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ACTUEEL
Gods wet – vriend of vijand?
HENK DROST

Opwekking 599 wordt nogal eens gezongen in de kerk, bijvoorbeeld bij een
doop. Ik krijg bij dit lied altijd een gevoel
van vervreemding. Henk Drost haalt het
in zijn Thema-artikel aan en geeft daar
woorden aan mijn gevoelens. Door dit lied
kan de suggestie gewekt worden dat het
er niet toe doet hoe je leeft en wat je doet,
God is toch vol liefde en vergeving. Drost
laat daartegenover de bijbelse lijnen zien.
Evenzo toont hij in Actueel aan hoe wet en
genade functioneren.
Het gaat dan over Gods wijsheid en die zal
door de kerk bekendgemaakt worden (Ef.
3:10-12), de veelmeerkleurige wijsheid, zoals
Dirk Groeneveld die typeert.
In zijn wijsheid schiep Gods ons als zijn
evenbeeld. Wat betekent dat en is God nog
wel te herkennen in zondige mensen? Die
vraag is niet zomaar vanuit Genesis 9:6 te
beantwoorden, aldus Gert Kwakkel. Laten
we gewoon goed letten op wat die zegen
voor Noach en zijn zonen wél zegt.
Dat er binnen de GKv serieus over gedacht
wordt om koers te kiezen naar de Wereldraad van Kerken, ontdekte Ferdinand Bijzet
en dat verontrust hem – begrijpelijk.
Verder is in dit extra dikke zomernummer
onder meer te lezen over Jezus’ liefde, een
stukje Kamper kerkgeschiedenis en de
Paulusbiografie van Tom Wright.
Dit nummer was al klaar toen het nieuwe
synoderapport van de commissie M/V
verscheen. Toch kon daaraan nog beknopt
aandacht gegeven worden. Hoe is omgegaan met de ingediende bezwaren? Wat
is de visie op de Bijbel die de commissie
hanteert? En beantwoordt het rapport
aan de bedoeling: het bevorderen van een
vruchtbare synodebespreking?
Marja Zwikstra
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Nieuw licht
op een bijbelgedeelte

In de kerk schittert
Gods wijsheid
Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen
bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar
het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus,
onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen
door ons geloof in hem. (Efeziërs 3:10-12)
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In de kerk schittert Gods wijsheid.
Het kan zijn dat die zin er maar
moeilijk bij je ingaat. De kerk bestaat
uit mensen. Je ziet vooral menselijke fouten en gebreken. Menselijke
dwaasheid. Menselijke geldingsdrang.
Menselijk egoïsme. Mensen ontnemen
elkaar in de kerk soms zelfs het zicht
op God.
Als je wel een positief beeld over de
kerk hebt omdat de gemeente een
plek is waar je zegen vindt, dan zie je
waarschijnlijk toch ook wel in dat de
impact van de kerk vaak niet zo groot
is. De kerk schittert niet, de kerk glimt
hoogstens een beetje.

De apostel komt

Gods veelmeerkleurige wijsheid
Paulus schrijft het toch echt aan de
gelovigen in Efeze: Zo zal door de kerk
de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden…
De apostel komt woorden tekort om
die wijsheid van God te beschrijven.
Daarom bedenkt hij zelf een woord:
polupoikilos. Een samenstelling van twee woorden die
‘veel’ en ‘veelkleurig’ betekenen. Gods wijsheid is dus
niet maar veelkleurig, maar
veelmeerkleurig!
Dit bijzondere bijvoeglijke
naamwoord is een hint naar
het antwoord op de vraag
hoe het mogelijk is dat Gods
wijsheid schittert in de kerk.
Want dat blijft een raadsel.
Een mysterie zelfs. Het is
het mysterie waarover Paulus
het heeft in Efeziërs 1:9-10.
Gods besluit om alles in de hemel en alles op aarde onder één
hoofd bijeen te brengen. Dat
voornemen wordt werkelijkheid in het opengaan van
Gods heil voor alle volken. Dat is de
rode draad door Efeziërs 1, 2 en 3.
Christus heeft uit de Joden en uit de
heidenen in zichzelf een nieuwe mensheid geschapen (2:15). Gods plan,

woorden tekort om
die wijsheid van

God te beschrijven.

