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Hoera,
ik ben christen

Verder in dit nummer o.a.:
- Afzien van wraak
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- Mythologische dieren?
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Neem geen wraak!
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Schriftlicht
Arnout Francke

Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn…
(Romeinen 12:19)
In onze cultuur heeft wraak
een negatieve klank. Wraak
verbinden wij snel met haat,
onbeheerste woede, rancune,
iemand iets betaald zetten.
Het heeft iets immoreels in
zich.
Zou er ook iets goeds in
wraak kunnen zitten?
Wraak is niet per se fout
In 2009 zond de VPRO een themauitzending uit over wraak. Een aantal
interessante waarnemingen werd
daarin gedaan. Psycholoog Nico Frijda
citeert een oude wijsheid: ‘Degene die
geen wraak wil nemen, die neemt eigenlijk de zaak niet zo serieus.’ Wraak
is volgens hem een maatstaf van het
feit hoe jouw rechtsgevoel is aangetast
door wat er gebeurd is. En, zo zegt hij,
dat moet je niet onder de tafel stoppen.
Ook emotioneel niet. Wraak verbindt
hij dus met rechtsgevoel.
Ook in de Bijbel heeft wraak niet per se
een negatieve klank. Het Oude Testa-

ment kent een aantal categorieën van
wraak.2

handhaving van het recht. Geen spoor
van een negatieve betekenis.

Wraak volgens het Oude
Testament

Daarnaast is er ook de categorie van
wraak als uiting van een kwade gezindheid. ‘Wees niet haatdragend. Als je
iemand iets te verwijten hebt, roep
hem dan ter verantwoording en laad
niet omwille van een ander schuld op
je door je te wreken of wrok te blijven
koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik
ben de HEER’ (Lev. 19:17-18).

Allereerst wraak als handhaving van
het recht. ‘Wanneer iemand zijn slaaf
of slavin met een stok slaat en hij of zij
sterft ter plekke, dan moet er vergelding (letterlijk: wraak) plaatsvinden.
Als de slaaf of slavin nog enkele dagen
in leven blijft, gaat de eigenaar vrijuit
(geen wraak); door het verlies van zijn
eigendom is hij genoeg gestraft’ (Ex.
21:20). Exodus 21 bevat een lange opsomming van rechtsbepalingen. Het
gaat in dit vers om een meester die zijn
slaaf disciplineert. Verondersteld wordt
dat de slaaf zich misdragen heeft. Een
heer had destijds het recht om te straffen. Maar als hij hem zo afranselt dat
hij ter plekke sterft, dan geldt dit als
een zaak van opzettelijke doodslag.
Dan zal die slaaf gewroken worden. De
rechtsgemeenschap zal de wraak, dat
is de bestraffing, voor de moord ten
uitvoer brengen. Achterliggende reden:
de heer heeft niet het recht van leven
en dood over de slaaf. Dus wraak als

God verbiedt hier wraakzuchtige acties
en wijst een wraakzuchtige mentaliteit
af. Het punt is: door wraak te nemen
ga je voorbij aan het rechtssysteem. Je
neemt het recht in eigen hand. En zo
laad je zelf ook schuld op je. Deze vorm
van wraak verbiedt God. Daarnaast
wijst God ook de wraakzuchtige mentaliteit af. Door wrok te koesteren stel
je je eigenlijk als rechter tegenover die
ander op. Je beoordeelt die ander. God
wijst dat ook af. Je moet niet oordelen,
maar de ander liefhebben.
Het Oude Testament verbindt wraak
aan het herstel van recht. Niks mis mee,
tenminste als het toegepast wordt door
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een rechtsgemeenschap, of een rechter.
Maar wanneer een persoon dat naar
zichzelf toehaalt, dan krijgt wraak een
negatieve klank. Die vorm van wraak
verbiedt God.

Geen wraak volgens het
Nieuwe Testament
De apostel Paulus moet deze laatste categorie op het oog hebben. Hij schrijft:
‘Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. (...) Vergeld geen kwaad
met kwaad. (...) Neem geen wraak’
(Rom. 12:14-19).
Paulus geeft ook aan waarom je moet
afzien van wraak. Hij schrijft in Romeinen 12:21: ‘Laat u niet overwinnen door
het kwade, maar overwin het kwade
door het goede.’ Het woord ‘overwinnen’ is een militaire term. Paulus zet de
zaak van wraak in het kader van een
strijd tussen goed en kwaad. En wat hij
zegt, is eigenlijk heel eenvoudig maar
zo treffend. Hij zegt dat je op het moment dat je wraak neemt – door kwaad
met kwaad te vergelden – onmiddellijk
het gevecht met het kwaad verloren
hebt. Je verliest. En daarom moet je afzien van wraak. Hoezo verliezen?
Ik denk dat een voorbeeld dit wel duidelijk maakt. In het genoemde VPRO-programma wordt Ed Sinke geïnterviewd.
Ooit was hij een vriend en adviseur van
mevrouw Rita Verdonk. Mevrouw Verdonk nam afscheid van de VVD en begon voor zichzelf. Ed Sinke, een vriend,
werd haar raadgever. Ze stonden op
goede voet met elkaar. Maar op een
gegeven moment neemt Sinke afscheid
van Verdonk. De reden is niet helemaal
duidelijk, maar ze voelt zich verraden
en pakt hem terug. Ze doet aangifte
van sjoemelen met computers en de
partijkas. Ed Sinke voelt zich op zijn
beurt verraden en op een uitgekiend
moment schiet hij terug. In allerlei tvprogramma’s probeert hij de ware aard
van mevrouw Verdonk te laten zien.
Er wordt hem op de man af gevraagd:
‘Wilde u haar beschadigen?’ Zijn antwoord is duidelijk: ‘Ja, ik wilde haar een
stukje kleiner maken. Ja, ik wilde haar
als politicus beschadigen. De buks is op
mij leeggeschoten, nu schiet ik terug.’
Zie je wat hier gebeurt? De eerst onschuldige Sinke gaat in op de kwade

aanval van mevrouw Verdonk. En langzaam maar zeker bespeur je in zijn gelaat enkele gelaatstrekken van Verdonk
zelf. Kwaad genereert nieuw kwaad.
Het slachtoffer vertoont langzaam het
gezicht van de dader.
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Opvallend geformuleerd, is het niet?
Je zou verwachten dat er zou staan:
‘Neem geen wraak, want God is liefde.’
Maar dat staat er niet. En dat is maar
goed ook. Als er zou staan: ‘Neem geen
wraak, want God is liefde’, dan zou daar
iets van relativering van het kwaad in
zitten. Zo van: tja, er is nou eenmaal
kwaad. Je kunt gigantisch benadeeld
zijn, of nog erger, maar vergeef het nou
maar gewoon. God is ook liefde! Zie het
nou maar door de vingers.
Dat moet je eens zeggen tegen mensen
die door geweld alles verloren hebben.
Ik denk aan de mensen in Syrië. ‘God is
liefde, wreek je niet!’ Zoiets zeg je alleen maar vanuit een luxepositie.
De Bijbel is niet geschreven voor bor-

relpraat. God is een Wreker. Waarom
moeten wij ons niet wreken?
Omdat onze wraakgevoelens niet echt
zouden zijn? Omdat het onrecht dat gebeurd is, niets zou voorstellen?
Kom op, zeg! Wraakgevoelens kunnen
heel echt zijn. Aangedaan onrecht is
vaak vreselijk. Nee, je moet je niet wreken omdat God een Wreker is! Er zal
recht worden gedaan. En dáarom kun
je afzien van wraak.
Omdat Hij wreekt, kan ik afzien van
wraak. God neemt het onrecht serieus!
Zie je trouwens hoe je Godsbeeld je dagelijkse handelen bepaalt? In de Bijbel
is Gods wraak geen blinde woede of
rancune. Gods wraak staat heel vaak

in het teken van zijn koningschap en
rechterschap. In het kader van recht. Als
koning oefent Hij wraak. Gods wraak is
vergelding van onrecht.
Dit is best lastig voor ons vandaag. Het
liefst poetsen wij ‘toorn’ en ‘wraak’ uit
ons Godsbeeld. Zo’n God past ons niet
zo. Maar we kunnen er niet omheen…
en dat is maar goed ook. Wanneer wij
het geweld bij God weghalen, komt het
geheel bij onszelf te liggen. De Kroatische theoloog Miroslav Volf vroeg zich
na de verschrikkingen in zijn eigen
vaderland af: wat heb je nodig om zelf
geweldloos te blijven? Zijn antwoord
was een God die wraak neemt. Zelf
geweldloos blijven is volgens hem de
christelijke norm. Maar dat kan alleen
als je weet dat God eens het onrecht
rechtzet.
Noot:
1

Dit artikel verscheen eerder in WegWijs
(jrg. 70, nr. 4) en is met toestemming van
de redactie door de auteur aangeboden.

2

H.G.L. Peels, Wie is als gij? Schaduwkanten
van het oudtestamentische godsbeeld,
Zoetermeer, 20072, p.76v.

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

bijvoorbeeld voor volksvertegenwoordiger Kees van der Staaij
van de SGP. Hij had ooit enige instemming met de verklaring
betuigd, maar werd nu als ondertekenaar geafficheerd en
vervolgens publiek ter verantwoording geroepen.
In dit land heeft de vrijheid om te beledigen amper grenzen. Maar wie iets
zegt dat de homobeweging niet bevalt,
wordt publiek veroordeeld, liefst zowel
met als zonder proces.
Het was wel opvallend dat bleek dat
de steun van Van der Staaij voor de
verklaring niet zo duidelijk met een
handtekening was bekrachtigd als in
eerste instantie werd gesuggereerd.
Enige steun is wel wat anders dan een
stuk middels je handtekening tot het
jouwe maken.
Wat is er eigenlijk gebeurd in de afgelopen weken?
Een stuk uit Amerika, waarin orthodoxe
predikanten zich uitspraken voor de
christelijke waarden van gezin en huwelijk, werd in Nederland gepubliceerd.
Daarbij werd ook stelling genomen
tegen de toenemende acceptatie van
gender als keuze en de toenemende
acceptatie van homoseksuele praxis
onder christenen. En zo nog wat onder-

werpen die hiermee verbonden zijn.
In eerste instantie werd het stuk op
een website gezet en voorzien van een
lange lijst van namen van personen die
ermee instemden. Later werd die lijst er
niet langer bij geleverd.

Kortsluiting
Het stuk had een voor ons wat onheldere doelstelling. Ging het de initiatiefnemers erom de christenheid te
verenigen rond een gemeenschappelijk
uitgangspunt? Of ging het om een publieke verklaring die als een profetisch
getuigenis van ‘de kerk’ tegen de tijdgeest inging?
In elk geval zijn die twee opties in de
werking die het in Nederland kreeg,
niet meer van elkaar te scheiden.
Als het stuk in Nederland was gepubliceerd als discussiestuk voor een conferentie, met als doel belijdende christenen met elkaar in gesprek te krijgen

over de onderhavige onderwerpen, dan
was dat wellicht een begaanbare weg
geweest. Maar het stuk werd vanaf het
begin een speelbal van het publieke
debat. Daarbij was de taal van het stuk
gekleurd door intern kerkelijk overleg.
En dat klinkt in het publieke debat heel
anders. Als er in een talkshow al letterlijk uit werd geciteerd, gebeurde dat
met een stembuiging die aangaf dat
hier woorden uit een compleet andere
wereld klonken. En zo is het ook. De taal
waarin Amerikaanse predikanten hun
overeenstemming vormgaven, geeft
kortsluiting in het publieke debat in
Nederland.
En de kerken en individuele christenen
buitelden over elkaar heen om de verklaring te veroordelen. Zo bereikten
de initiatiefnemers het tegendeel van
wat ze wilden. De regenboogvlag wapperde weer royaal van de kerktorens
van de gemeenten waar de handen in
onschuld werden gewassen…

Reacties
In alle reacties vielen een paar zaken
op. Bijvoorbeeld dat minister Van
Engelshoven aangaf dat het stuk een
stap terug was in de tijd. Daaruit blijkt
dat het geluid van orthodoxe christenen voor haar een tijd onhoorbaar

37

Kroniek
Kees van Dijk en Ferdinand Bijzet

Uit de kast? In Christus!
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is geweest. En dat de meer liberaalchristelijke benadering door haar voor
de christelijke werd gehouden. Dat is op
zijn minst een reden om ook meer behoudende geluiden vrijmoedig te laten
klinken in het publieke domein.
Wat verder in veel reacties opvalt, is
dat zelfs als iemand niet in God gelooft,
het voor hem of haar wel duidelijk is
dat een God die liefde is en liefde laat
verkondigen, nooit een barrière kan opwerpen voor seksuele gedragingen en
je kan aantasten in je autonomie. Dat
het geloof betekent dat je je autonomie
uit handen geeft en de Here je Leidsman en Gids laat zijn, is iets volstrekt
onbegrijpelijks in deze wereld.
Als culturen botsen… dat gebeurde ook
waar het in de Nashville-verklaring
ging over het doden van verkeerde verlangens. Dat is in het taalveld van de
christelijke kerk een uitspraak die meer
voorkomt. We moeten onze kwade begeerten afleggen (Doopformulier vroeger: ‘onze oude natuur doden’) en ons
toeleggen op het goede. Door de Geest
van de Here zijn daar vorderingen in te
maken.
In de context van het gesprek over homoseksualiteit kreeg dat de lading van
de ‘geneesbaarheid’ van de homoseksuele gerichtheid. En dat is in het liberale
Nederland een ongehoorde optie, ‘het
heel erge’.
Het is ook zeer de vraag of christenen
die in zichzelf een homoseksuele gerichtheid opmerken, de hoop moeten
koesteren dat die gerichtheid te veranderen is. Maar dat is helemaal niet de
enige interpretatie die het artikel van
de Nashville-verklaring toelaat. Ook als
de homoseksuele gerichtheid er nog helemaal is, zijn de woorden die de verklaring gebruikt, binnen het taalveld van
de christelijke kerk zeer bruikbaar. De
strijd aangaan met een diep gevoelde
behoefte, omdat je gelooft dat de Here
je niet de vrijheid geeft die behoefte
aan te wakkeren of te bevredigen.

Bezwaren
Persoonlijk hebben we moeite met de
verklaring om een aantal redenen. Eén
ervan noemden we al: de onheldere
doelstelling van het stuk. Gaat het om
een profetisch getuigenis in de wereld

of om een document dat de binnenkerkelijke gedachtevorming wil dienen of
bijsturen?
Een andere moeite hebben we met de
wat kille en zakelijke toon. Het lijkt een
wat abstract stuk: de problematiek van
homoseksualiteit, transgenderisme en
interseksualiteit wordt behandeld. De
wereld is boos, en de kerk moet oppassen niet mee te gaan.
Maar er blijkt onvoldoende oog voor de
mensen die het betreft. Het zoekt niet
de beschadigde en gekwetste mens op.
De kerk moet een duidelijk standpunt

krijgen of houden. En hoe het dan verder moet met mijn homoseksuele of
lesbische broer en zus, is van later orde.
En daarin is het stuk een gemiste kans.
Een tijdje geleden was er op televisie
het programma ‘Kijken in de ziel’. Het
ging over voorgangers. Daarbij was de
bevindelijk gereformeerde ds. Floris
van Binsbergen een van de gespreks-

partners. En hoe er toen met hem over
homoseksualiteit werd gesproken, was
een verademing. Hij gaf heel kwetsbaar
aan hoe liefde voor mensen kan samengaan met het afkeuren van gedrag
(Kijken in de ziel, 13 augustus 2018).
Iets van deze mooie en tere stijl had de
verklaring gesierd.
Een andere vraag bij de verklaring is de
eenvoud waarin vanuit het lichamelijke
uiterlijk wordt gedacht in de problematiek van de transgender. Zoals het
lichaam is, zo is het blijkbaar door de
Here bedoeld. En als iemand zich anders

voelt dan zijn lichaam te zien geeft, dan
is dat een kruis dat hij/zij maar moet
dragen. Het lichaam bepaalt alles.
Nog afgezien van die situaties waarin
het lichaam niet eens uitsluitsel geeft,
lijkt ons dit veel te simpel. Waarom zou
de boodschap van het lichaam het te
allen tijde moeten winnen? Als iemand
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zich een lid van het andere geslacht
voelt, waarom zou dat besef niet evengoed beheersend kunnen zijn voor hoe
de persoon er voor een spiegel uitziet?
En is het niet beter je te verdiepen in de
problematiek van de transgender, naast
hem/haar te gaan staan in de verwarring, het verdriet en de eenzaamheid?
Daar doet de kerk beter aan dan dat ze
een ferm standpunt inneemt.

slecht en de tweede goed zouden zijn.
In deze door de zonde bedorven wereld
is er níets meer goed!

