is geen oppervlakkigheid of onverschilligheid, of dat 
ik de weg kwijt ben. Nee, helemaal niet. Sterker nog: ik heb de 
indruk dat juist daar de weg loopt.’

Op een andere plek in dit interview typeert Troost zichzelf als 
‘vrij orthodox’. Daarbij heeft het woordje ‘vrij’ wat hem betreft 
zowel de betekenis van ‘tamelijk’ als van ‘ongebonden’. Maar wie 
de godheid van de Here Jezus Christus loslaat, is op geen enkele 
manier meer orthodox te noemen. Ook niet op de manier waarop 
Troost orthodoxie wil opvatten, namelijk als het ‘op rechte wijze 
eer bewijzen aan de Eeuwige’. ‘Ik heb diep respect voor de belij-
denisgeschriften’, zegt hij in hetzelfde verband. Maar het worden 
allemaal ongeloofwaardige opmerkingen wanneer je zelfs van de 
kern van de oecumenische belijdenissen van Nicea en Athanasius 
zo openlijk en zelfbewust afstand neemt. 

Er staan nog veel meer projecten op stapel. Het benodigde geld 
wordt verkregen door middel van giften, schenkingen, legaten 
en erfstellingen. Als bestuur van de Stichting Afbouw hopen 
wij ook in de toekomst ons werk te kunnen voortzetten, ter 
bevordering van de gereformeerde theologische wetenschap. 
Wilt u ons daarbij helpen?

De Stichting Afbouw subsidieert de uitgave van dissertaties en andere wetenschappelijke publicaties van 
leerlingen van de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg). Sinds 1957, toen de Stichting Afbouw 
werd opgericht, is al bij meer dan 150 publicaties fi nanciële steun verleend. Zie onze website voor een actueel 
publicatieoverzicht en overige gegevens.

B. Kamphuis, voorzitter
P.H.R. van Houwelingen, secretaris
J.Bos, penningmeester
J.M. Burger, lid

www.stichtingafbouw.nl • IBAN: NL59ABNA0631836934 
t.n.v. Stichting Afbouw te Kampen • info@stichtingafbouw.nl
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Neem nu een jaarabonnement 
en ontvang de special  
‘De bijbel of een biertje’ gratis + 
het eerste jaar 50% korting!

COLOFON

U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten 
op rekening NL42 RABO 0324 6259 01 ten name van de Stichting Woord en 
Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen 
gedenken, kunnen gebruikmaken van de volgende formulering: Ik legateer 
(... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en Wereld, 
statutair gevestigd te Haarlemmermeer. Wij zijn een ANBI-instelling.

 @NaderBekeken 
 www.facebook.com/naderbekeken

Tweede landelijke bezinningsdag Bunschoten
Na de bezinningsdag die op 18 mei jl. in Bunschoten is 
gehouden, is op veler verzoek een tweede bijeenkomst 
gepland om door te spreken over de situatie binnen de 
GKv. Er is vooral behoefte aan helderheid over de vraag 
of in de GKv wissels worden genomen in de uitleg van de 
Schriften.

Sprekers: Prof. dr. Henk van den Belt over schriftgezag en 
hermeneutiek, Ds. Jan Wesseling over de ommekeer bin-
nen de GKv en Ds. Gert Treurniet over de katholiciteit van 
onze confessie.

Verder ruimschoots gelegenheid voor stellen van vragen. 
Geprobeerd wordt handreikingen te bieden aan hen die 
in de moeite zijn gekomen door de kerkelijke ontwikke-
lingen.
Datum: 14 december 2019
Plaats: Immanuelkerk, Plevier 2, Bunschoten
Tijdstip: 10.00-15.00 uur
Kosten: € 10,- p.p. (inclusief lunch)
Aanmelden: uiterlijk 7 december via aanmeldings-
 formulier op www.bezinningmvea.nl

Een concept-revisieverzoek is samen met allerlei artikelen 
eveneens te vinden op de site www.bezinningmvea.nl



344

N A D E R
B E K E K E N

T E K S T
G E R T

S L I N G S GEDICHT

Waarover zal ik zingen

over regenjassen over het lover van geboomte

of zal ik over de liefde zingen

Waarover zal ik zingen over vliegmachines

blinkend aluminium in de zon en blauwe lucht

of zal ik zingen over de liefde

Over auto’s over steden en historie

of zal ik zingen over de liefde

Over vele vreemde dingen

over de gewone

of zal ik zingen over de liefde

Over bloemen over water

over mooie dingen of wat droevig is

of zal ik zingen over de liefde

Over tabak en vriendschap

over geur en wijn

over schepen zeilen meeuwen over ellende

over de ouderdom over de jeugd

of zal ik over de liefde zingen

J A N  H A N L O
U I T:  V E R Z A M E L D E  G E D I C H T E N , 
A M S T E R D A M , VA N  O O R S C H O T, 2 0 0 6

Daar komt een diepe vraag op 
je af: waarover zal ik zingen? 
De dichter noemt een scala 
aan mogelijkheden, maar komt 
steeds terug met: of zal ik zin-
gen over de liefde?
Nu is de liefde tussen mensen 
altijd waard om bezongen te 
worden. Laat daar geen twijfel 
over bestaan!

Voor mij als christen gaat 
de vraag nog dieper: ik moet 
daarbij denken aan het prach-
tige 1 Johannes 4:10. Het 
wezenlijke van de liefde is niet 
dat wij God hebben liefgehad, 
maar dat hij ons heeft liefgehad 
en zijn Zoon heeft gezonden om 
verzoening te brengen voor onze 
zonden.
Dus als iemand mij vraagt: 
waarover zal ik zingen?, is 
mijn antwoord: over Gods 
liefde voor ons, waarom Hij 
zijn Zoon zond tot volkomen 
verzoening van al onze zon-
den.

Waarover zal ik 
zingen