Daarom bedenkt

hij zelf een woord

NADER
BEKEKEN

Gods wijsheid en Gods liefde waren
eerst nog verborgen voor het grootste
deel van de wereld, maar worden sinds
Pinksteren overal bekendgemaakt.
Gods luister gaat open voor alle volken
op aarde. Nu pas blijkt de werkelijke lengte, breedte, hoogte en diepte
van Christus’ liefde. En iets van die
lengte, breedte, hoogte en diepte is dus
blijkbaar zichtbaar aan de kerk. Aan de
veelmeerkleurigheid van de kerk.
Nu nog steeds. Want ook in 2020 is
Gods heil niet beperkt tot één volk,
één format of één kerkgenootschap.
Gods wijsheid schittert in de zwarte
kousen op de biblebelt. In de witte
gewaden van de Eritrese christenen.
Op de gouden koepels van oosters-orthodoxe kerken. In de half verborgen
samenkomsten in China. In heel
de wereldwijde kerk schittert Gods
wijsheid.
Het hemeltoneel
Dus ook in jou als lid van die wereldwijde kerk schittert Gods wijsheid.
Jouw rol op het wereldtoneel is dus
misschien wel belangrijker dan je
denkt. Of beter gezegd, je rol op het
hemeltoneel. Want door de kerk wordt
de veelmeerkleurige wijsheid van God
niet maar bekend op aarde, maar aan
alle vorsten en heersers in de hemel
sferen, schrijft Paulus.
Om erachter te komen wie Paulus op
het oog heeft met dat mysterieuze
gezelschap moeten we even inzoomen
op de stad Efeze. Een belangrijke
havenstad aan de westkust van wat nu
Turkije is. Efeze was de handelsverbinding tussen Europa en Azië. De
bevolking bestond uit een smeltkroes
van culturen. Religie was hot. Efeze is
bekend vanwege de enorme Artemistempel die er stond, maar naast Artemis werden er in Efeze nog zo’n vijftig
andere goden en godinnen vereerd.
Allerlei overheden en machthebbers
in de hemelse regionen die het lot en
het leven van de Efeziërs bepaalden en
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Iemand die juist in die diepe
vernedering overwon. Die zo
de duivel de toegang tot God
ontzegde en hem het recht van
spreken ontnam
waarnaar Paulus verwijst in zijn brief.
In 2020 zijn die overheden en machthebbers inmiddels wel weg verklaard.
Het zijn luchtkastelen die zijn doorgeprikt door de harde resultaten van
de natuurwetenschappen. Het is voor
ons moeilijk om ons iets voor te stellen
bij die hemelse overheden en machthebbers. Ons wereldbeeld is aardig
horizontaal. Maar misschien zijn we
door onze aandacht voor het zichtbare
en het natuurlijke ook wel iets van
ons gevoel voor het bovennatuurlijke
kwijtgeraakt.
Paulus neemt die bovennatuurlijke
krachten in ieder geval heel serieus,
blijkt uit zijn brief aan de Efeziërs. En
die hemelse tegenstanders van God
ziet Paulus zichtbaar worden in de
tegenwerking van de aardse autoriteiten en in antichristelijke sentimenten.
Aan die onzichtbare hemelse overheden, die wel degelijk invloed hebben
op aarde, maakt God dus door de kerk
zijn schitterende wijsheid bekend.
De bekende Engelse theoloog John
Stott gebruikt hiervoor het beeld van
een toneelstuk dat wordt opgevoerd.
De geschiedenis is de theaterzaal. De
wereld is het podium. De mensen
zijn de acteurs. God is de schrijver
en de regisseur van het stuk. En de
toeschouwers, dat zijn de kosmische
machten, de onzichtbare overheden.
Zij hebben blijkbaar, net zo min als wij
mensen, inzicht in Gods plannen. Ze
worden ook verrast door de loop van