Ja, God heeft de mens eens heterofiel
geschapen. Maar zoals Hij wilde dat
mannen en vrouwen zich tot elkaar
aangetrokken zouden voelen, zo is
dat er bij niemand meer. Bij ons allemaal is ook het seksuele verlangen
ik-gericht geraakt: ‘Ik heb iemand nodig
die mijn verlangens bevredigt.’ Ook in
Standpunten!
een christelijk huwelijk wordt de geslachtsgemeenschap zomaar een vorm
En hoe zit het dan met de standpunvan zélfbevrediging. En ook heterofiele
ten? Laten we proberen, los van het
mannen en vrouwen kijken zomaar
Nashville-geweld, nog iets zinnigs te
verkeerd naar iemand van het andere
berde te brengen rond het thema hogeslacht: naar de lichamelijk aantrekmoseksualiteit.
kelijke kant in plaats van dat ze die
ander allereerst zien als een door God
Lange tijd is door velen, ook ambtsgegeven medemens om samen Hem te
dragers, in Christus’ kerk een volstrekt
dienen. De lichamelijke
verkeerde houding aanaantrekkingskracht is
genomen ten opzichte
Als melaatse
een mácht geworden
van broeders en zusters
gemeden
die onnoemelijk veel kamet homofiele gevoepotmaakt. Echt niet allens. Alsof zij een erger
leen in het homowereldje. Er gaan ook
soort zondaars waren dan de anderen.
christelijke huwelijken aan stuk.
Geschokt en met afschuw werd vaak
gereageerd zo vaak aan het licht kwam
Hetero en homo kerkleden hebben
dat een broeder of zuster met die geevenveel vergeving nodig.
voelens worstelde. Daardoor kreeg zo’n
Het is daarom geheel terecht dat broebroeder of zuster het nog extra zwaar.
ders en zusters met homofiele gevoeIn plaats van geholpen te worden in de
lens uit de kast gekomen zijn en zich
strijd tegen de zonde, werd hij of zij de
zijn gaan verzetten tegen de afschuw
eenzaamheid (‘de kast’) in gedreven.
waarmee ze vaak bejegend zijn. Terecht
Als een melaatse gemeden.
We spreken nu in de verleden tijd, in de eisen ze een volwaardige plaats in
Christus’ gemeente op.
hoop dat een dergelijke houding vandaag niet meer voorkomt.

Samen zondaar
Door deze houding werd niet in rekening gebracht wat we samen belijden
in de Dordtse Leerregels hoofdstuk III/
IV, artikel 1: Élk mens (!) is door de val in
zonde zo verdorven dat hij in ál zijn verlangens (homo of hetero, er is geen verschil) onzuiver is (vgl. HC zd. 3, vr./antw.
7 en NGB art. 14). Dít moet in de kerk
ons aller beschamend uitgangspunt
zijn. Willen we in de kerk niet één
bepaalde groep zondaars ‘in de kast’
drijven, dan moeten we veel dieper
over onze verdorvenheid voor God gaan
nadenken. En ophouden een onderscheid te maken tussen homofiele en
heterofiele verlangens, alsof de eerste

Doorgeslagen

worden dan andere gemeenteleden,
wanneer zij kiezen voor een homoseksuele relatie.
Ja, we zouden deze kerkleden een volwaardige plaats moeten gunnen in de
kerk, omdat er met een homofiele geaardheid op zich niks mis is. We zouden
die geaardheid als een speciale ‘gave
van God’ moeten beschouwen: ‘Hoera,
ik ben homo!’ Omdat God de homofiele
geaardheid geschapen zou hebben. Een
acceptabele variant dus van de heterofiele geaardheid!
Maar als dat zo zou zijn, waarom zou je
dan nog moeten strijden tegen homoseksuele gevoelens, tegen een homoseksuele geaardheid? Een gehandicapte
– zo wordt gezegd – hoeft toch ook niet
tegen zijn/haar handicap te strijden?
Je moet proberen er iets moois mee te
doen!
En dan worden duidelijke bijbelgedeelten zo gemasseerd dat ze wat
minder afwijzend klinken. Zo zou het
in Romeinen 1 alleen maar (!) gaan om
heteroseksuele mensen die naast de
omgang met het andere geslacht ook
homoseksuele contacten met mannen
begeren.
Maar waar staat dat? Wat daar wel
heel duidelijk staat, is dat de seksuele
omgang van mannen met mannen
en van vrouwen met vrouwen ‘tegennatuurlijk’ is. Zo heeft God het in zijn
schepping niet gewild! Ook Genesis 19
wordt op die manier afgezwakt: de erge
zonde zou niet de homoseksuele begeerte zijn, maar slechts de schending
van het gastrecht.
Met een dergelijke ‘acceptatie’ zijn
onze homofiele broeders en zusters
nog steeds niet geholpen. Zij vragen
een gelijkwaardige plaats in de kerk?
Gelijk hebben ze! Homofiele kerkleden
hebben evenveel recht op genade als
ieder ander. Laten ze maar ‘uit de kast’
komen.

Maar zijn we de laatste decennia nu
niet doorgeslagen naar het andere uiterste?
Is het opeisen van een gelijkwaardige
plaats in Christus’ kerk voor gemeenteleden met hun strijd tegen homofiele
gevoelens, in de praktijk niet het claimen van een spéciale plek en een óngelijke behandeling voor deze broeders en
zusters geworden?

Hoera, ik ben homo?

We zouden hen, vindt men, moeten
beschouwen als kerkleden met, zeg
maar, ‘iets bijzonders’, met een strijd
die zwaarder is dan bij de andere kerkleden. Daarom zouden ze ook met meer
begrip tegemoet getreden moeten

Maar dan wel om dan ook helemaal
van genade, in Christus, te mogen leven! Want alleen in en door Hem is er
voor zondaars plaats in Gods kerk. In
de kerk kun je niet roepen: ‘Hoera, ik
ben homo!’, alsof daar op zich niks mis
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mee zou zijn. Net zo min als je roept:
‘Hoera, ik heb overspelige begeerten’,
of: ‘Hoera, ik ben pedofiel!’, of: ‘Hoera,
ik ben kleptomaan!’ In de kerk kan iedereen (homo of hetero, pedo of klepto)
alleen maar roepen: ‘O God, wees mij,
zondaar, genadig!’
Dáár moeten we beginnen. En daar, bij
Gods genadetroon elkaar vinden en
vasthouden. En dan mogen we er meteen achteraan roepen: ‘Hoera, ik ben
christen. En ik mag in Hem een nieuw
leven beginnen!’

Samen in de strijd om
zuiverheid
Wie daar begint, weet dat vandaag
van ieder van ons, of we nu homo of
hetero zijn, geldt: ‘in al onze verlangens
onzuiver.’ Juist ook in onze seksuele
verlangens.

Verlangen homo’s een volwaardige
plaats in de kerk? Laten we dan ook
echt náást elkaar in plaats van tegenóver elkaar staan. Schouder aan schouder in de strijd tegen de zonde. Uit
de kast, in Christus op weg naar een
nieuw paradijs. Een homovriendelijke
kerk: ja graag, een voor homofiele broe-

Acceptatie in Christus
Want God accepteert ons niet zoals
we zijn, zoals je het nog weleens hoort
verdedigen. God accepteert geen enkel
mens meer zoals hij of zij is. Hij kán dat
niet vanwege die verdorven aard met
z’n onzuivere verlangens waarmee we
allemaal behept zijn. Hij accepteert ons
enkel en alleen in Christus. Om door
de kracht van Christus’ Geest ons te
herscheppen naar zijn beeld. Zodat we
opstaan in een nieuw leven, waarin
we weer beginnen niet maar naar
sommige, maar naar alle geboden van
God te leven. En de rest van ons leven
blijven strijden tegen onze zondige
aard die nog in ons overgebleven is. In
die strijd nemen we niet ons uitgangspunt in onze gevoelens en verlangens,
maar in God. En daar waar Hij met ons
begon.
God schiep niet twee soorten: ‘homo’
en ‘hetero’. Hij schiep ‘man’ en ‘vrouw’.
Om elkaar aan te vullen, niet eens in
het bevredigen van elkáárs behoeften
en verlangens! Maar in het, elkaar
aanvullend, samen voldoen aan Góds
behoeften en verlangens.

En daarin is de strijd die gemeenteleden met homofiele gevoelens te strijden hebben, heel goed te vergelijken
met de strijd van de andere kerkleden.
Dat is niet heel iets anders. Al willen velen van hen en vele anderen dat we dat
laatste wel denken. Maar daarin breekt
men de solidariteit op.
Wat weten we van elkaars strijd? Wat
weet de homofiele broeder van de seksverslaving van zijn heterofiele broeder?
Van de verlangens van jonge (maar
ook wel: oudere) weduwen? Is de strijd
tegen je opvliegende of je hebzuchtige
aard minder moeilijk dan de strijd
tegen het toegeven aan je homofiele
verlangens?

ders en zusters veilige kerk. Maar wel
een kerk waarin we samen op weg zijn
naar de zuiverheid die vandaag soms
nog zo ver weg lijkt.
Dat is een taal die de wereld niet verstaat. Maar wat kan men wel verstaan?
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen
zien dat jullie mijn leerlingen zijn (Joh.
13:35).
Zie hoe lief zij elkaar hebben, daaraan
wordt de kerk herkend.
Afgesloten 24 januari 2019

www.woordenwereld.nl

Kijk eens op onze website! Niet alleen over de laatste nummers van Nader Bekeken, maar ook over de nieuwste cahiers
is de nodige informatie te vinden. Uit het nieuwste nummer van Nader Bekeken kun je zelfs direct een (deel van een)
artikel downloaden. Verder zijn de nummers die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, als pdf beschikbaar. Ook is
er een uitgebreide zoekfunctie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.
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Professor Deddens
en het kerkrecht
Van 1979 tot 1988 werd aan de Theologische Universiteit te

Kampen de leerstoel kerkgeschiedenis en kerkrecht bekleed

hij een aantal academische redevoeringen, die tot op heden
nog niet gepubliceerd waren: een inaugurele rede in 1979,
een rectorale oratie in 1982 en een afscheidsrede in 1988.
Deddens zelf is er niet in geslaagd ze
tijdens zijn ambtsperiode voor publicatie gereed te maken. Daarvoor zijn
allerlei redenen te noemen. Zo miste de
Broederweg in die tijd de stimulans van
een academische verantwoordingscultuur. Na zijn emeritering in 1988 kreeg
Deddens toenemende problemen met
zijn gezichtsvermogen. Het echtpaar
Deddens riep in 2002 nog een stichting
in het leven met als doel de publicatie
van de academische redes samen met
nog een aantal artikelen die reeds eerder gepubliceerd waren, maar het lukte
niet hiervoor een geschikte auteurghostwriter te vinden en de stichting
werd in 2013 ontbonden. Al met al had
het iets tragisch dat zo Deddens’ academische erfenis in de vergetelheid
dreigde te raken.
Gelukkig is het nu toch tot bundeling
en publicatie gekomen, en wel in De
collectioneur. Dat is te danken aan
dr. Cornelis (Leon) van den Broeke, die
sinds 1 juni 2016 universitair docent is
aan de Kamper universiteit. Hij is erin
geslaagd de oraties aan de vergetelheid
te ontrukken en zo met deze bundel
ook aan het licht te brengen dat Deddens een bekwaam kenner van het
historische kerkrecht was. Bovendien
kunnen nu ook anderen voor hun onderzoek op Deddens’ werk voortbouwen.
De bundel opent met een biografische
schets van de hand van de editor Van
den Broeke en bevat verder naast de
eerder genoemde oraties enkele verwante toespraken en artikelen van

Deddens zelf plus een tweetal dankwoorden namens senaat en curatoren
bij zijn afscheid. Een curriculum vitae
en bibliografie alsmede enkele registers
sluiten de bundel af.

Seakle Greijdanus over zijn
leven

Prof. drs. Detmer Deddens

Greijdanus en het
gereformeerde kerkrecht
Allereerst komt prof. dr. S. Greijdanus in
beeld, de Kamper nieuwtestamenticus
van voor en na de Vrijmaking, die zich
ook op het terrein van het gereformeerde kerkrecht niet onbetuigd liet.
In de almanak van 1948 van het studentencorps Fides Quaerit Intellectum
is een aantal artikelen gewijd aan het
jubileum van prof. Greijdanus, die op
19 december 1947 dertig jaar hoogleraar was. Deddens bespreekt in de

Van den Broeke heeft een tweede bijdrage van Deddens over Greijdanus
opgenomen, die eerder is gepubliceerd
in de almanak van Fides Quadrat Intellectum 1968-1969. Ze is gebaseerd op
twee gesprekken die Deddens als student heeft gehad met prof. Greijdanus,
op 24 maart en op 13 april 1948. Ze vonden plaats kort voor Greijdanus’ overlijden: op 4 mei werd hij opgenomen
in het ziekenhuis te Zwolle, waar hij op
19 mei overleed. Het werd een boeiend
interview, met name over de periode
voordat Greijdanus hoogleraar werd.
Van zijn tiende jaar af werkte de jonge
Seakle eerst hier en daar met zijn vader
mee die landarbeider was. Daarna was
hij ongeveer vijf jaar lang knecht in een
schoenmakerij – hij hield er een blauwe
duimnagel aan over. In die tijd maakte
hij intussen in de kerk het begin van de
Doleantie mee. Hij was leergierig en na
op zijn twintigste een plek op het gymnasium in Zetten te hebben gekregen,
studeerde hij theologie aan de VU, deed
kandidaatsexamen magna cum laude
en promoveerde uiteindelijk met dezelfde lof. Je leert in dit interview echt
iets van de persoonlijke bescheidenheid, wijsheid en vasthoudendheid van
Greijdanus kennen, terwijl het gesprek
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Thema
Harm Boiten

door prof. drs. Detmer Deddens (1923-2009). In die jaren hield

almanak Greijdanus’ kerkrechtelijke
werk in drie fasen. In de eerste plaats
de vele artikelen die Greijdanus als predikant van Paesens-Moddergat in 1916
en 1917 schreef in het Friesch Kerkblad.
In de tweede fase, van 1937-1944, trok
Greijdanus noodgedwongen ten strijde
tegen wat hij noemde het ‘nieuwe
kerkrecht’, zoals dat zich aan de VU had
ontwikkeld.
In het derde deel geeft hij kort de
inhoud weer van Greijdanus’ boekje
Schriftbeginselen van Kerkrecht inzake
meerdere vergaderingen uit 1946.
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tegelijk staat in de context van een
mens die de balans van zijn leven aan
het opmaken is.

De verdwijnende ouderling
In de biografische levensschets over
D. Deddens vertelt Van den Broeke uitvoerig over het jaar 1958, toen de Generale Synode
van Spakenburg
als opvolger van
diens plotseling
overleden vader P. Deddens
op de leerstoel
kerkgeschiedenis en kerkrecht
niet Deddens jr.
benoemde, maar
J. Kamphuis.
Hoewel Deddens hiermee
een diepe teleurstelling moest
verwerken, feliciteerde hij Kamphuis van harte en
wenste hem de
sterkte van God
toe voor zijn inauguratie en voor
heel de tijd van
zijn hoogleraarschap. Twintig jaar later, toen L. Doekes
als hoogleraar dogmatiek afscheid
nam, benoemde de synode van Arnhem 1979 de hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht, J. Kamphuis, op de
leerstoel van de dogmatiek en droeg
alsnog de 56-jarige drs. D. Deddens de
twee ecclesiologische vakken op. Van
den Broeke wijst erop dat het Deddens
niet aan kennis ontbrak, die hij ook wel
kon overdragen, maar dat de werklast
en het hem eigen perfectionisme ertoe
leidden dat hij weinig onderzoek heeft
weten af te sluiten met een afgeronde
publicatie, zodat ook geen van zijn
academische redes werd gepubliceerd.
Uit de oprichting van de hiervoor genoemde stichting is wel duidelijk hoe
zwaar dit gemis voor Deddens woog.
Zoals hij zich ook bij verschillende gelegenheden ervoor excuseerde dat hij
nooit een dissertatie had weten te presenteren. Van den Broeke vraagt zich
dan ook af of Deddens vanuit acade-

misch perspectief het hoogleraarschap
wel aankon.
In elk geval kunnen naast de hoorders
in de Eudokiakerk te Kampen in 1979 nu
ook de lezers van de bundel eindelijk
kennisnemen van Deddens’ inaugurele
rede over ‘de verdwijnende ouderling’,
met als onderwerp het wegvallen van
het ouderlingenambt in de congregationalistische
kerken van
Massachusetts in
de zeventiende en
achttiende
eeuw. Zij
kenden
nog wel
leerouderlingen

Dr. C. van den Broeke
(predikanten), maar waar waren de
‘ruling elders’, de regeerouderlingen
gebleven?

Unity of Faith (Eenheid van
geloof)
Van den Broeke trof in Deddens’ archief
ook een tot dusver onbekende rede die
hij hield op de oprichtingsvergadering
van de International Conference of
Reformed Churches (ICRC), ergens tussen 26 oktober en 4 november 1982. De
volledige titel van de rede luidt: Unity
of Faith as Gift and Mandate and its
Significance for having Various Forms of
Church Government (Eenheid van geloof als gave en opgave en haar betekenis voor het hebben van verschillende
vormen van kerkregering). Uitvoerig

besprak Deddens de overeenkomst en
de verschillen tussen de drie formulieren van eenheid en de Westminster
Confessie en Catechismus.

Hoornbeek over het
independentisme
Aan het einde van een rectoraatsjaar
spreekt de aftredende rector op of rond
de dies natalis, de geboortedag van de
universiteit (6 december) een rectorale
rede uit. In hetzelfde jaar 1982 waarin
Deddens sprak op de conferentie van
ICRC, was hij rector en verzorgde dus
ook deze rede. Van den Broeke vertelt
in zijn introductie dat Deddens de rede
niet volledig heeft uitgeschreven, en
ook niet uitgetypt of laten uittypen. Hij
denkt dat de rede in haast is geschreven en dat tijdnood nadere uitwerking
verhinderde. Van den
Broeke heeft nu getracht
alle afkortingen aan te
vullen en heeft naast de
andere redes ook deze van
voetnoten voorzien – al
met al best een respectabele klus.
De rede gaat over Johannes Hoornbeek (16171666), leerling en vriend
van G. Voetius, hoogleraar
in Utrecht en Leiden en de
enige Nederlandse theoloog die een publicatie
geheel aan het independentisme had
gewijd. Het independentisme is een opvatting waarbij kerken autonoom zijn
en onafhankelijk van andere (lokale)
gemeenten functioneren. Op een genuanceerde manier bespreekt Deddens
de opvattingen van Hoornbeek, een onderwerp dat hem bijzonder zal hebben
beziggehouden vanwege de discussies
over independentisme in de GKv in de
jaren 1950-1970, waarin hij als synodepreses een rol had gespeeld.
Intussen was 1982 een vruchtbaar jaar
in de arbeid van Deddens. Een derde
studieresultaat, een artikel over Robert
Baillie en Apollonius’ ‘Consideratio’,
verscheen in de almanak van FQI 1982.
Ook hierin is het onderwerp het congregationalisme. Evenals in het in 1984
verschenen artikel Synoden bij Robert
Parker en in de congregationalistische
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die van belang was voor zijn eigen tijd
darisch. Dat maakt Deddens voor een
en die interessant blijft voor de context
biograaf tot een interessante figuur.
van vandaag? En iets heel anders: heeft
Met als keerzijde dat er niet altijd een
Deddens niet zelf de eventuele twijfels
positief beeld naar voren komt. Niet
over zijn hoogleraarschap versterkt
alles wat de archieven prijsgaven, kon
door de wijze waarop hij zich indekte
worden opgetekend. Van den Broeke
Afscheidsrede
voor het feit dat hij wel veel over prozegt: ‘Ik probeer Deddens te eren en
moveren sprak, maar
recht te doen. Ik doe
Het laatste artikel in De collectioneur is
de daad niet bij het
dat wel naar eer en
Deddens’ afscheidsrede uit 1988: ConRespectabel
woord voegde, en dat
gregationalisme. Het namens de congre- geweten.’ De rafels van
mens van God
hij er niet in slaagde
dit levensverhaal leiden
gationalisten gegeven antwoord op de
zijn diverse oraties te
voor hem niet tot negacomplete reeks vragen, hun uit Nederpubliceren?
tieve oordelen over de persoon, maar
land door Apollonius gesteld. Deze rede
De titel De collectioneur typeert Dedmaken deze eerder tot een respectabel
ligt geheel in lijn met zijn inaugurele
dens in feite als een willekeurige liefmens van God.
en rectorale redes en artikelen uit de
hebber van het verzamelen van boeken,
Al kwam Deddens moeilijk tot publiperiode van zijn hoogleraarschap. Met
met nu wel als waardevol resultaat de
ceren, aan zijn liefde voor boeken bename van een boekje van John Norton,
goed gevulde Deddenskamer. Maar de
hoefde niet te worden getwijfeld; Van
predikant te Ipswich in Massachusetts,
ondertitel, ‘Deddens’ kerkrechtelijke
den Broeke maakte er de titel van zijn
geeft hij bij zijn afscheid een beknopt
nalatenschap’, lijkt me een vlag die de
bundel van: De collectioneur, de veroverzicht. Nergens was het in Nederlading van het boek beter dekt.
zamelaar. Maar getuige de ondertitel
landse bibliotheken te vinden, maar de
Een typografische bijzonderheid: de
ging het wel ergens over: de kerkrechuniversiteitsbibliotheek van Groningen
voetnoten van Deddens zelf zijn niet
telijke nalatenschap van D. Deddens.
leende het voor hem uit Glasgow, en
vetgedrukt en die van Van den Broeke
De erflater was zich van zijn verantDeddens fietste met grote regelmaat
wel. Maar die laatste zijn bij de oraties
van Sauwerd, de eerste gemeente waar woordelijkheid bewust: hij heeft tijveruit in de meerderheid en zorgen
dens zijn leven een groot deel van zijn
hij diende, naar Groningen om het over
voor hinderlijke blokken vet onder aan
boekencollectie al overgedragen aan
te schrijven – de opmars van het fotovele pagina’s. Had dat onderscheid niet
de universiteit: een flinke verzameling
kopieerapparaat moest nog beginnen.
makkelijker opgevangen kunnen wortitels over het kerkrecht en vooral veel
De rede eindigt met een genuanceerde
den met een inleidende aantekening
kerkgeschiedenis van de zeventiendebeoordeling van Nortons betoog.
per hoofdstuk?
eeuwse kolonie New England. De volle
Na deze laatste rede van Deddens
Eén notitie nog. Van den Broeke geboekenkasten in de Prof. D. Deddenskazijn de waarderende toespraken van
waagt dankbaar van de ‘royale onmer nodigen tot studie en onderzoek.
de toenmalige rector J. Douma en de
dersteuning’ van het Deddens-Koppe
president-curator J. Kok in de bundel
Fonds. Zo’n subsidie is bedoeld om het
afgedrukt. Douma geeft aan hoezeer
Lacune opgevuld
boek voor een redelijke prijs aan te
een ‘late’ benoeming een eer kan zijn,
bieden, maar daar is niets van te mermaar ook frustrerende kanten heeft,
Met de uitgave van deze nagelaten geken. De historisch en/of kerkrechtelijk
en Deddens heeft van beide aspecten
schriften van een van zijn voorgangers
geïnteresseerde lezer zal aan dit boek
geweten.
is niet alleen de editor van harte te feplezier beleven. Van harte aanbevolen.
liciteren, maar ook de universiteit zelf,
want een lacune in haar academische
Biografie
N.a.v.: Leon van den Broeke (ed.), De
productie is opgevuld. En de editor vercollectioneur.De kerkrechtelijke nalatendient groot respect voor het aanvullen
Naast de bijdragen van Deddens bevat
van de teksten en bijeenbrengen van de schap van D. Deddens, Summum AcadeDe collectioneur een door de editor
mic Publications, Kampen, 2018, ISBN
talloze voetnoten.
geschreven biografie. Van den Broeke
De vele anekdotes en persoonlijke type- 9789492701039, 456 pag., prijs € 84,90
wil een academische schets geven,
ringen geven de biografische schets iets
hoezeer ook ingebed in Deddens’ kerspringerigs. Dat geldt temeer nu de edikelijke context. Hijzelf heeft Deddens
tor een inhoudelijke weniet gekend, maar heeft
ging van bijvoorbeeld
wel elke snipper van het
Iets
springerigs
toespraken en oraties
door de archivaris van
achterwege heeft
het ADC, Merijn Wijma,
gelaten. Ik zou graag
geordende Deddenshebben gezien dat de auteur zelf op diarchief doorgewerkt en ook tientallen
verse lijnen in het leven en werken van
informanten geraadpleegd – hij legt
Deddens wat dieper was ingegaan. Aan
er in zijn inleiding heel gedetailleerd
welke kerkrechtelijke ideeënvorming
verantwoording van af. Anekdotes zijn
heeft Deddens een bijdrage geleverd
er dan ook vele, en sommige zijn legenkerkorden van 1648 en 1658 in de feestbundel Bezield Verband, aangeboden
aan J. Kamphuis ter gelegenheid van
zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum.
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Column
Gijs Zomer

Als er geen lachje meer af kan…
Krijgt u wel ’ns een ezel op bezoek? Zo begon ik een
preek. En er werd onmiddellijk gelachen, hardop en
een beetje oversized. Een preek over de regenboog. Ik
had ’m die week op een hondenwandeling zo prachtig rond zien staan boven de eindeloze vlakte van de
Biesbosch. Gods kleurrijke boog die alles omvat: God
redt mens en dier, heel zijn grote en bonte schepping,
het vrólijke leven. En nu was ik in een zorgcentrum.
Ik zag hoe mensen
met rolstoelen en
mobiele bedden de
kerkzaal werden
binnengebracht. Ik
dacht: hoe vrolijk
nog is deze kleine
wereld. En toen
kwam in mijn herinnering een aandachttrekkende foto:
een ezel op bezoek
in een zorgcentrum
elders: de dementerende kamerbewoonster aait z’n
zachte vacht en… ze
lacht. Wat een goed
idee: zo verruim je de krimpende leefwereld van de
kwijnende mens.
Eens in de twee weken bezoek ik zo’n mens. Een oude
schoolvriend, die ik weer tegenkwam in een van de
gemeenten die ik mocht dienen. We genoten opnieuw
van elkaars vriendschap. Ooit kropen we samen met
dinky toys over het vloerkleed van de woonkamer, en
opeens zaten we in de kerkenraadskamer te luisteren
naar elkaars huisbezoekrapportages. We deelden een
vrolijke kindertijd, nu deelden we de moeiten van de
gemeente, we huilden wel ’ns met elkaar, ook konden
we samen lachen.
Hij lacht niet meer. Hij had nog een aantal jaren te
gaan voor zijn pensioen toen hij begon te dementeren.
Langzaam maar zeker kromp met zijn hersencellen
ook zijn leefwereld. Liefdevol en zorgzaam hebben
zijn geliefden hem lang thuis kunnen houden. Hij verblijft nu alweer een aantal jaren op een afgesloten
afdeling van een zorgcentrum. En het leven-verwoestende proces is daar genadeloos doorgegaan. Geen
wandelingen meer, geen gesprek, niet samen zingen,
geen warme hand, geen blik van herkenning, geen
lachje meer. Als ik bij hem ga zitten, staat hij op en
loopt hij eindeloos de huiskamer-en-de-gang op en
neer. Een strakke blik op zijn eens zo zachte gezicht.

Aan mij was gevraagd ook zijn pastor te zijn. Lange
tijd las ik hem een bijbelstukje voor, en ik deed een
gebed. Misschien lukt ’t om samen een stichtelijk lied
te zingen? Dat kon zomaar ineens een blij volksliedje
zijn. Het voelde goed, ik dacht hem iets te geven, en
soms kreeg je iets mee terug. Dat lukt niet meer, nu
kan er dus zelfs geen lachje meer worden meegenomen.
Begin december zit
ik tegenover hem in
de huiskamer. Verspreid zitten enkele
andere bewoners,
het is stil, iedereen
laat ’t koppie hangen. Ik probeer wat
tegen hem te zeggen. Hij kijkt even
op, om direct weer
z’n blik af te wenden.
Dan, een vrolijke
vrouwenstem! Er
komt een gitaar binnen. We worden uitgenodigd om sinterklaasliedjes mee te zingen. Bij de eerste zangtonen
komen de hoofden het ene na het andere omhoog. Er
wordt meegezongen, ik zie steeds meer blije gezichten, we klappen in de handen. Niet mijn vriend, hij
staat op en verstoord loopt hij zijn bekende gang heen
en weer. Ik zing het zanguurtje uit, ik leg mijn hand op
zijn schouder en vertrek.
In de auto terug naar huis wil ook ik mijn koppie maar
laten hangen. Somber trek ik op met de dagelijkse
file op de A27. Op de hoge, krakende Merwedebrug
breekt het zonlicht door, mijn blik trekt naar de schitterende rivier. En… ik zie een regenboog! Niet zo royaal, een halve boog in dreigende wolken. De kleuren
zijn scherp. En ik bid: goede God, ziet ook U de boog?
Zo zegt Hij dat tegen Noach: Als de regenboog in de
wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan
mijn belofte. Die belofte geldt altijd (Gen. 9:16-17, BGT).
Dát – die vrolijk makende belofte – hebben we dus altijd bij ons. Het is ’t enige dat ons tenslotte rest. Het is
alles: het komt goed, allemaal en helemaal.
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Wie is Jezus?

Je kunt op verschillende manieren
reageren als mensen schelden met de
naam van Jezus. Het hangt ook nogal af
van de situatie. Niet altijd is het gepast
en opbouwend om te reageren. Soms
kun je gewoon beter een stil gebed
doen voor iemand dan het gesprek
aangaan. Maar vaak genoeg is er ook
wel gelegenheid om een gesprek aan
te gaan. Als iemand ‘Jezus!’ roept, zou
je bijvoorbeeld kunnen vragen: ‘Wat
heb je toch met Hem?’, of: ‘Waarom is
Hij zo belangrijk voor jou, dat je Hem
er steeds bij haalt?’ Waarschijnlijk zegt

iemand in eerste instantie: ‘Eh, niks.’
Maar dan zou je kunnen doorpraten:
‘Maar waarom noem je dan steeds zijn
naam? Laat dat niet zien dat je zijn
naam toch wel belangrijker vindt dan
andere namen?’ En dan komt er misschien ook gelegenheid om te vertellen
wie Jezus is.
Wie is Jezus? Daar kun je een heleboel
over vertellen. Guido de Brès, de schrijver van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, begint ermee dat Hij God is. Later,
in andere artikelen, schrijft Hij nog
veel meer over Jezus Christus, maar in
artikel 10 werkt Hij vooral uit dat Jezus
God is: Wij geloven dat Jezus Christus
naar zijn goddelijke natuur de eniggeboren Zoon van God is, van eeuwigheid
voortgebracht. Hij is niet gemaakt of geschapen – want dan zou Hij een schepsel zijn – maar één van wezen met de
Vader, mede-eeuwig, Hem in alles gelijk.
De Schrift noemt Hem: de afstraling van
zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn
wezen (Hebr. 1:3) (NGB, art. 10).
De Zoon van God is ook God, medeeeuwig, de Vader in alles gelijk. Dat
kunnen wij ons niet voorstellen. Als
wij naar een aardse vader en zoon
kijken, dan weten we: die zoon kwam
er pas later bij. Een vader en een zoon
die even oud zijn, dat past niet in ons
hoofd. Maar God is God en zijn Zoon is
ook God. En ook al kunnen wij het ons

niet voorstellen, dat is wat de Bijbel ons
leert. De Zoon van God is net zo eeuwig
als de Vader.
Guido de Brès maakt dit duidelijk aan
de hand van het verhaal van de schepping. In Genesis kun je lezen dat God de
wereld heeft geschapen. Maar Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen
door het Woord. ‘En het Woord was
God’ (Joh. 1:1). En in de brieven lees
je ook dat God alle dingen door zijn
Zoon, de Here Jezus, geschapen heeft.
De conclusie in artikel 10 van de NGB
is dan: Daarom moet Hij die genoemd
wordt God, het Woord, de Zoon en Jezus
Christus, er reeds geweest zijn, toen alle
dingen door Hem geschapen werden. (…)
Zo is Hij dan de ware, eeuwige God, die
Almachtige die wij aanroepen, aanbidden en dienen.
Zo heb je heel wat te vertellen aan je
collega, klasgenoot, medevoetballer of
met wie je ook maar over Jezus praat.
Het belangrijkste is dan natuurlijk dat
je Hem zelf ook aanroept, aanbidt en
dient op de goede manier.

Om te bespreken of te doen
1.

Op wat voor manier zou je iemand kunnen benaderen die de naam Jezus
als stopwoord of vloek gebruikt? Welke vragen zou je stellen? Probeer
eens een rollenspel te doen om je op zo’n situatie voor te bereiden.
2. Vind je het moeilijk om te geloven dat de Zoon van God eeuwig is?
3. Welke bijbelteksten ken je nog meer waaruit blijkt dat Jezus God is?
4. Hoe doe jij dat: Jezus Christus aanroepen, aanbidden en dienen als de
ware, almachtige, eeuwige God?
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Getuigen.nu
Peter Drost

Jezus Christus. Je kunt zijn naam regelmatig voorbij horen komen op het
voetbalveld, in de kantine of op het
werk. Veel mensen gebruiken zijn naam
als vloek of als stopwoordje. Ik heb me
vaak afgevraagd waarom mensen dat
doen. Waarom schelden ze niet met
een andere naam? Op een gegeven moment bedacht ik het volgende. Volgens
mij schelden mensen het liefst met iets
wat heilig, bijzonder en uniek is. Dat
geeft op de een of andere manier een
goed gevoel. Dat zou voor mij ook verklaren waarom mensen zo graag schelden met de meest edele lichaamsdelen.
Juist in een tijd waarin niets meer
heilig lijkt te zijn en alle lichaamsdelen
open en bloot op internet en televisie
getoond worden, wordt uit het taalgebruik op straat duidelijk wat men toch
als heilig beschouwt. Datgene waarmee men scheldt of vloekt, is dat wat
ten diepste heilig, bijzonder en uniek is.
Daarmee wil ik grof en plat taalgebruik
en vloeken niet goedpraten, maar ik
denk wel dat het een kans is om verder
over geloof in gesprek te komen. Want
als iemand scheldt met de naam van de
Here Jezus, dan laat hij of zij daarmee
onbewust toch merken dat die naam
heilig is. En dat Jezus niet zomaar een
naam is, maar de Naam aller namen,
die juist alle eer verdient in hemel en
op aarde.

Woordwaarde
Gert Kwakkel
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Het koningschap als afgoderij
Samuël vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de HEER, maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat
ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als
hun koning.’
(1 Samuël 8:6-7)
Toen de Israëlieten Samuël vroegen een koning aan te stellen, reageerde de HEER daar zeer kritisch op. Dit verzoek betekende volgens Hem dat zij Hem zelf als hun koning aan de
kant zetten.
Het lag in het verlengde van wat ze al
eeuwen gedaan hadden: Hem de rug
toekeren en andere goden dienen
(1 Sam. 8:8). Afgoderij dus.

Vreemde reactie
Deze felle afwijzende reactie van God
kan verbazing wekken. Dat er risico’s
aan het koningschap zaten, was wel
duidelijk. Een tijd geleden hadden de
Israëlieten een soortgelijk verzoek tot
Gideon gericht. Hij moest over hen
heersen en na hem moesten zijn zoon
en kleinzoon zijn opvolgers worden.
Gideon wilde daar niets van weten. ‘De
HEER is uw heerser’, zo had hij zijn volk-

sgenoten voorgehouden (Re. 8:22-23).
Na Gideons dood werd zijn zoon Abimelech toch koning. Dat bleek een experiment te zijn dat bepaald niet voor
herhaling vatbaar was.
Een koning hebben was niet zonder
meer positief. Toch spreken de bij
belboeken voor 1 Samuël over het
algemeen in gunstige zin over het koningschap. Aan Abraham en Jakob had
God beloofd dat er koningen uit hen
zouden voortkomen (Gen. 17:6,16; 35:11).
Vlak voordat Mozes afscheid nam van
zijn volk, had hij de mogelijkheid geopperd dat de Israëlieten later om een
koning zouden vragen, ‘net zoals de
volken om ons heen’. ‘Dat is geoorloofd’,

had Mozes toen gezegd. Er was niets
mis met de aanstelling van een koning,
als men het maar aan de HEER overliet
de koning uit te kiezen (Deut. 17:14-15).
Na de verovering van het beloofde land
ging het snel mis met Israël: ieder deed
wat hij zelf goed vond. Dat lag volgens
Rechters 17:6 en 21:25 hieraan dat er in
die tijd geen koning was. Kennelijk was
een koning nodig om Gods volk op het
rechte pad te houden.
Zo bezien was het niet vreemd dat
Israëls oudsten Samuël om een koning
vroegen. Zij hadden slechte ervaringen
met het corrupte gedrag van Samuëls
zonen, die de rechterstaken waarnamen toen hun vader oud geworden
was (1 Sam. 8:1-5a). Voor hun verzoek
om een koning konden de oudsten
zich bovendien op Mozes beroepen.
Waarom reageren Samuël en de HEER
zelf dan zo kritisch?