het verhaal. God gaat door zijn Zoon
te offeren de hele wereld redden. En
zij kunnen er niets tegen doen.
En jij speelt als een van de gelovigen
die samen de kerk vormen, door jouw
leven op aarde een belangrijke rol op
dat hemeltoneel. Je draagt bij aan het
zichtbaar worden van Gods veelmeerkleurige wijsheid op aarde en in de
hemel.
Jouw recht van spreken
Het loont de moeite om tot slot nog
wat beter te kijken naar twee woorden
uit de tekst. Eerst het woord ‘kerk’,
uit vers 10. Ekklesia staat daar in het
Grieks. Oorspronkelijk betekende dat
woord vergadering, of verzameling. De
ekklesia was de vergadering waarin alle
vrije Griekse burgers uit een bepaalde
stad bij elkaar kwamen om op een
democratische manier beslissingen te
nemen.
Een heel belangrijk begrip in die vergadering was parresia. ‘Vrijmoedigheid’
of ‘vrijheid van meningsuiting’. Elke
vrije Griekse burger had dat recht.
Dat recht van spreken. Net zoals elke
Nederlander in het publieke debat nog
steeds prat gaat op zijn of haar vrijheid
van meningsuiting.
Laat Paulus in vers 12 nou net dat
woord gebruiken: parresia, vrijheid van
meningsuiting. In Christus hebben we
vrijmoedigheid en toegang tot God.
Door Christus mag je bij God komen
en heb je zelfs recht van spreken als je
voor Hem staat.

Misschien is dat ook wel de diepste
kern van Gods mysterie. Van zijn eeuwenoude plan. Dat Hij alles op aarde
en in de hemel onder één hoofd bijeenbracht. Namelijk onder iemand die
het diepst vernederd was. Die juist in
die diepe vernedering overwon. Die zo
de duivel de toegang tot God ontzegde
en hem het recht van spreken ontnam.
Die alle hemelse machten het zwijgen
oplegde en aan de eeuwige aanklachten een einde maakte. Maar die juist
de toegang naar God opende voor die
nieuwe mensheid die Hij schiep uit
Joden en heidenen. Die verzameling
mensen uit allerlei landen en van allerlei leeftijden, die heiligen genoemd
worden. Als onderdeel van die verzameling heb je recht van spreken als je
voor God staat.
Omdat Jezus je bevrijdt van al je zonden. Zelfs van het meest hardnekkige
en diep verborgen kwaad in je leven.
Zelfs van je altijd knagende schuldgevoel. Van Christus krijg je een zuiver
geweten. Want alleen met een zuiver
geweten kun je vrijuit spreken.
Dat betekent veel. Het betekent dat je
in je gebed echt bij God kunt komen.
En dat je dan van God recht van spreken krijgt, om alles voor hem neer te
leggen. Je dank en je ontzag. Maar ook
je klachten en je onbegrip. Dankzij
Christus heb je recht van spreken.
Dat God zo de wereld zou redden.
Door in zijn Zoon iets nieuws te
scheppen. Een nieuwe mensheid
waarin iets van Gods veelmeerkleurige wijsheid zichtbaar zou zijn.
Een mensheid die niet maar bestaat
uit wereldleiders, machthebbers en
beroemdheden, maar uit heiligen uit
alle lagen van de samenleving. Daarin
wordt Gods wijsheid zichtbaar voor
alle lagen van de werkelijkheid. In de
kerk schittert Gods wijsheid.
Ds. H.D. Groeneveld is predikant te
Amersfoort-Zuid.
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Gods wet –
vriend of vijand?
Hoe kan ik veranderen?
Waarom zit ik altijd weer te worstelen?
Iedere oprechte christen voelt de pijn
van het falen, het berouw waarvan je
dacht dat het echt was. En dan ga je
toch weer de fout in.

Jacqueline van der Waals heeft dat heel herkenbaar
onder woorden gebracht:
Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw.
Ik ben mij zelve moede en ik ben
het zoeken moe naar God, dien ik niet ken,
en dien ik toch zoo gaarne kennen zou.1
Hoe kom ik dichter bij God? Hoe zal ik meer op Hem
gaan lijken?