Het echte probleem
Dat wordt al iets duidelijker als je het
probleem dat de oudsten aanroeren,
vergelijkt met de oplossing die zij
voorstellen. Het probleem was de hoge
leeftijd van Samuël en de corruptie
van zijn zonen. Om dat probleem op te
lossen hadden de oudsten kunnen vra-
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gen om een andere rechter. Of zij hadden aan Samuël kunnen voorstellen tot
de HEER te bidden of Hij een nieuwe
profeet wilde sturen: iemand die even
capabel en betrouwbaar was als Samuël. Maar dat doen ze niet. Ze kennen
maar één oplossing: een koning. Dat
is wat ze willen: een koning, ‘net zoals
alle andere volken er een hebben’
(1 Sam. 8:5b).
Daar was, zo leek het, volgens Mozes
niets mis mee. Ja, maar vervolgens had
Mozes wel uitgetekend hoe de koning
van Israël zich moest gedragen. Hij
mocht zijn macht niet baseren op een
sterk leger, met veel paarden. Hij mocht
niet als een oosterse despoot er een
grote harem op nahouden. Evenmin
mocht hij zijn macht gebruiken om
zichzelf te verrijken. Wat hij wel moest
doen, was: een afschrift laten maken
van het wetsonderricht van Mozes en
daar zijn leven lang uit lezen. Zo moest
hij leren zich te onderwerpen aan de
HEER, zonder zichzelf boven zijn volk of
de wet te verheffen (Deut. 17:16-20).
Met andere woorden: Israël mocht wel
net als de andere volken een koning
hebben, maar het mocht absoluut niet
net zo’n koning als die van de andere
volken zijn! Het moest een koning zijn
die zijn volk kon geven wat het volgens
Rechters 17 - 21 zo dringend nodig had:
iemand die hen op het rechte pad hield.
Dat zou hij kunnen doen, als hij zich
elke dag verdiepte in Gods wet en zich
daaraan onderwierp.
Dat stond echter niet voorop in de
probleemanalyse en het verzoek van
de oudsten van Israël. Zij wilden weliswaar een goede
bestuurder, die het beter
deed dan Samuëls zonen.
Maar het ging hun ook om
een legeraanvoerder, die voorop
zou gaan in de strijd tegen hun vijanden (1 Sam. 8:20).
Juist daarvoor hadden zij helemaal
geen koning nodig! Dat was duidelijk
geworden toen God hen door de rechters bevrijdde van de onderdrukking.
Het was nog een keer gebleken in de
geschiedenis die pal hiervoor verteld
wordt, in 1 Samuël 7: de overwinning
op de Filistijnen in de veldslag bij
Mispa. Die overwinning hadden de Israëlieten gekregen nadat ze de afgoden

opgeruimd, hun schuld beleden en tot
de HEER gebeden hadden. Samuël was
nog niet eens klaar met het offeren
van een lammetje, toen de HEER zelf de
vijanden al versloeg. Zo verpletterend
was hun nederlaag geweest, dat de
Filistijnen zich niet meer op Israëlitisch
grondgebied durfden te wagen.

Nemen zonder te geven
Voor bescherming tegen vijanden had
Israël geen koning nodig. God gehoorzamen en op Hem vertrouwen was
daarvoor genoeg. Hoewel de oudsten
van Israël dat uit ervaring wisten, durf
den zij het niet daarmee te wagen.
Een koning, dat moest het zijn. En die
koning mocht heel wat kosten. Dat
hadden ze er graag voor over.
In 1 Samuël 8:11-18 houdt Samuël de
Israëlieten de rekening voor. De koning die zij willen, zal iemand zijn die
neemt: zonen en dochters, landerijen,
wijn- en olijfgaarden, slaven, slavinnen
en andere arbeidskrachten, en ezels. Hij
zal evenveel voor zichzelf opeisen als
God: een tiende deel van de opbrengst
van landbouw en veeteelt. Net als de
farao van Egypte zal hij de Israëlieten
tot slaven maken, maar anders dan
toen zal de HEER niet luisteren als zij
hun nood uitschreeuwen.
Je kunt je afvragen of Samuël niet een

beetje overdrijft. Natuurlijk, vele koningen en andere machthebbers hebben
zich zo misdragen en sommigen doen
dat nog, maar er zijn toch ook betere,
zoals de latere koning David? Zeker,
maar dit is wel het type koning waar
aan de Israëlieten de voorkeur geven!
Nadat Samuël hen met de manieren
van de door hen gewenste koning geconfronteerd heeft, blijven zij bij hun
standpunt: ‘Nee, we willen een koning
en anders niet.’ Daaraan houden ze
vast, al kost het zo veel als Samuël zegt.
Dat stemt namelijk overeen met hoe de
andere volken het doen. Van hen willen
zij zich niet langer onderscheiden door
volledig op de hulp van de HEER te rekenen. Net als de andere volken willen
zij kunnen bouwen op een sterke man,
koste wat het kost. Ook al gedraagt
hun koning zich als een afgod, die alles
neemt en niets teruggeeft, dan nog
willen zij daarvoor gaan. Dus sprak de
HEER geen woord te veel, toen Hij zei:
‘Het is weer als vanouds; Mij keren ze
de rug toe, om andere goden te dienen.’

De echte Koning
Een koning of een andere machthebber hoeft geen afgod te zijn, ook niet
onder Gods volk. Het hangt er maar
van af waarvoor je zo’n leider verlangt.
God kan zo iemand gebruiken om
zijn volk te beschermen en te redden,
zoals Hij dat door de rechters en door
David deed. Maar dat is niet het eerste
waarvoor je een koning of andere leider nodig hebt. Waar Gods kinderen
het meeste behoefte aan hebben, is
een herder die hun voorgaat op de
goede weg.
Zo’n koning gaf God aan zijn volk
in koning David (vgl. Ps. 78:56-58,
70-72). Vervolgens bleek dat David
en zijn nakomelingen hun taak niet
volledig konden waarmaken. Toen gaf
God een tweede David: Jezus Christus.
De HEER gaf het kwalijke verzoek van
Israëls oudsten een plaats in zijn plan
om bij die Koning uit te komen. Hoe
ondoorgrondelijk en machtig is de
HEER, de Koning van Israël!
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tegenover een mysterie. Je kunt niet
verklaren waarom de dingen gebeuren
zoals ze gebeuren. Wij proberen dat
wel en willen op die manier de dingen
vatten, maar we staan heel vaak voor
een muur. Waarom wordt de kerk in
Noord-Korea vervolgd en in Zuid-Korea
niet? Ik krijg de geschiedenis logisch
nooit rond. Want God wil dat ik leer
dat Hij God is. Zijn wegen zijn hoger
dan de onze.
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maar uit de Drievuldigheid: de Zoon
(natuurlijk, de Zoon, de Gekruisigde en
Verhoogde) maar evenzeer de Geest en
de Vader. Alle Drie in Enen. Dat we leven bij de hele Bijbel. Tota Scriptura.
Al te zeer is – naar mijn overtuiging –
de laatste halve eeuw ons schriftverstaan verbrokkeld. Want hermeneutiek
mag een probleem zijn (hoe lees ik de
Schrift?), maar nog veel belangrijker
is de vraag: Lezen wij überhaupt de
Schrift nog wel?
In de vierde en laatste groep overwegingen komt de vraag aan de orde
welke winst wij kunnen boeken uit de
huidige kerkelijke en geestelijke situatie. ‘Ach en wee’ roepen kan immers
nooit het doel zijn. In dit verband zet
ik met name centraal wat de Bijbel ons
laat zien over de woestijn. Hoe juist de
wildernis een plaats van nieuwe opbloei en verjongde liefde kan zijn. Juist
als veel – of bijna alles – wegvalt, komt
er nieuwe ruimte om te ontdekken
waarom het echt gaat. Als God zijn volk
in de woestijn brengt, en dat kan ook
de woestijn van de secularisatie zijn,
kan Hij weer spreken tot ons hart (Hos.
2:16). Dan kunnen er tranen zijn over
gesloten en gesloopte kerkgebouwen,
maar gaat toch de zon weer schijnen.
Omdat wie met tranen zaaien, de belofte hebben dat ze met gejuich zullen
maaien (Ps. 126:6). Vandaar de titel:
Tranen en zonneschijn.

29-01-19 15:31
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Op mijn nadrukkelijk verzoek is bij
het cahier een tekstregister gevoegd.
Want het hoofddoel van het boekje
Tranen en zonneschijn is voor mij dat
de Bijbel steeds weer nieuw opengaat
en wij samen meer en meer volgens
het Woord van God leren denken. Want
schriftuurlijk denken – en bidden! – is
de beste tegenkracht tegen elke vorm
van secularisatie.
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Monsterlijke schepselen in
conflict met God

Rondblik
Hans de Wolf

Ik woon in Amersfoort en kom buiten de zondagen af en toe
in de monumentale Sint-Joriskerk. Die naam verwijst eigen-

lijk al naar het boek waarover ik hier wil schrijven. De naam
doet namelijk denken aan de strijd van de heilige Joris met

de draak. Ook in Amersfoort wordt Joris afgebeeld te paard,
terwijl hij de draak verslaat.

De draak is in feite een andere naam
voor Leviatan, die volgens de Bijbel in
de geschiedenis de grote tegenspeler is
van God.
De ziekte van de tegenwoordige tijd is
dat wij onzichtbare boosaardige machten niet meer erkennen. Tussen hemel
en aarde bevindt zich een lege ruimte
waar niemand kwaad kan en ook in de
zee is alles onder onze controle. Maar
de Bijbel laat zien dat er meer spelers
zijn dan God in de hemel en de mens
op aarde. Dit boek kan ons daar hardhandig aan herinneren.

Papua
Die realiteit kwam voor mij het meest
dichtbij in de bijdrage van Kees Haak
over de mythen bij de volken in Papua.
Het gaat dan over slangen oftewel
draken die optreden in oeroude godenverhalen die van vader op kind werden
doorverteld. Op zichzelf staan die verhalen ver van onze beleving vandaan,
maar als je de Bijbel leest, krijgen die
verhalen body en worden ze concreet.
Denk maar aan Efeziërs 6:12, waar Paulus schrijft ‘dat onze strijd niet gericht

is tegen mensen maar tegen hemelse
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade
geesten in de hemelsferen.’ Daarom
moeten die mythen waarmee de zendelingen op Papua te maken krijgen, niet
enkel als fantasie weggezet worden. En
daarom is hun angst voor draken en
dergelijke monsters niet enkel bangmakerij. De geestenwereld is nog altijd een
realiteit en het is goed om daarvoor op
je hoede te zijn.

Het boek
We moeten ook niet denken dat de heilige Joris ons in West-Europa voorgoed
van de draak heeft afgeholpen. Want
de draak is nog altijd een belichaming
van de slang uit het paradijs. En die
slang is door Christus wel overwonnen,
maar nog niet voorgoed buiten gevecht
gesteld. Zijn definitieve einde komt pas
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op de jongste dag, als hij van Christus
zelf de doodsteek krijgt. Maar intussen
kan hij nog veel kwaad doen en angst
inboezemen, en onder vele namen en
dekmantels kan hij grote geestelijke
schade aanrichten. Voor de redactie
van dit boek was de naam Leviatan de
aanleiding om zich op dit onderwerp
te bezinnen. Het was de naam van een
Russische film die in 2014 op het festival in Cannes in première ging. In die
film wordt geworsteld met de donkere
kanten van de menselijke natuur, speciaal van machthebbers die misbruik
maken van de wet. Leviatan staat daarmee symbool voor de kwade machten
in het algemeen en de Russische staat
– die enkel eigenbelang kent – in het
bijzonder. In het te bespreken boek wordt
de schijnwerper gericht op het monster
dat in de Bijbel ook
Leviatan heet en het
inbegrip lijkt van alles wat slecht is.

Inhoud
Voor het boek werden
theologen en anderen
aangetrokken om door
te geven wat het Oude
of Nieuwe Testament
hiervan zegt. Ook andere invalshoeken
komen aan de orde, zoals de politiek, de
kunst en de film. In de Inleiding worden
alle bijdragen netjes samengevat en
geëvalueerd. Vijf bijdragen behandelen
tekstmateriaal uit het Oude Testament.
Psalm 104 komt bijvoorbeeld ter sprake,
en er worden teksten uit Job, Jesaja,
Ezechiël en Habakuk besproken. In deze
boeken treffen we af en toe ook andere
namen aan voor het zeemonster, zoals
Rahab of Behemot of Tannin.
Vervolgens zijn er drie bijdragen vanuit
het Nieuwe Testament en één vanuit
de Joodse traditie. Dan lezen we over
Romeinen 16 en de gegevens in het
boek Openbaring en over verschillende
Leviatanbeelden in Joodse bronnen.
In een derde en laatste rubriek kijken
we naar het chaosmonster zoals dat
allereerst in de theologie naar voren
komt. We gaan dan eerst terug naar
Thomas Hobbes, met toespitsing op de
vraag of de moderne staat en maat-

schappij als Leviatan kan worden betiteld. De dogmaticus Barend Kamphuis
slaagt er zelfs in om in het kader van
een vrijgemaakte discussie over schepping, verbond en verkiezing de Leviatan
ter sprake te brengen. Ook staan we stil
bij het ondier zoals dat in de vorm van
de draak of de slang in mythen, religie
en zending opdoemt en de mens schrik
aanjaagt (zie wat ik boven al over het
opstel van Kees Haak zei). Ten slotte
wordt iets verteld over dit beest in de
kunst en hoe er in de film gebruik van
gemaakt wordt. Die laatste twee artikelen worden ook nog geïllustreerd,
respectievelijk met zwart-witfoto’s en
met mooie maar macabere kleurenafbeeldingen.

Leviatan als
speelgoed
De titel van het boek
is opvallend: Spelen
met Leviatan. In het
boek wordt duidelijk
dat die titel ontleend
is aan Psalm 104:26.
In de eerste bijdrage
wordt dat psalmvers gedetailleerd
uitgelegd door Gert
Kwakkel. Ik zie dat
vers als een sleutel
tot alles wat verder in de Bijbel over
Leviatan of zijn collega’s wordt gezegd.
Er staat namelijk dit: ‘Daar bewegen de
schepen zich voort, daar gaat Leviatan,
door u gemaakt om ermee te spelen.’
Volgens de Hebreeuwse tekst kun je
die laatste zin nog op twee manieren
opvatten: God speelt met het monster
of dat monster speelt in de zee (zie ook
de opmerking bij dit vers in de NBV).
Met Kwakkel denk ik dat die eerste
opvatting het meest waarschijnlijk is.
Dat God met dat zeemonster speelt,
heeft iets ongedwongens en zelfs iets
majesteitelijks. God doet ermee wat Hij
wil en staat er ver boven. Ook al is het
een vervaarlijk groot beest, dat deert
God niet het minst. Want Hij heeft dat
beest zelf geschapen, zegt de psalmdichter. En God kan veel, Hij kan in feite
alles, maar Hij kan niet krachten in het
leven roepen die Hij zelf niet te boven
gaat. Creaturen zijn nooit sterker dan
de Creator zelf.

Allerlei
Verder is er nog van alles over dit boek
te zeggen. Ik doe een paar grepen. Er is
veel bijbeluitleg te vinden, vooral rond
teksten die met Godvijandige machten
te maken hebben. Ik denk speciaal aan
Habakuk 3, waarover Koert van Bekkum
een lezenswaardig artikel schrijft. In
een hoofdstuk als dit lijkt het alsof God
getekend wordt in de mantel van een
stormgod uit Ugarit. Gereformeerden
hebben ook vanouds aandacht gehad
voor de oud-oosterse achtergrond van
het Oude Testament, vooral waar het
poëtische gedeelten betreft. In zijn
bijdrage laat Van Bekkum zien wat
dit inhield bij de uitleg van de teksten
over Leviatan en Gods strijd tegen het
water. Ten aanzien van Habakuk 3 bespreekt hij de vraag of die strijd van
God vooral metaforisch van aard is of
dat er eerder mythologische voorstellingen meespelen. Leerzaam is dat hij bij
deze discussie de geschiedenis van de
gereformeerde exegese betrekt. Want
daarin werd die zojuist genoemde
vraag op uiteenlopende manieren beantwoord.
Een ander interessant punt is te vinden
in het artikel van Rob van Houwelingen
over het middenstuk van Openbaring
12, getiteld: ‘Het luchtgevecht tussen
Michaël en de Draak’. Hier krijgen we
dus te maken met de Draak, dat is de
Satan, die sterk doet denken aan het
monster Leviatan. Hij moet dezelfde
zijn, alleen onder een andere naam of
in een andere gedaante. Van Houwelingen laat zien dat de Satan gefaseerd
wordt uitgeschakeld. Een bijzonder
moment in die afgang noemt de Heer
Jezus in Lucas 10:18, een tekst die altijd
moeilijk uit te leggen was. Daar zegt Hij
namelijk: ‘Ik heb Satan als een lichtflits
uit de hemel zien vallen.’ Vaak wordt
deze uitspraak opgevat als een rapportage over de val van Satan, waarmee
zijn macht gebroken zou zijn. Over de
vraag wanneer die val precies plaatsvond, zijn de meningen dan sterk verdeeld. Maar in elk geval zou Jezus met
die uitspraak het enthousiasme van
zijn leerlingen willen bevestigen, toen
die meldden dat zelfs de demonen zich
aan hen onderwierpen bij het noemen
van Jezus’ naam.
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Van Houwelingen ziet dat echter
anders. Jezus wilde in vers 18 de blijdschap van de leerlingen niet bevestigen, maar eerder temperen. Want Hij
sprak niet over een val van de Satan als
zodanig, maar een val als een bliksemschicht. Dat wijst niet op wat de Satan
passief ondergaat, maar wat hij actief
op aarde gaat aanrichten. Er dreigt
dus groot gevaar voor de volgelingen
van Jezus op aarde. Zoals ook Openbaring 12 daarvoor waarschuwt in vers
12: ‘Maar wee de aarde en de zee; de
duivel is naar jullie afgedaald.’ En die
waarschuwing is ook in 2019 nog altijd
actueel. Je hoort vandaag niet zo vaak
meer over de Satan spreken, maar hoe
minder hij genoemd wordt, hoe gevaarlijker het wordt.
Er is nog een ander punt als het om het
boek Openbaring gaat, en hoofdstuk 12
in het bijzonder. Dan denk ik met name
aan de bijdrage van Henk van de Kamp,
getiteld: ‘Leviatan en de monsters in
Openbaring’. Deze schrijver doet al z’n
best om na te gaan waar de stof voor
dit bijbelboek vandaan komt. Er worden
heel veel gegevens uit het Oude Testament gebruikt, maar er wordt kennelijk ook gezinspeeld op gegevens in

de drakenverhalen uit de mythologieën
van de volkeren in het toenmalige
Klein-Azië. Bij mij rees de vraag hoe we
in dit boek dan de goddelijke inspiratie
moeten opvatten. Ik denk dan vooral
aan wat Van de Kamp concludeert op
pagina 149, onder punt 3 van zijn ‘Conclusies’. Aan de ene kant heeft de auteur van Openbaring de draakgestalten
uit de bijbelse geschriften hergebruikt,
aan de andere kant heeft hij mythologische motieven voor zijn schrijfdoel geannexeerd. En dan is de laatste zin van
punt 3 volgens mij onthullend: ‘Met dit
unieke ontwerp, dat materiaal uit de
Bijbelse geschriften en mythologisch
materiaal samenweeft, weet de auteur
zowel zijn publiek dat in de Schriften
van het Oude Testament thuis is als zijn
publiek dat slechts de taal van de mythologische symbolen kent te bereiken.’
Als ik dat lees, kan ik mijn bedenking
als volgt formuleren: hoe kan de Geest
van de inspiratie stof uit heidense mythologieën gebruiken voor de openbaring van Gods handelen en plannen?

Tot slot
Er zou nog veel meer over dit boek te
zeggen zijn, maar ik vind het nu ge-

noeg. Leest u zelf maar wat er allemaal
in staat. Misschien vindt u het maar
een buitenissig onderwerp, en dat is het
ergens ook wel. Maar dat hoeft geen
reden te zijn om het boek te laten liggen. Want het gaat om realiteiten die zo
met het blote oog niet te onderscheiden
zijn, maar die wel degelijk bestaan. Kijk
maar naar de grote initiator die alle verzet tegen God en zijn kerk mobiliseert
en inspireert, namelijk de duivel, waarvan Leviatan een gestalte is. We worden
nog dagelijks aan hem herinnerd als
we de zesde bede van het Onze Vader
bidden: ‘En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.’ We leven
met z’n allen nog steeds in de gevarenzone, niet alleen in Papua maar ook in
Nederland. Dit boek over Leviatan kan
ons de ogen daarvoor weer openen.
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het boek Spelen met Leviatan.
Monsters in Bijbel, theologie, religie en
kunst (onder red. van Koert van Bekkum,
Jaap Dekker, Henk van de Kamp en Eric
Peels, uitg. Buijten & Schipperheijn,
Amsterdam, 2018, ISBN 9789058819901,
287 pag., prijs € 22,50).

Uw vertrouwde christelijke bladen blijven lezen?
Dat kan via de CBB!
Als uw zicht vermindert en het lezen steeds moeilijker gaat heeft
de CBB de oplossing: lees uw favoriete en geliefde kranten en
tijdschriften bij de CBB!
De CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden,
heeft een grote collectie christelijke lectuur in passende leesvormen.
Kijk op www.cbb.nl, bel naar 0341-56 54 99 of mail naar info@cbb.nl
en vraag onze gratis catalogus aan.
CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden

Postbus 131 • 3850 AC Ermelo • Tel. 0341-56 54 99 • www.cbb.nl • info@cbb.nl
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Gemeentebreed
Ferdinand Bijzet
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Laagdrempelig?
De laatste decennia zijn veel gemeenten zich erop gaan toeleggen om zo veel mogelijk een aantrekkelijke gemeente te
zijn. Met laagdrempelige erediensten, waarin leuke en flitsende tussendoortjes. Mensen moeten gemakkelijk de stap
naar de kerk kunnen zetten. Laten we voorkomen dat ze afknappen op ouderwets taalgebruik, altijd alleen maar orgelbegeleiding bij de gemeentezang, lange en zware preken, en
niet eens even een speciale begroeting voor de gasten.
Nadenken over onnodig hoge drempels
in de kerk is niet verkeerd. Maar er zit
ook een gevaar aan: namelijk dat we al
te laagdrempelig worden, om de zaak
van de kerk vooral zo ‘klantvriendelijk’
mogelijk te ‘verkopen’. Laten we een
‘Kroegkerk’ beginnen: samen bomen
over de levensvragen bij een biertje.
En dan niet meteen ook over de zonde
beginnen, niet al gauw Gods oordeel,
de hel en zo ter sprake brengen. Houd
het maar bij de blijde boodschap dat
God om mensen geeft. Dat zie je toch
aan Jezus?

Confrontatie
In Barneveld zijn ze een ‘Simpelkerk’
begonnen. De naam is een vondst

natuurlijk. Het streven ook. Ze willen
simpel kérk zijn. In dit streven kan ik
me helemaal vinden. Maar ik haak af
wannneer ik een medestichter van deze
kerk in een interview in het Nederlands
Dagblad1 hoor zeggen: ‘Wij delen een
boodschap van herstel, zonder te oordelen. (...) Waarom zou ik anderen veroordelen als ik er zelf ook een zootje van
heb gemaakt?’
Natuurlijk moet een christen voorzichtig én barmhartig, ja, vol zelfkennis zijn
in zijn oordeel over anderen: Galaten
6:1. Maar in de kerk confronteren we
elkaar toch wel onomwonden met het
oordeel dat Gód allang over allerlei zaken heeft uitgesproken? Zoals: ontuchtplegers, afgodendienaars, mannen die
seks met elkaar hebben, zowel hij die de

actieve als hij die de passieve rol daarbij inneemt2, dieven, geldwolven, dronkaards, lasteraars, uitbuiters, zij zullen
geen deel hebben aan het koninkrijk
van God. Om maar iets te noemen.
Heeft het streven naar laagdrempeligheid steeds meer gemeenten, kerkenraden en voorgangers niet al huiveriger
gemaakt om nog klip-en-klaar te zeggen dat iets zondig is? Durven we nog
te waarschuwen voor Gods oordeel?
‘God haat echtscheiding’ (Mal. 2:16) –
kun je dat vandaag nog zeggen tegen
gemeenteleden die in een scheiding liggen?! Homoseksueel geslachtsverkeer is
‘tegennatuurlijk’ – wie durft daar vandaag nog mee aan te komen?3
Zijn de kerken zo onder andere niet toegegroeid naar het besluit om alle ambten ook voor vrouwen open te stellen?
In Paulus’ dagen kon je dat nog niet
maken. Maar in onze cultuur vandaag
kun je het niet maken om nog altijd
vrouwen te weren uit de kerkenraadsbank en van de kansel.

Drempel
Is het streven naar laagdrempeligheid
geleidelijk aan niet zelf een drempel
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de mensen. Hij die elke zonde, alle
geworden waarover we met elkaar
oneerlijkheid haat, en die ook wég wil
struikelen en dan zwaar op ons gezicht
hebben. Dáárvoor heeft Hij zijn Zoon
vallen? Wanneer Christus brieven
laten sterven als mens aan dat kruis. Ja,
schrijft aan zeven gemeenten in KleinGod is door de uitstorting van de Geest
Azië, nu Turkije, vinden we daarin
heel dichtbij gekomen. Maar laat nienergens de aansporing iets meer
mand denken dat Hij vanaf Pinksteren
laagdrempelig te zijn. Integendeel, ze
een ‘onze-Lieveheer’ geworden is. Hij
worden geprezen om hun bewaren
kan nog steeds ook een verterend vuur
van zijn Woord, om hun onverdraagzijn. Bij Hem valt alleen te wonen in
zaamheid (!) tegenover boosdoeners
diepe verwondering en in diep ontzag.
en de ontmaskering van leugenaars,
En met een afkeer van alles wat zonde
om hun trouw blijven staan voor hun
christelijke overtuigingen, ook al moest heet.
Die schokgolven bereikten ook de buieen enkeling die trouw met de dood
tenstaanders. Met als gevolg (Hand.
bekopen. En wanneer de apostel Pe5:11,13) grote schrik.
trus in zijn eerste
En niemand haalde
brief kerkleden in
De Heilige Geest
het meer in z’n hoofd
de verstrooiing ophóógdrempelig begonnen
om zich zomaar bij
wekt om vrijmoedig
die gemeente van
verantwoording af te
Jezus aan te sluiten. Ze keken wel uit.
leggen van hun geloof, dringt hij tegeDat kon je dood worden! Ze begrepen
lijk erop aan om – ondanks negatieve
dat de gemeente van Christus een hoge
reacties – zich niet aan te passen aan
drempel heeft. Wie bij de gemeente
wat hun omgeving graag zag, maar
Christus te blijven erkennen als de Heer van Gods Zoon wil horen, moet vanaf
het eerste begin weten dat dit de plaats
die in hun leven de dienst uitmaakt.
is waar Gods Geest de strijd met de
Is de Heilige Geest met de nieuwtestazonde aanbindt. En dat Hij geen enkele
mentische kerk ook niet meteen juist
zonde goedpraat. Hij laat ons met geen
hóógdrempelig begonnen? Ananias
enkele zonde leven, maar brengt ons in
en Saffira worden beiden met de dood
de crisis. Met alle zonden stuurt Hij ons
bestraft omdat ze geen rekening hielnaar Jezus Christus: bij Hem alleen is
den met zijn aanwezigheid in de kerk.
er vergeving en een nieuw leven mogeEn wat deden ze nu helemaal? Iets
lijk. En zó alleen is er plaats voor ons in
waarvan wij geneigd zijn te zeggen:
moet je je daar nu zó druk over maken? Gods heilige nabijheid.
Veel kerkenraden vandaag zouden er
niet aan denken om in zo’n geval meteen met tuchtmaatregelen te komen.
We kijken heel menselijk naar iets, en
zonder ons af te vragen hoe God daartegen aankijkt. Maar Petrus benoemde
simpel datgene waar hun leugentje in
feite op neerkwam: Jullie doen alsof de
Heilige Geest er niet is. Je houdt geen
rekening met Hem. En daarom sprak hij
de doodstraf over hen uit.

Schokgolf

Groei

Zo veroorzaakte Christus’ Geest een geweldige schokgolf binnen de gemeente.
Iedereen moest vanaf het begin heel
duidelijk beseffen: Christus’ kerk is
geen gezellige club, geen liefdadigheidsinstelling of een groep mensen
gedreven door hoge idealen. Nee: de
kerk is de plaats waar de grote, heilige
en geduchte God woont op aarde, bij

Wie durft er zo nog kerklid te worden?,
zou je denken. Of kerklid te blijven?
Toch lezen we na de dood van Ananias
en Saffira niet van een massale onttrekking. En ook niet van een stagnerende
groei in ledenaantal. Juist niet. Kijk
maar Handelingen 5:14: ‘Steeds meer
mensen gingen in de Heer geloven. Een
groot aantal...!’ Maar nu was dit geen

makkelijke overstap meer van mensen
voor wie de kerk wel een leuke club
leek. Het waren mensen die uit een
diepe overtuiging zich bij Christus’ kerk
voegden. Omdat ze gingen geloven in
de Heer als de Verzoener van hun zonden. De Verlosser van het door de zonde
verziekte leven. De Heer die het daarom
van nu af ook helemaal voor het zeggen
mocht hebben in hun leven.
Echte kerkgroei vindt alleen plaats als
mensen hebben leren zien dat je geen
lid wordt van Christus’ kerk om over je
bol geaaid te worden. Om ‘leuke’ diensten mee te maken. Nee, je weet dat je
daar in de crisis gebracht wordt. Omdat
je dát als zondig mens steeds weer nodig hebt. Omdat je weer moet leren dat
het bij God alles of niets is. Omdat God
helemáál nieuwe mensen van ons wil
maken. Daarvoor ben je bereid over die
hoge drempel heen te stappen.
Noten:

1

Eric Scheurwater in het ND van 5 mei
2018.

2

Zo vertaalde en exegetiseerde dr. Wolter
Rose 1 Korintiërs 6:9 tijdens een studiedag aan de Theologische Universiteit te
Kampen op 1 maart 2010.

3

Ik las in een interview in het ND (ik kon
het artikel zo gauw niet terugvinden)
met een kerkelijk leider dat hij inmiddels
ook wel vond dat we homoseksuele kerkleden die kiezen voor het samenleven
in een relatie, niet daarom veroordelen
kunnen. ‘Al kan ik het “tegennatuurlijk”
zoals Paulus het in Romeinen 1 noemt,
nog niet helemaal klein krijgen.’ Toen
ik dat las, dacht ik: Maar je máákt het
alvast wél klein!! In plaats van dat je
eerbiedig daarvoor blijft staan als een
drempel die er toch echt ligt, stap je eroverheen en negeer je dus een belangrijk
bijbelwoord. Om de kerk maar laagdrempelig te krijgen.
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Drie generaties Rolandus
Dit boek heb ik als onverwacht boeiend

Gelezen
Sipke Alserda

ervaren.* Het speelt in de tijd van de Tach-

tigjarige Oorlog en de jaren daarna. In die
tijd was het leven niet altijd even veilig.
Vooral de Dordtse Synode en de uitwerking daarvan komen aan de orde.
Ergens in de jaren ’60 van de zestiende
eeuw, nog net vóór de oorlog uitbrak,
kwam een kleermaker in Delft tot bekering en ging over naar het ‘nieuwe
geloof’: Roelandt Jacobsz Uyttenhoven.
Daarmee ging hij in tegen de wet en
tegen de machtige koning van Spanje.
De gevolgen daarvan heeft met name
hun pasgeboren zoon Jacob (Jacob
Roelandtsz Uyttenhoven) ervaren in
zijn leven. Uit veiligheidsoverwegingen liet Roelandt in het vervolg zijn
familienaam Uyttenhoven achterwege:
die klonk te protestants. Maar in 1568
moest hij toch vluchten en Delft verlaten. Later vluchtte ook zijn vrouw en
voegde zich, samen met zoontje Jacob,
bij haar man. Ze kwamen terecht in het
Duitse Rijnland.
Zo leest dit historische verhaal als een
roman!

Rolandus I
De jonge Jacob groeide op in Duitsland
en begon daar zijn studie voor predikant.
Op de Latijnse school was hij een begaafde student en veranderde zijn
naam in het Latijnse Jacob Roelandus.
Later werd dat Rolandus.
In 1580 keerde hij terug naar Nederland, om verder te studeren aan de beroemde nieuwe gereformeerde Latijnse
school in Antwerpen. In Antwerpen
was een kwart van de bevolking gereformeerd: 80.000 mensen! Ook Willem
van Oranje woonde in die tijd in Antwerpen.
Jacob blonk opnieuw uit en kreeg de
gelegenheid om verder te studeren
in Genève, met name Hebreeuws en
Grieks. Hij kreeg les van onder anderen
de befaamde Theodore Béza.

Op zijn 25e
werd hij
predikant in
het Duitse
Wiesloch
(1587).
In 1593 kwam
er een vacature in Delft.
Nadat ook de
burgemeesters van de
stad hadden
ingestemd
(die moesten
immers de
reiskosten betalen!), werd
Jacob beroepen, met als jaarsalaris 500 gulden,
een woning en terugbetaling van de
reiskosten. Jacob – inmiddels getrouwd
en kinderen – nam het beroep aan en
keerde zo terug naar zijn geboortestad
Delft.
In 1603 nam Jacob een beroep aan naar
Amsterdam, toen de grootste kerk en
stad van het land.
Mooi wordt hier beschreven hoe het
toeging in de kerkdienst: het orgel
mocht alleen vóór en na de dienst spelen, ondanks dat er vals gezongen werd.
Niet iedereen zong namelijk de berijming van Petrus Dathenus… De dominee moest precies op tijd op de preekstoel verschijnen, anders kreeg hij een
boete van de burgemeesters. Aan het
begin van de preek werd de zandloper
omgekeerd: de dienst mocht niet langer dan anderhalf uur duren! De tekst
werd niet van tevoren bekendgemaakt.
Ook was van tevoren niet bekend wie
in welke kerk preekte, om te vermijden
dat mensen te gehecht zouden raken

aan één predikant of thema.
De grote kerkenraad in Amsterdam
vergaderde elke week, de classis eens
per maand! Jacob bezocht ze allemaal,
zoals van hem verwacht werd. Naast
zijn andere taken was het liefste wat
hij deed: beginnen aan een vertaling
van de Bijbel, uit het oorspronkelijke
Hebreeuws (OT) en Grieks (NT). Een
provinciale synode had hem daar al in
1606 opdracht voor gegeven.
In Amsterdam was nog steeds een
grote groep katholieken. En ook al was
de gereformeerde kerk nu de erkende
openbare, de katholieke leer moest nog
steeds bestreden worden!
Daarnaast was er de strijd tegen de remonstranten (arminianen).