Leren leven voor God
Het antwoord op die vragen is in de loop van de tijd
geweldig veranderd. Kort gezegd: eerst ging het over
de wet en nu over de genade.
Doordat bijvoorbeeld in de preken sterk de nadruk is
gelegd op de wet en Gods boosheid over het schenden van zijn heilige wet, werden en worden christenen gestimuleerd om hun leven te veranderen.
Dat gaf vaak weinig vreugde. Je wordt opgezadeld
met een schuldgevoel. En met zulke nare emoties
verandert er ook niet zoveel in je leven, hoogstens
uit angst.
Er verandert pas wat als je door genade geraakt
wordt. Verwondering over genade en over acceptatie
zijn sterke stimulansen om het anders te gaan doen.
Je ervaart dat als je elke dag begint bij wat Christus
deed, niet bij wat jij moest doen of gaat doen.2 Zo
weet je je geaccepteerd, zelfs ondanks wat je deed
en ook ondanks wat je gaat doen. Dat goede nieuws
raakt je zo dat je graag voor God wilt leven. In die
liefde gaat het allemaal ook veel meer bloeien in je
leven. Je komt een stuk dichter bij God.
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Heftige reactie
Die ontdekking van genade is een groot feest. Dat was ook
het feest van de Reformatie. En steeds weer moeten we dat
feest leren vieren als we het idee gekregen hebben dat de
regeltjes overheersend zijn geworden. In de Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt werd dat laatste wel zo beleefd, omdat er
sterk gewerkt werd met belofte en eis (regel) in het verbond.
Je kreeg eerst de belofte. En dan werd het tijd om de eis te
doen. Zo kwam het nogal eens over.
Waar Christus te weinig in het midden staat3, komt er druk
op onze inzet te liggen. Het is de druk van de wet. En wanneer
dan de genade ontdekt en geproefd wordt, is dat een nieuwe
fase in het geloof, een nieuwe lente. Alles wat met de wet te
maken heeft, roept daarna alleen maar negatieve gevoelens
op. Dan is er een sterke anti-de-wetstemming.
En de nekhaartjes gaan overeind als er gepreekt wordt over
Gods regels en wet. ‘Hoor je dat? Daar gaan we weer! Terug
van de vreugde over de genade in de pressie van de wet.’

Tegen-de-wetbeweging
Laten we elkaar eerst blij omarmen in de ontdekking van
de genade voordat we de discussie starten. Wie gelooft dat
Christus alles voor je heeft gedaan, heeft de belangrijkste ontdekking van zijn of haar leven gedaan. Het is genade. In die
sfeer van de genade is het goed om van gedachten te wisselen
over wat de wet nu wel of niet te betekenen heeft in een leven
uit die genade. Dat is een positieve inzet als je in discussie
gaat met anti-de-wetchristenen. Vaak zijn zij geraakt door het
totale van Christus’ werk.
Tim Keller wijst op een goede balans in je geloofsleven. ‘Aan
het ene uiteinde van de balans staat het wetticisme. Dat is de
leer of de gedachtegang die inhoudt dat we onszelf kunnen
verlossen door onze manier van leven. Aan het andere uiteinde staat het antinomisme, of – in gewoon Nederlands – het
relativisme. Dat is de opvatting dat het er niet toe doet hoe
we leven omdat God, als Hij bestaat, toch wel van iedereen
houdt.’4 Als ik dat lees, schrik ik hoe vaak je dit soort geluiden
ook in de kerk hoort. Dan is echt het werk van Jezus in geding.
Maar ook bij hen die juist dat werk van Jezus heel hoog en
centraal willen houden en veel over genade (s)preken, kun je
horen dat een heilig en goed leven er niet meer zo toe doet, en
de wet dus ook niet. ‘Maar’, schrijft Keller, ‘als onze verkondiging van het evangelie ook maar even lijkt op “je moet geloven
en goed leven om te worden gered” of “God heeft iedereen lief
en accepteert iedereen zoals hij of zij is”, zullen we merken dat
bekering uitblijft.’5

In de geschiedenis van de kerk6 is dit punt al een aantal keren
aan de orde geweest. Ook in onze tijd gaat het gesprek door.
Leven we door de wet of door de Geest? Zijn we vol van genade
of hangen we aan regels? Is de wet nu mijn vriend of niet?