Remonstranten en
contraremonstranten
In 1617 werd in de gemeente van Jacob
het huis van een broeder met armini-
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aanse ideeën geplunderd en verwoest
door (jonge) gemeenteleden. Een
symptoom van steeds fellere strijd. Provinciale synodes probeerden hierover
een Nationale Synode bij elkaar te roepen, maar de overheid, de Staten van
Holland, bleven dit
voor zich uitschuiven. De meesten
van hen waren zelf
ook remonstrants
gezind, zoals raadpensionaris Van
Oldenbarnevelt. De
remonstranten begonnen hun eigen
diensten te beleggen en zo bestreden remonstranten
en contraremonstranten elkaar
vanaf de kansel.
Eindelijk – in 1617 –
koos prins Maurits partij en voegde
zich bij de contraremonstranten. En
dankzij hem kwam die Nationale Synode er uiteindelijk toch: in 1618, in
Dordrecht! Jacob werd gekozen tot een
van de vijf moderamenleden. Alle vijf
waren ze uitgesproken contraremonstranten!
De toon was hiermee gezet.
In het boek wordt uitgebreid beschreven hoe de sfeer op de synode was. Een
maand lang werd er gesteggeld over
procedures en andere bijkomstigheden:

remonstranten werd verweten dat ze
te laat verschenen, en op hun beurt
beklaagden zij zich dat ze te weinig
tijd kregen om zich voor te bereiden.
Bovendien weigerden zij deze synode
te erkennen. Tot preses Bogerman

Handschrift van bijbelvertaler Rolandus

er genoeg van had en hen woedend
wegstuurde! Zo werd de leer van de
remonstranten bij verstek veroordeeld:
de Dordtsche Leerregels, oftewel de Vijf
Artikelen tegen de Remonstranten.

Statenvertaling
Jacobs vrouw Maria stierf in 1619. In
1620 hertrouwde hij met een bijna
twintig jaar jongere vrouw, maar die
stierf al negen maanden na de trouwdag. In 1623 trouwde Jacob zijn derde
vrouw: Barbara de Weerdt. Helaas werd

De strijd tegen de katholieken, en met name tegen de jezuïeten, werd fel gevoerd. Dat blijkt wel uit een anti-rooms traktaat uit die tijd:
Vrag.
Hoe worden de voornaemste onder hunlieden ghenaemt?
Antw. Jesuwijten (= Jezuïeten).
Vrag.
Wat Beesten zijn dat?
Antw. Het zijn Hyaenae (= hyena’s).
Vrag.
Waeromme?
Antw. Om dat sy de stemme vanden herder na conterfeyten (= nadoen), op
dat sy de Schapen te beter zouden konnen bedrieghen, ende daer na
te verscheuren.
Vrag.
Wat ambacht doen sy?
Antw. Het zijn Vleesch-houwers.
Vrag.
Waer aen zietmen dat ’t Vleesch-houwers zijn?
Antw. Om datse ghemeenlijc (= in het algemeen) eerst krauwen (= liefkozend krabben), eer sy door steken.
Vrag.
Maer wat is eygentlijc te zeggen Jesuwijt?
Antw. Dat beteeckent even zoo veel, als het laetsten stront die den Antichrist
gescheet heeft.

dat geen goed huwelijk: het botste met
Jacobs kinderen.
In 1625 gaven de Staten-Generaal eindelijk opdracht tot een nieuwe bijbelvertaling die alle Nederlandse bestaande
vertalingen kon vervangen. Jacob werd
de voornaamste
medewerker, nadat
uiteindelijk – de
burgemeesters
hadden opnieuw financiële bezwaren!
– zijn kerkenraad
toestemming had
gegeven.
Daarvoor moest hij
in Leiden gaan wonen. Hij wilde zijn
minderjarige kinderen meenemen,
maar zijn vrouw
wilde dat niet. Het
werd ruzie. De
kerkenraad probeerde te bemiddelen,
maar zijn vrouw hield voet bij stuk: als
de kinderen meegingen, dan ging zij
niet! Uiteindelijk vertrok Jacob in 1626
met zijn kinderen, maar zonder zijn
vrouw…
Het vertaalwerk ging veel langer duren
dan verwacht. De synode had er vier
jaar voor ingeschat. Maar in 1630 waren
ze nog maar halverwege. De belangrijkste verklaring daarvoor was Jacobs
kwijnende gezondheid.
In 1632 stierf de oude Jacob.
De bijbelvertaling kwam gereed in 1636
en het eerste gedrukte exemplaar verscheen in 1637. Op dit werk zou Jacob
trots geweest zijn. De vertaling was zo
goed, dat zelfs de remonstranten die
aanvaardden!

Rolandus II
Dit tweede deel van het boek gaat over
Timotheus Rolandus, zoon van Jacob.
Een waardige zoon: succesvol in zijn
theologische studies in Heidelberg,
Marburg, Bazel en Genève. Hij kende
zijn talen: Latijn, Grieks en Hebreeuws,
en vooral: hij was rechtzinnig in de
leer, iets wat heel gevoelig lag in de
maanden na de Dordtse Synode. Hij
kreeg een beroep uit Ouderkerk bij
Amsterdam (1620), dezelfde classis als
van zijn vader dus. Kortom, hij was de
trots en de vreugde van de oude Jacob.

55

Jaargang 26 no 2 februari 2019

Er leek een grootse toekomst voor hem
weggelegd.
Helaas liep alles wat anders…
Timotheus trouwde in 1623. Maar al
drie maanden later werd zijn vrouw
ziek en stierf. In 1626 hertrouwde hij,
32 jaar oud, met Catharina Ruts, 28 jaar
oud. Ze kregen twee kinderen die de
volwassenenleeftijd bereikten: Maria
en Jacob. Toen Jacob oud genoeg was
voor de Latijnse School, ging Timotheus
hem zelf lesgeven.
In Ouderkerk was maar een kleine protestantse gemeente: zo’n veertig leden.
De katholieke gemeenschap daar was
des te groter. Hun optreden was een
van de ergernissen van Timotheus in
Ouderkerk.
Maar iets anders groeide uit tot een
nog groter probleem.

Zijn kans kwam, toen broeders uit
Boxtel op de classis kwamen vragen
om een predikant. De preses vroeg of
iemand van de aanwezige predikanten
misschien naar Boxtel wilde verhuizen.
Boxtel had een fijne pastorie! Timotheus zei dat hij belangstelling had. Hij
woonde nu al drieënhalf jaar in Den
Bosch. Zo verhuisde hij met zijn gezin
in 1653 naar Boxtel.
In Boxtel gebeurde er iets wat Timotheus werkelijk nooit verwacht had. Zijn
zoon Jacob, inmiddels 21 jaar oud, werd
ervan beschuldigd al te vriendschappelijk met katholieken om te gaan. Hij zou
zelfs hun samenkomsten bijwonen. Dat
werd een zaak die op de classis kwam.
En de beschuldiging bleek wáár te zijn.

Problemen
Op een classisvergadering in Amsterdam (1646) kwamen drie broeders uit
Ouderkerk met klachten tegen hun dominee. Het werd een slepende kwestie.
Een afvaardiging van de classis wist
verzoening tot stand te brengen. Maar
dat ‘vergeven en vergeten’ was al snel
weer vergeten!
Toen bemoeide onverwacht een oude
vriend van de oude Jacob Rolandus
zich met de situatie: ds. Jacob Trigland.
Samen met een collega bezocht hij de
classis van Timotheus en verzocht de
broeders om Timotheus af te staan om
te gaan werken in St.-Michielsgestel, bij
’s-Hertogenbosch. Daar had men heel
hard een dominee als Timotheus nodig.
Dit had voor alle partijen aantrekkelijke
kanten. Ook voor Timotheus, die zelfs
in honorarium vooruit zou gaan. De
classis ging snel akkoord. En – na enig
geharrewar – ook Timotheus. Zo vertrok
hij in 1649, na 29 jaar, uit Ouderkerk. In
feite ‘weggepromoveerd’ naar een nog
kleinere gemeente, waar niemand anders naartoe wilde…
Er waren wat probleempjes: in zijn
nieuwe gemeente was geen pastorie
beschikbaar, en: hier woonden nog
méér katholieken dan in Ouderkerk…
Timotheus merkte dat onder andere
doordat niemand hem een huis wilde
verhuren. Dus woonde hij 8 km. verderop: in Den Bosch. Met alle (o.a. financiële) bezwaren van dien.

katholieken in Antwerpen waren er niet
erg happig op om Jacob te helpen. Dat
was immers strafbaar! En kon je deze
‘bekeerling’ wel vertrouwen?
Het duurde niet lang, of Timotheus
had Jacob in Antwerpen opgespoord.
Maar het was een stuk lastiger hem te
pakken te krijgen. Uiteindelijk kwam
het tot een ontmoeting, waarbij twee
jezuïeten aanwezig waren. Tot zijn
ontzetting kreeg Timotheus van Jacob
te horen dat het niet zomaar een bevlieging was, maar een gewetenskwestie: hij had bewust gekozen en moest
helaas God meer gehoorzamen dan zijn
ouders… Timotheus kon dat niet geloven en bleef volhouden dat Jacob niet
uit vrije wil handelde. Samen met zijn
zwager probeerde hij zelfs nog een keer
Jacob met geweld mee te nemen, maar
de poging mislukte.
Toch gaf Timotheus het niet op. Hij
beriep zich op de Staten-Generaal in
Den Haag. Die stelden een resolutie op,
waarin de ‘gevangenschap’ van Jacob in
Antwerpen werd veroordeeld. Maar in
Brussel hechtte men meer geloof aan
het verhaal van Jacob zelf. Zo was ook
de laatste troef van Timotheus uitgespeeld en gaf hij het uiteindelijk op.

Briefwisseling

Op de classis liep dat voor Timotheus
uit op een vernedering. En dat versterkte bij Jacob op zijn beurt de kritiek
op de gereformeerde godsdienst alleen
maar.

Rolandus III
Jacob, zoon van Timotheus en kleinzoon van de bekende Jacob Rolandus
van de Dordtse Synode, had zich in
het geheim bekeerd tot de RoomsKatholieke Kerk. Nog als minderjarige!
Tot zijn 25e stond hij immers nog onder
het gezag van zijn vader. Met hulp van
vrienden vluchtte hij naar Antwerpen.
Maar zijn vrienden werden al snel
aangehouden. En binnen een dag had
Timotheus een zestal mannen verzameld om achter Jacob aan te gaan. De

Jacob ging aan de studie, werd voor de
zekerheid nog een keer gedoopt en kon
zo ook het vormsel ontvangen, waarbij
hij gezalfd werd met olie. Niet lang
daarna was Jacobs enthousiasme zo
groot, dat hij wilde intreden in een religieuze orde en priester worden.
Bijzonder is de correspondentie die zijn
zus Maria met hem begon en die bijna
drie jaar doorging. Daarin probeerde
de één de ander met argumenten te
overtuigen hoe fout hij/zij zat. Lange
brieven schreven ze. En ze schuwden
daarbij grote woorden niet. Ze waren er
echt van overtuigd dat de ander zijn/
haar verdoemenis tegemoetging! Tegelijk wisten beiden zeker dat de goede
argumenten die werden aangevoerd,
de ander wel zou móeten overtuigen!
Opvallend is de bijbelse en theologische
kennis van Maria. Maar zoals elke Ro
landus: ze hielden beiden vast aan hun
eindje, overtuigd van het eigen gelijk…
Uiteindelijk gaf Maria haar pogingen
op om Jacob te bekeren.
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Jacob ging werk maken van zijn voornemen om in te treden in een religieuze
orde. In september 1658 – hij was juist
volwassen geworden! – trad hij in bij
de jezuïeten, in Mechelen. Met een
proeftijd van twee jaar, waarin er hard
gestudeerd moest worden. Hij slaagde
en legde in september 1660 de beloften
af, wat hem tot een daadwerkelijke jezuïet maakte.
Jacob bleef zijn familie schrijven, enthousiast over zijn nieuwe godsdienst
en kritisch over de gereformeerde
godsdienst, niet beseffend dat hij zijn
familie hiermee diep kwetste. Maar
nog steeds in de naïeve hoop, dat hij
zijn familie uiteindelijk zou kunnen
overtuigen. Helaas reageerde zijn familie niet meer op zijn schrijven.
Timotheus verhuisde eind 1657 naar
een nieuwe plek: Helvoirt. Daar is hij,
samen met zijn vrouw Catharina, tot
het einde toe gebleven. Hij overleed in
1667, op 73-jarige leeftijd. Dochter Maria woonde toen al in Den Bosch.

Missionaris

Bovenstaande is een korte weergave
van het boek.
Dat geeft al aan dat er veel historisch
materiaal is verwerkt. Toch is het een
goed leesbaar boek geworden. Een
knappe prestatie!
Het geeft veel interessante details over
het leven in die tijd, zowel kerkelijk als
ook maatschappelijk. En mooie inkijkjes
in de tijd van toen: bijvoorbeeld hoe
het rond en na de tijd van de Dordtse
Synode op de classisvergaderingen
toeging; hoe de classispredikanten een
grote inbreng hadden, ook in zaken van
plaatselijke gemeenten; de positie van
de burgemeesters, die veel invloed hadden in de kerk; de manier waarop er onderling en met tegenstanders (katholieken en remonstranten) gediscussieerd
werd; hoe de positie van de katholieken

werd, nadat de gereformeerde godsdienst als staatskerk erkend werd; hoe
wederzijds werd omgegaan met ‘bekeerlingen’.
Wat de titel van het boek betreft:
steeds weer was er sprake van ‘vlucht’:
- de eerste die zich tot het gereformeerde geloof bekeerde, vluchtte
naar Duitsland;
- Jacob ging van de ene stad naar de
andere, in Duitsland of Nederland,
vaak door omstandigheden gedwongen;
- Timotheus werd ‘weggepromoveerd’ naar Brabant: ook een soort
vlucht;
- de jonge Jacob vluchtte heel letterlijk uit het ouderlijk huis.
Veel mooie, historische platen vullen de
beeldvorming aan.
Kortom: aanbevolen!
N.a.v.: Craig Harline, Jacobs vlucht; een
familiesaga uit de Gouden Eeuw, Vantilt,
Nijmegen, 2016, ISBN 9789460042997,
351 pag., prijs € 24,95
Noot:
*

De schrijver van dit boek is geboren en
getogen in Californië en als hoogleraar
gespecialiseerd in de geschiedenis van
de Lage Landen, met name de tijd van de
Reformatie. Hij beheerst het Nederlands,
hoewel hij het niet vloeiend spreekt, en
werkte zelf mee aan de Nederlandse
vertaling van dit boek, dat hij eerst in het
Engels schreef.

Een dikke afscheidsbundel
In 2015 viel het afscheid als actief hoogleraar Kerkgeschiedenis en Symboliek aan de Theologische Universiteit in Kampen van prof. dr. Frank van der Pol. Ter gelegenheid van zijn
afscheid werd hem een dikke afscheidsbundel aangeboden:
Godsvrucht in geschiedenis.
Deze bundel werd ook ons blad toegezonden. Hij lag ondertussen al eventjes
op de verdiende aandacht te wachten
die ik hem nu geven zal. Nu is het lezen

ervan ook een hele kluif. Het is bij mijn
weten de dikste feestbundel die ooit
binnen de TU verschenen is: ruim 500
pagina’s. Eigenlijk is het een grote pan

vol kluifjes. Want uit binnen- en buitenland hebben meer dan dertig vakgenoten, collega’s, en oud- leerlingen een
artikel willen leveren.
Wie zo’n – ook nog eens als uitgave
goed verzorgde – bundel krijgt bij zijn
afscheid, mag zich zeer gewaardeerd
weten en wordt er zelfs regelrecht mee
aangevochten op zijn bescheidenheid.
De waardering voor de manier waarop
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Gelezen
Perry Storm

Begin 1663 vatte Jacob het plan op missionaris te worden in het buitenland,
waar de jezuïeten op verschillende
plekken actief waren. Hij vertrok naar
Salvador de Bahía, in Brazilië. Vóór zijn
vertrek werd hij nog tot priester gewijd.
Dat was uitzonderlijk, omdat normaal
eerst nog drie jaar theologie moest
worden gestudeerd.
In Brazilië heeft Jacob het niet gemakkelijk gehad. Hij was enthousiast genoeg, doopte zelfs hele dorpen in het

binnenland, maar ondervond op allerlei
manieren tegenwerking. Ook van de
kant van geloofsgenoten.
Hij bleef in de binnenlanden werken tot
rond 1680. In dat jaar werd hij aangesteld als secretaris van de nieuwe provinciaal, Antonio de Oliveira, en keerde
terug naar Salvador. Die stuurde hem
in 1684 naar het eiland São Tomé. Dit
was op verzoek van de bisschop daar,
maar ook op Jacobs eigen aandringen.
Hoewel het eiland bekendstond om de
tropische ziektes.
Jacob kreeg mal aria, Italiaans voor
‘slechte lucht’. Dat had hij vaker gehad,
in Brazilië, maar hier kwam de meest
dodelijke variant ervan voor. Hij stierf
in juni 1684, nauwelijks drie weken op
het eiland.
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Van der Pol kerkhistoricus was (en is)
wordt door heel wat auteurs ook expliciet verwoord. Het beeld rijst op van
een ijverig onderzoeker die zorgvuldig,
kundig en gretig zich lange gangen
graaft door archieven, om van tijd tot
tijd even naar boven te komen en dan
daarvan een molshoop als herinnering
achterlaat in de vorm van een publicatie. Het zijn heel wat hopen en hoopjes
geworden. Daarvan getuigt de uitvoerige bibliografie die achter in de bundel
door de predikanten Boiten en Schelling is geplaatst.
De auteurs van deze bundel bieden
artikelen die raakvlakken hebben met
de thema’s die prof. Van
der Pol in het bijzonder
hebben beziggehouden,
getuige zijn eigen publicaties. Dat betekent
dus veel aandacht voor
de middeleeuwen en
de Reformatie en voor
de spiritualiteit in die
periodes. Maar ook
bijvoorbeeld voor de
kerkgeschiedenis van
Kampen. Er is geen beginnen aan om in een
korte aankondiging als
deze een overzicht, laat
staan een beoordeling,
te geven van al deze
uiteenlopende deelstudies. Daar komt
bij dat het toch echt wel gaat om een
bundel van vakgenoten die vooral op
soortgenoten gericht zijn. En dus niet
op het meer algemene publiek waaruit
de lezerskring van ons blad bestaat.
Sommige auteurs lijken aan dat algemenere publiek werkelijk geen moment
gedacht te hebben, getuige het jargon
waarin ze hun verhaal gegoten hebben.
Iets dat tegenwoordig vaker theologische vertogen onnodig gewichtig laat
ogen, maar ondertussen het leesplezier
bederft. Zeker de beoefening van de
kerkgeschiedenis zou daarvan vrij moeten willen blijven. Maar gelukkig lijden
ook genoeg hoofdstukken niet aan dit
euvel.
Leuk is het wanneer er iets van de onderlinge discussies onder kerkhistorici
boven water komt. Dat is het geval
rond het (soms tamelijk venijnig verlo-

pende) debat van de afgelopen jaren
over de vraag of het wel of niet terecht
is om te spreken over de ‘Nadere Reformatie’ als aanduiding van wat een
gereformeerd piëtistische beweging
zou zijn geweest in de zeventiende en
achttiende eeuw. Het goed recht van
deze benaming is aangevochten door
prof. dr. F.A. van Lieburg en anderen,
waarbij zelfs gesproken is van ‘een
uitgevonden traditie’. Maar iemand
als prof. dr. W.J. op ’t Hof neemt het
op voor de ingeburgerde benaming.
Beiden leveren een bijdrage aan deze
bundel. En beiden geven dan aandacht
aan de zeventiende-eeuwse Kamper
predikant Simon Oomius, die tot die
beweging gerekend wordt.
Over hem

heeft prof. Van der Pol nogal wat gepubliceerd, zonder dat hij zich daarbij
overigens mengde in de genoemde discussie. Maar de verschillende posities
in de discussie blijken nu ook te leiden
tot een verschillende waardering van
al die aandacht bij Van der Pol voor
Oomius. Daarbij laat Van Lieburg zich
verleiden tot de opvallend scherpgetande vraag of Oomius werkelijk al
die ‘onverdroten aandacht’ wel waard
is geweest. Met als uitsmijter: ‘Zeker
is dat deze focus van onderwijs en
onderzoek op een epigoon of compilator – met aandacht voor leer én leven,
kennis én vroomheid, klank én weerklank – iets zegt over de fase waarin
de kerkhistorische wetenschap aan
een vrijgemaakt-gereformeerde predikantenopleiding in de jaren 1990-2015
verzeild kon raken’ (p. 385). Vervolgens

komt Op ’t Hof in zijn opstel met instemming herinneren aan het oordeel
van drs. K. Exalto, dat in een eventuele
beeldengalerij van de mannen van de
Nadere Reformatie Oomius ‘een ereplaats’ zou toekomen (p. 411).
Nou ja, het is maar even een voorbeeld
ervan dat in deze zeer gevarieerde
bundel veel boeiends te vinden is. Dat
is ook een compliment waard aan de
beide redacteuren die deze bundel
componeerden en elk zelf ook nog een
lezenswaardig opstel leverden: prof. dr.
Erik A. de Boer en drs. Harm J. Boiten.
Ik prees ook al de manier waarop deze
bundel uitgegeven is. Ik neem daarvan
niets terug, maar het is wel een merkwaardige slordigheid dat herhaaldelijk
jaartallen in nootjes een cijfertje te
veel ontvangen. Bijvoorbeeld op pag.
74, noot 9: 19915, 19905,
20026 in plaats van 1991,
1995, 2002 (mogelijk gaat
het om een druktechnisch
mislukte aanduiding van
de druk van een bedoeld
boek). Ook is het curieus
om op pag. 180 in het wel
heel geleerde artikel van dr.
A.J. Beck te lezen: ‘Zo wordt
bijvoorbeeld met de rede correct begrepen dat drie keer
drie zes is…’ Maar genoeg
geneuzeld. Voor (gezien de
omvang van de bundel) betrekkelijk weinig geld krijgt
de lezer immers een hoop
kerkhistorische waar. En (wat de eerste
paar hoofdstukken betreft) zelfs nog
wat exegetische.
N.a.v.: Erik A. de Boer, Harm J. Boiten
(red.), Godsvrucht in geschiedenis.
Bundel ter gelegenheid van het afscheid
van prof. dr. Frank van der Pol, Groen,
Heerenveen, 2015, ISBN 9789088971174,
532 pag., prijs € 29,95
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Werkster
Zij kent de onderkant van kast en ledikant,
ruwhouten planken en vergeten kieren,
want zij behoort al kruipend tot de dieren,
die voortbewegen op hun voet en hand.
Zij heeft zichzelve aan de vloer verpand,
om deze voor de voeten te versieren
van dichters, predikanten, kruidenieren,
want er is onderscheid van rang en stand.

Symbolen worden tot cymbalen in de
ure des doods – en zie, haar lot ten hoon,
zijn daar de dominee, de bakker en de frik.
Gerrit Achterberg (1905-1962)
Uit: Hoonte, 1949

Hoe een zo nederig beroep zo’n prachtig vers kan opleveren!
Bedenk wel dat dit vers al meer dan 70 jaar geleden is geschreven. Toen
waren er nog werksters, zoals ze toen genoemd werden.
In de eerste regel zien we haar aan het werk, onvergetelijk.
In de eerste twee strofen wordt de lage status van haar beroep verder
uitgewerkt.
In het tweede deel van het gedicht vinden we de werkster op Gods bodem,
in de hemel. Wel een tegenstelling met regel 1.
Daar bevond ze zich op de bodem (vloer) van dichters, predikanten,
kruidenieren.
De werkster is op weg naar Gods troon.
Ze is in jubelstemming, ze maakt muziek met haar aardse attributen:
stoffer en blik.
Dan volgt die schitterende regel: symbolen worden tot cymbalen.
Door en in de dood wordt alles op z’n kop gezet.
De vroegere werkgevers van de werkster staan bij het graf, haar lot ten
hoon.
Alsof er niets veranderd is.
Zij weten niet van de verhoging van de werkster en van haar feest voor God.
Dit vers behoort voor mij tot de mooiste van de christelijke dichtkunst.
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Gedicht
Gert Slings

God zal haar eenmaal op Zijn bodem vinden,
gaande de gouden straten naar Zijn troon,
al slaande met de stoffer op het blik.
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Persrevue
Perry Storm

CGK Kruiskerk, Arnhem

CGK en ‘vrouw en ambt’ –
het vervolg
In de Persrevue van het decembernummer 2018 gaf ik aandacht aan de nu ook
binnen de Christelijke Gereformeerde
Kerken oplaaiende discussie rond
‘vrouw en ambt’. Aanleiding was het
besluit van de classis Apeldoorn om
toe te staan dat in de samenwerkingsgemeente CGK/NGK te Arnhem wel
zusters tot de ambten zouden worden
toegelaten. Er ontstond veel rumoer.
Het laatste wat ik er toen over kon
meedelen, was dat de betreffende classis haar besluit zou gaan heroverwegen. Dat is ondertussen ook gebeurd.
In De Wekker van 21 december 2018
schrijft redactielid J.A. Voorthuijzen
erover onder de titel ‘Dwarsverband (2)’.
Hij prijst de moed van de classis om op
haar besluit terug te komen. Want dat
is namelijk wat er gebeurd is. De redactie legde een viertal vragen voor aan
de assessor van deze classis, die haar
besluit nam op 6 december. Hij was tevens de preses van de vorige classis die
het omstreden besluit genomen had,
ds. C. de Jong.
1. Waarom deze ommekeer, was het
druk van buitenaf?
Ds. De Jong: ‘Hoewel het voor de hand
ligt te denken dat het druk van buitenaf

is geweest, of de meer dan gemiddelde
aandacht in de (kerkelijke) pers, is het
voortschrijdend inzicht bij de afgevaardigden naar de classis zelf geweest. Na
3 oktober is namelijk gebleken dat in de
handreiking voor verkiezing van ambtsdragers in samenwerkingsgemeenten
een artikel is opgenomen, waarin staat
dat vrouwelijke leden van de gemeente
geen passief kiesrecht hebben wanneer
één van de kerkverbanden van de samenwerkingsgemeente daarvoor niet de
ruimte geeft.’
2. Ontving de classis veel reacties op
het eerste besluit?
Ds. De Jong: ‘In totaal ontving de classis meer dan 30 reacties; bestaande
uit revisieverzoeken en afschriften van
appels aan de particuliere synode van
het Oosten. Van binnen en van buiten
de classis. Omdat de classis Apeldoorn
zelf al tot de conclusie was gekomen dat
het besluit van 3 oktober 2018 niet te
handhaven viel, zijn deze reacties in de
vergadering van 6 december niet inhoudelijk behandeld. Doordat het eerdere
besluit is teruggenomen zijn deze reacties niet langer relevant. Alle reacties die
rechtstreeks aan de classis gericht waren
zijn wel beantwoord door de scriba van

de classis, ds. W. de Bruin. De classis had
wel ingeschat dat er veel reacties zouden
komen, maar wilde daar niet voor weglopen. De classis voelde zich geroepen de
vraag van Arnhem serieus te nemen en
een besluit te nemen in een zaak die al
vele jaren speelt.’
3. De classis kwam terug op het besluit
van 3 oktober. Hoe gaat het nu verder?
Ds. De Jong: ‘Vanuit de overtuiging dat
de kerk van Arnhem niet geholpen is met
alleen een teruggenomen besluit, heeft
de classis Apeldoorn ook uitgesproken
zich met het verzoek van Arnhem tot de
generale synode te wenden door middel
van een tweetal instructies:
1) Een instructie over hoe in samenwerkingsgemeenten om te gaan met divergerend kerkrecht op het punt van vrouw
en ambt;
2) Een instructie om te komen tot een
hernieuwd kerkelijk gesprek binnen de
CGK over vrouwelijke ambtsdragers,
gezien het toenemend verlangen dat er
in de kerken leeft om ook vrouwen in de
ambten te kunnen bevestigen.
Het classisbesluit van 6 december is voor
de kerk van Arnhem een teleurstelling,
omdat de ruimte die op 3 oktober leek te
ontstaan weer werd ingetrokken.’
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4. Gaan deze instructies ons bij elkaar
brengen?
Ds. De Jong: ‘Of deze instructies ons
als kerken bij elkaar gaan brengen valt
niet te zeggen. Maar voor de classis
Apeldoorn was dat geen reden om het
gesprek dan maar niet aan te gaan. Tussen 1998 en 2018 is er veel gebeurd. De
classis Apeldoorn heeft ondervonden
dat de gesprekken over vrouw en ambt
veel energie hebben gevraagd van alle
betrokkenen, maar dat het tegelijkertijd
goed was er zo over door te spreken.
Met de beide instructies hoopt de classis te bereiken dat er in de breedte van
het kerkverband en in de plaatselijke
gemeenten op een geestelijke wijze
over vrouw en ambt doorgesproken zal
worden. Het is een onderwerp dat ons
allemaal raakt.’
Voorthuijzen voegt er gelijk aan toe:
Opluchting en bezorgdheid
Dat de kerk van Arnhem teleurgesteld is
over deze gang van zaken is begrijpelijk,
maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat het tweede besluit van de classis
Apeldoorn mij een gevoel van opluchting bezorgde, omdat de classis nu de kerkelijke weg van
particuliere en generale synode is ingeslagen. Tegelijkertijd ben ik oprecht bezorgd
over het vervolg. Het is naar
mijn mening een illusie om
te denken dat een hernieuwd
gesprek over vrouw en ambt
snel afgerond zal worden. En
het kan ons zomaar verteren.
Nog een stukje wat verderop
uit zijn commentaar:
Met betrekking tot de tweede instructie
die de classis Apeldoorn op wil stellen
– om te komen tot een hernieuwd
kerkelijk gesprek binnen de CGK over
vrouwelijke ambtsdragers – is het voor
mij de vraag welke motieven daarvoor
doorslaggevend gaan worden. Zijn dat
veranderingen in de samenleving, veranderingen binnen de kerken, of veranderingen in hoe wij de Bijbel lezen? De
classis Apeldoorn noemt als motief het
toenemend verlangen dat er in de kerken leeft om ook vrouwen in de ambten
te kunnen bevestigen. Dat verlangen

zal er zeker zijn, maar daarmee is nog
niet gezegd dat vervulling ervan ook een
goede zaak is. Uiteindelijk gaat het in de
kerk niet om mijn verlangen, maar om
de vraag wat de wil en het verlangen
van de Here Jezus, als Koning van de kerk
is. Voor ieder van ons is daarbij de vraag
of wij met elkaar de moed op kunnen
brengen om daar al luisterend naar te
blijven zoeken én ons naar het antwoord
daarop te voegen. Of hebben we onze
mening al gevormd en staat de uitkomst
al vast?
In Bewaar het pand van december 2018
wordt door ds. P. Roos ook gereageerd
op de oplaaiende discussies. Zijn mening heeft hij inderdaad al gevormd
en geeft die in kort bestek ter wille van
hen die, zoals hij het uitdrukt, ‘soms in
twijfel geraken’. Onder de titel ‘Ambt en
vrouw’ wil hij met name ingaan op het
argument van de profeterende vrouwen in de Bijbel. Zijn conclusie is dat
het optreden van vrouwen als profetessen geen argument is voor de vrouw in
het ambt. Hij onderbouwt dit aldus:
Vrouwen mochten zeker profeteren.
Denkt u maar aan Hulda in de dagen

van koning Josia. We kunnen ook denken aan de vier dochters van Filippus,
die eveneens profeteerden (Hand. 21:9).
Is dit niet een bewijs dat vrouwen ook
mogen dienen in de ambten? Denk ook
aan 1 Corinthe 11:5.
Het is te begrijpen dat hier verwarring
kan optreden. Als u in de Bijbel het
verschijnsel van de profetie bestudeert,
komt u er al snel achter dat deze gave
niet specifiek aan de tempel gebonden
was. Dat was in het OT al niet het geval.
Profeten verrichtten geen tempelhandelingen, zoals offers e.d. Zij traden op in
het maatschappelijke domein. In het NT
is dat niet veranderd. Profeten verricht-

ten geen sacrale handelingen in tempelverband. Profetie is wel een ambt, maar
niet gebonden aan het heiligdom. Het
is naar mijn gedachte ook onjuist om
te stellen dat een predikant vooral het
profetisch ambt vertegenwoordigt. Zo
wordt het soms voorgesteld: de ouderling is de koning, de diaken de priester
en de dominee de profeet. Een predikant
kan zeker profetische gaven hebben,
maar de profetie is niet zijn ambt. Er is
alles voor om te stellen dat de predikant
de priester vertegenwoordigt. Zie bijvoorbeeld Maleachi 2:7: ‘Want de lippen
der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet
zoeken; want hij is een engel des HEEREN
der heirscharen.’
Het onderwijs inzake de wet en de verzoening berustte bij de priesters! Paulus
spreekt over de bediening der verzoening
als zijnde zijn arbeid (2 Cor. 5:18). Profeten zoals Jeremia en Jesaja kregen openbaringen betreffende actuele zaken.
Doordenkend over de gave der profetie,
wordt gesteld dat er nu geen profeten
meer zijn. Toch wil ik voorzichtig de
gedachte in overweging geven dat er
ook nu nog profeten kunnen zijn. Ik heb
vrouwen in gemeenten ontmoet, die profetische gaven
hadden.
Het was interessant geweest als hij zich over die
laatste zinnen wat meer
had uitgelaten, maar dat
gebeurt niet. Hij zoomt
helemaal in op de kwestie
van de kerkelijke ambten.
Een tweede gedeelte uit
zijn artikel nu tot slot:
Nu verder over de strikt kerkelijke ambten. Wie heeft de Heere geroepen tot de
priesterstand, tot het ambt zoals dat in
de tempel functioneerde?
Door heel het OT heen kunt u opmerken
dat er nimmer een vrouw in de tempel
dienst deed. De Heere heeft het ambtelijke optreden in het heiligdom speciaal
voorbehouden voor de man. Dat hangt
ook samen met het onderscheid dat
gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen. De man wordt gezien als het hoofd
der vrouw en dat heeft diep verankerde
wortels in de verhouding tussen God
en de mens. In 1 Cor. 11:7-10 wordt dit
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helder voorgesteld: ‘Want de man moet
het hoofd niet dekken, overmits hij het
beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de
vrouw is de heerlijkheid des mans.’
Geen priesteressen dus. Niet één enkele
uitzondering in heel het OT.
En dan komen we tot het NT. Het nieuwe
verbond is anders dan het oude. Er is
veel veranderd. Denk aan het woord:
Daarin is noch Jood noch Griek; daarin
is noch dienstbare noch vrije; daarin is
geen man en vrouw; want gij allen zijt
een in Christus Jezus’ (Gal. 3:28).
Voor het deel krijgen aan de zaligheid
maakt het niet uit of iemand man of
vrouw is. Toch wordt deze tekst wel eens
gebruikt om aan te geven dat dus ook
ambtelijk er geen verschil meer kan bestaan. Maar dit beroep mist elke grond.
Vanwege het feit dat de gemeente in het
NT ‘mondig’ is geworden, zouden we de
conclusie kunnen trekken dat vrouwen
nu ook deel mogen hebben aan de volle
ambtelijke bediening. Maar opnieuw: u

ontmoet in het NT geen enkele vrouwelijke ambtsdrager. Als u wilt bedenken
dat de Heere Jezus in gezelschap verkeerde van vrouwen die Hem volgden,
terwijl deze op geen enkele wijze betrokken werden bij het apostolaat of iets
dergelijks, dan spreekt dat toch boekdelen. Onder de apostelen of de evangelisten waren geen vrouwen te vinden. Dit
zijn toch sprekende feiten!
Voeg daarbij dan nog de teksten die
expliciet stellen dat de vrouw geen ambtelijke taak heeft in de gemeenten. Denk
aan 1 Tim. 2:11,12: ‘Doch ik laat de vrouw
niet toe, dat zij lere, noch over den man
heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.’
Zie ook 1 Cor. 14:34,35.
Als dan toch het pleidooi wordt gevoerd
voor de vrouw in het ambt, moet erkend
worden dat we de Schrift niet aan onze
zijde hebben. Er wordt wel gesproken
over vrouwen die gemeentelijke diensten
verrichten, maar dat wordt niet geduid
als ambtelijke dienst. Dus komen deze

ideeën uit de koker van de tijdgeest. En
dat men deze dan laat heersen over de
Schrift, is tendentieus.
Ook dat men de nieuwe hermeneutiek volgt, die erop neerkomt dat we de
Bijbel wisselend moeten inpassen in elk
tijdsgewricht. Dat betekent: Gods Woord
moet naadloos passen bij de wensen van
de mens, wat deze ook maar zijn. Op die
manier raken we de eigen boodschap
van het Woord kwijt.

Persrevue
Ferdinand Bijzet

De essentie van het werk van
een predikant
In het blad Dienst (jrg. 66, nr.4) ter
toerusting van werkers in de kerk vertelt dr. Almatine Leene (o.a. predikant
in de NG-kerk in Stellenbosch-Wes in
Zuid-Afrika) in een column met als titel
‘Preek zonder God’:
Vorige week mocht ik een huwelijksdienst leiden. Dat doe ik wel vaker, maar
deze dienst was anders. Omdat de bruidegom atheïst is, werd mij vriendelijk
verzocht Gods naam niet te noemen.
Mijn eerste reactie was om deze dienst
door iemand anders te laten doen. Het
is immers de essentie van mijn werk om
over God te praten? Maar na aandringen van het bruidspaar stemde ik uiteindelijk toch in.
De voorbereiding viel tegen. Ik was gefrustreerd, want wat moest ik zeggen
als het niet over God mocht gaan. Het
bruidspaar stelde voor om uit 1 Korintiërs 13:1-7 te preken. In die verzen wordt
Gods naam inderdaad niet genoemd,
dus dat maakte het iets makkelijker.

En de liefde die centraal staat in dat
gedeelte, gaf genoeg stof om over te
praten. God is immers liefde. Op die
manier lukte het om toch God centraal
te stellen, al nam ik zijn naam niet in de
mond. Na de dienst had ik dan ook niet
het gevoel God verloochend te hebben...

weleens te makkelijk Gods naam uitspreken. Ik geloof dat dr. Leene wél onze
God verloochend heeft, nog afgezien
van het feit of ze nu wel of niet zijn
naam in die dienst in de mond nam. Ze
vervulde namelijk de hoofdrol in de kerkelijke huwelijkssluiting van een kerklid

Ik ga nu maar niet in op de les die
dr. Leene hieraan vastknoopt, namelijk
dat wij als gereformeerden misschien

met een atheïst. Haar protest als predikant had al moeten beginnen toen haar
kerklid een relatie met een ongelovige
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aanknoopte. Met een beroep op bijvoorbeeld 2 Korintiërs 6:14 - 7:1 (maar
vergelijk ook 1 Kor. 7:39).
Ik merk dat ook in de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) deze indringende
waarschuwing in Gods Woord in toenemende mate niet meer serieus geworden wordt. Al jaren terug maakte ik
mee dat een predikant bij een dergelijk
huwelijk verkondigde dat de Here

ds. Thijs Oosterhuis, gereformeerd
vlootpredikant, zeggen:
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feit dat de
kerk heilig moet zijn in
deze wereld. Die kerk
is een licht in
het donker.
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In dit boekje hebben we
geprobeerd die inhoud
weer
bespreekbaar te maken.
Daarbij laten we steeds
zien hoe
die Leerregels verbonden
zijn met de leer van de
apostelen.
We hopen dat dit boekje
je stimuleert voor het
eerst of
opnieuw de naam van
God te prijzen en te aanbidden
om de
grote genade waarmee
Hij zich om ons heeft bekommer
d!
Want dat is precies wat
de Dordtse Leerregels
willen: de
eer van God hooghoude
n en in bescherming nemen.
Ds. Jan Wesseling is predikant
van de Gereformeerde
kerk
Veenendaal-West.
Wilma van der Jagt is catecheet
en woont in Amersfoort
.

119

De parel van Tranen en zonneschijn
genade

STICHTING

STICHTING
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Vierhonderd jaar geleden
vergaderde de Synode
van
Dordrecht: van november
1618 tot mei 1619. Daar
zijn
onder andere de Dordtse
Leerregels opgesteld.
Samen
met de Heidelbergse Catechism
us en de Nederlandse
Geloofsbelijdenis vormen
ze de gereformeerde
belijdenisgeschriften.
Van die drie belijdeniss
en zijn de
Dordtse Leerregels het
minst bekend. En dat
komt niet
alleen door de ‘taal van
toen’. Het komt ook door
het
onderwerp: uitverkiezi
ng.
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DS JAN BLOK Trouwe
liefde

WOORD & WERELD

Seksualiteit is een prachtig
geschenk van God.
God keek naar alles wat
Hij had gemaakt en zag
dat het
zeer goed was. Ook van
de seksualiteit geldt: zeer
goed!
Zo is het helaas niet gebleven.
De zonde maakte veel
kapot.
Hier en daar heerst er
zelfs chaos rond eros.
Velen gaan
hun eigen gang, ook wat
hun seksualiteitsbeleving
betreft.
In dit boekje geeft de schrijver
een aantal bijbelse overwegingen over seksualite
it. Hij is van mening dat
ook
wat dit
onderwerp betreft de
Bijbel nog altijd richtinggev
end is.
Een boekje voor jongeren,
jongvolwassenen en ouderen.
Het zou mooi zijn als er
gesprek is en blijft (en
komt) over
seksualiteit. Onderzoek
wijst uit dat dit gesprek
er lang niet
altijd is. Het is ook een
teer onderwerp. Gesprek
erover
vraagt om fijngevoeligh
eid en onderling vertrouwen
.
Liefde en trouw spreken
vandaag niet voor zich.
Ook het
onbekommerd genieten
van seksualiteit spreekt
niet voor
zich.
De lezer mag dit geschrift
dan ook zien als een pastorale
handreiking.
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Trouwe liefde

Over seksualiteit en relaties
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Wie is God? Een korte,
spannende vraag. Misschien
praat
je er nooit over, maar
toch zou je Hem beter
willen kennen.
En God wil zich graag
laten kennen! Ook aan
jou! Daarvoor
heeft Hij de Bijbel gegeven.
Maar de Bijbel is geen
gemakkelijk boek! Je
kunt best wat
hulp gebruiken bij het
lezen van de Bijbel. Daarvoor
is dit
boekje geschreven.
Als je God leert kennen,
ga je ook nadenken over
je leven.
Wat is de zin daarvan?
Waarvoor zijn we hier op
aarde? Waar
gaat het naartoe? Ook
dat soort vragen bespreken
we in dit
boekje.
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Wie is God?

Gereformeerde gemeent
eopbouw

Ds. H. Drost is predikant
van de GKv Zwijndrech
t-Groote
Lindt. Daarvoor was hij
zeven jaar werkzaam als
missionair
predikant in Oekraïne;
in de jaren ’90 had hij in
Venlo ook een
speciale evangelisatieopdrach
t.
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Planten &
Groeien

In deze beide boeken wordt
een bijdrage geleverd
om het
missionaire denken en
werken in de Gereforme
erde Kerken
op te warmen vanuit de
warme leer van de genade.
Voor verwerking en bespreking
is zowel achter het
onderdeel Planten als
achter het onderdeel Groeien
materiaal opgenomen.

Ds. H. Drost is predikant
van de GKv Zwijndrech
t-Groote
Lindt. Daarvoor was hij
zeven jaar werkzaam als
missionair
predikant in Oekraïne;
in de jaren ’90 had hij in
Venlo ook een
speciale evangelisatieopdrach
t.

789491 943072

In het onderdeel Planten
wordt geschreven over
kerkplanting, zoals het
stichten van nieuwe gemeenten
wordt genoemd. De evangeliste
n heten kerkplanters.
Er zitten risico’s aan deze
manier van spreken, maar
in dit
boek wordt aangeslote
n bij het bestaande woordgebr
uik.
Voor de auteur is de inhoud
ervan belangrijker.
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Gereformeerde evangelis

van een tweeluik over
een
missionaire gereforme
erde kerk.
Na Zaaien over het missionair
e werk gaat Planten &
Groeien over de missionair
e kerk.
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Dit is het tweede deeltje

In deze beide boeken wordt
een bijdrage geleverd
om het
missionaire denken en
werken in de Gereforme
erde Kerken
op te warmen vanuit de
warme leer van de genade.
Voor verwerking en bespreking
is materiaal opgenome
n.

N 978-94-91943-07-2
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Planten & Groeien

Wie is God?

De auteur maakt duidelijk
dat de combinatie gereforme
erd
en missionair sterk is.
In de praktijk lijken ze
niet zo goed
samen te gaan. Gereforme
erde kerken zijn vaak
nog
behoorlijk introvert met
weinig visie op evangelisa
tie. Je
krijgt aan de andere kant
ook wel eens de indruk
dat
je
– wil je echt missionair
overkomen – het gereforme
erde
overboord moet zetten.

STICHTING
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gaat voorop, want daaruit
is de kerk
geboren. En die afkomst
van de kerk heeft ook
alles te
maken met haar toekomst.
De kerk blijft alleen op
Christus’
weg als ze missionair
is: van harte gereforme
erd én van
harte missionair!
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Zaaien

isbn 9789491943126,

08-05-17 11:17

prijs € 12,50

EN WILMA VAN DER JAGT

een
missionaire gereforme
erde kerk.
Zaaien gaat over het missionair
e werk. Planten & Groeien
gaat over de missionair
e kerk.
Het missionaire werk
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Jezus
hogepriester

Rutger Heij is predikant
in de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) en op dit
moment verbonden aan
de
Kandelaarkerk in Heemse.

Drs. Hans de Wolf

DS. HENK DROST Planten
& Groeien

TICHTING
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DS. HENK DROST Zaaien
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‘Toen Jezus voor hogepriest
er Kajafas stond en maar
bleef
zwijgen, vroeg Kajafas
hem: “Zeg ons of U de
Messias bent,
de Zoon van God.” Jezus
zei toen: “U zegt het. Maar
ik zeg
tegen allen hier: vanaf
nu zult u de Mensenzoo
n zien zitten
aan de rechterhand van
de Machtige en Hem zien
komen op
de wolken in de hemel.”’
Ruben springt op: ‘Het
is maar goed dat niemand
je hier
kan horen, Ari! Hij is hierom
ter dood veroordeeld,
dat weet
je best. Dit is godslaster
lijk.’
‘Klopt, tenzij het waar
is.’ Ari is verbaasd over
zijn innerlijke
kalmte. Hij weet dat hij
vergaande uitspraken
doet.
Yoshua komt tussenbeid
e: ‘Dus jij wou beweren
dat er toen
twee hogepriesters tegenover
elkaar stonden?’
‘Inderdaad,’ reageert Ari
droog.
‘Maar er kunnen toch
nooit twee hogepriesters
van God
tegelijkertijd in dienst
zijn?’
Ari beseft dat hij nu nog
verder moet gaan dan
daarnet: ‘Ik
denk dat Jezus toen al
de enige hogepriester
van God was.’
Even is het stil in de kamer.
Dan klinkt de heldere
stem van
Susanna: ‘En ik geloof
dat er nooit meer een
andere zal
komen. Jezus zal tot in
eeuwigheid hogepriest
er zijn.’
Dit is een stukje van het
verhaal waarmee de boodschap
van deze bijbelstudie over
Hebreeën tot onder je
huid wil
komen. Verschillende
vragen komen aan bod,
zoals: wat
moet je als christen in
de eenentwintigste eeuw
met een
hogepriester? En: hoe
gaat je geloof echt iets
uitwerken in
je leven? Verder bevat
het boek op een aantal
plaatsen een
praktische excurs. Ook
sluit elk hoofdstuk af met
vragen
voor bespreking.
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Drs. Joh. de Wolf te Amersfoor
t is emeritus predikant.
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Dit is het eerste deeltje

Nieuwe schriftstudies
over Spreuken

Spreuken is bij uitstek
het boek van de wijsheid.
In het
complexe leven van tegenwoor
dig hebben wij vaak wijsheid nodig, maar wij hebben
daar ook vaak gebrek
aan. Dit
studieboek kan erbij helpen
om mensen van de eenentwin
tigste eeuw tot wijze mensen
te maken. En dat geldt
niet
alleen voor jonge mensen
die nog aan het begin
van hun
leven staan, maar ook
voor mensen van een
gevorderde
leeftijd, die het meeste
van hun leven al achter
de rug hebben.
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Wees
nog wijzer
STICHTING

In dit nieuwe bijbelstudi
eboek worden vijftien
spreuken
uitgebreid behandeld.
Er wordt gekeken wat
er precies
staat en hoe de betreffend
e spreuk in verschillen
de vertalingen is weergegeven.
Vervolgens wordt nagegaan
wat de
betekenis en bedoeling
van de spreuk was in de
tijd dat die
vorm kreeg. Dan gaat
het vooral over de tijd
van het Oude
Testament. Maar ook het
Nieuwe Testament komt
aan de
orde, want de schrijver
gaat ook na wat de spreuk
in die tijd
betekende en wat hij ons
nu vandaag nog te zeggen
heeft.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten
met gespreksvragen,
waarbij gedacht wordt aan
bespreking
De hoofdstukken zijn trouwens op een bijbelstudiegroep.
ook goed te gebruiken
persoonlijke schriftstud
voor
ie. Er is nu dus een boek
voor thuis
en voor de groep.

Vanuit die overtuiging
worden in dit boek twintig
spreuken
voor het voetlicht gehaald.
Met de bedoeling om te
groeien
in geloof en in wijsheid.

Drs. Joh. de Wolf te Amersfoor
t is emerituspredikant.

over Spreuken

Je hoort nog wel eens
dat er niet vaak over Spreuken
gepreekt wordt. Misschien
vinden predikanten een
spreuk niet
direct een onderwerp
voor een preek. Maar
ook op een vereniging of een bijbelstudi
egroep zul je op het rooster
niet
zo gauw een serie over
het boek Spreuken aantreffen
. Hoe
komt dat? Het zou kunnen
dat die stof velen niet
zo aanspreekt. Het kan ook zijn
dat er te weinig studiemate
riaal is
om dit boek op het rooster
te zetten. In ieder geval
is in die
leemte met dit nieuwe
studieboek over Spreuken
enigszins
voorzien. En in 2013 verscheen
ook al een eerste bundel
over dit bijbelboek van
dezelfde schrijver. Er is
nu dus actueel materiaal om mee
aan de gang te gaan.
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Schriftstudies
over Spreuken
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Nieuwe schriftstudies

RUTGER HEIJ Jezus
hogepries ter

Maar is dat dan niet christelijk?
Is het niet wijs als we
uitgaande van de verlossing
proberen te leven volgens
Gods
normen in grote en kleine
dingen? In de tien geboden
zijn
die normen kort en goed
onder woorden gebracht.
In het
boek Spreuken worden
die geboden in allerlei
omstandigheden toegepast. Daar
is, zeg maar, het grote
geld van
Gods wet in het kleingeld
van spreuken omgewisse
ld. In
het licht van het Nieuwe
Testament gaan die spreuken
nog
des te meer spreken.
Want zoals Paulus schreef
aan de
Kolossenzen, liggen in
Christus ‘alle schatten
van
wijsheid
en kennis verborgen’ (Kol.
2:3). Dus hoe meer je
uit en voor
Christus leeft, hoe beter
je Spreuken kunt begrijpen
en toepassen.
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Schriftstudies over Spreuk
en
Wat moeten we eigenlijk
met het boek Spreuken?
Is het wel
bedoeld voor christenen
van vandaag? Heeft het
wel een
christelijke boodschap
? Het gaat nauwelijks
of niet over
genade en verlossing.
Maar het gaat wel over
alledaagse
zaken die niet direct met
het evangelie lijken te
maken te
hebben. Zo lees je bijvoorbee
ld over grensstenen die
je niet
mag verplaatsen. Het
gaat geregeld over een
luiaard die
je niet moet navolgen.
Het gaat over mooie vrouwen
die je
moet mijden en over de
borsten van je eigen vrouw
waarin
je je mag verlustigen.
Er zijn spreuken over
wijn en sterke
drank, en over een pak
slaag dat je zoon verdient.
Zo kunnen we doorgaan. Bijna
alles uit het dagelijkse
leven komt
aan de beurt.
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