Vriend of vijand
Het kan zijn dat de wet – in de kerk of elders – door anderen of
door jezelf zo gebruikt is dat hij een regelrechte bedreiging is
voor al je vreugde in het geloof, voor je beleving van de genade
en voor het dienen van God. Inderdaad is de wet een vijand als
hij door anderen of door jouzelf gebruikt wordt/is om vrede met
God te krijgen. Maar als je relatie met God rust in het werk van
Jezus Christus, ga je de genade in de wet zien. Het is de wet van
Christus.
Dat werd zo mooi afgebeeld in Gods huis. Waar kon je de wet
vinden? Onder het deksel van de verzoening in de ark van God.7
Pas als alles goed was via het bloed dat op het deksel gesprenkeld
werd, kwam de wet in beeld.
Wie de verzoening bij Jezus zoekt (en niet in de wet), krijgt een
andere kijk op de wet.8 De wet wordt je vriend.9
Dat betekent niet dat de wet je alleen maar knuffelt. Dat zou zo
zijn als je zonder zonde was. De wet laat je je zonde voelen. Maar
het is een vriend die je je falen toont, opdat je weer in de vrijheid
komt, weer bij Christus uitkomt en alles alleen van Hem, ja alleen
van Hem verwacht.

1 Zie https://www.dbnl.org/tekst/waal007gebr01_01/waal007gebr01_01_0025.php.
2 Richard F. Lovelace, Dynamics of spiritual life (InterVarsity
Press, 1979, p. 101) noemt dat gaan staan op het platform
dat Luther weer ontdekt heeft.
3 Dat is wel een risico bij heel sterk verbondsmatig denken.
4 Tim Keller, Centrum Kerk, Franeker, 2014, p. 20; zowel het
woord antinomisme als antinomianisme wordt gebruikt om
de ‘anti-de-wet’-mentaliteit te beschrijven.
5 Keller, a.w., p. 26-27.
6 De term ‘anti-de-wetpersoon’ of antinomiaan komt
van Luther, die na de ontdekking van pure genade in de
Reformatie te maken kreeg met enthousiastelingen die de
wet wilden afschaffen. Hoewel Luther wel aanleiding had
gegeven tot die houding, laat hij weten dat hij er niks mee
te maken wil hebben. Hij schrijft een pamflet ‘Tegen de
Antinomianen’. Je kunt dat vinden in: Herman J. Selderhuis
(red.), Luther verzameld, Utrecht, 2016, deel I, p. 607-617.
7 Zie o.a. Deut. 10:1-5; Ex. 34:29.
8 Zijn wet is fijn, zie Mat. 11:28-30.
9 Zie Mark Jones, Antinomianism. Reformed theology’s unwelcome guest?, P&R publishing, 2013, p. 54. Wie eens in dit
onderwerp wil duiken, vindt hier een pittige maar mooie
(Engelse) gids.
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In de genade krijg je ook ruimte om te zien dat de wet ons
veel van God laat zien. Zijn karakter liet Hij met zijn vinger
in de stenen tafelen verschijnen. De wet is Vaders gezicht. De
wet is heilig. Hij is mooi. Hij is zuiver. Ja – zo vatte zijn Zoon
de wet samen – Hij is liefde.

De wet is je vijand als je hem gebruikt om je verhouding
tot God recht te zetten (rechtvaardiging).
Kijk maar:
‘De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat
niet onder de wet, maar leeft onder de genade’ (Rom.
6:14).
‘Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven
wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt,
maar de Geest maakt levend’ (2 Kor. 3:6).
‘… wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet
onderworpen aan de wet’ (Gal. 5:18).
De wet is je vriend als je vanuit de genade je leven aan
Jezus wilt geven (heiliging).
Kijk maar:
‘De wet van de Geest die in Christus Jezus leven
brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de
dood’ (Rom. 8:2).
‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na’
(Gal. 6:2).
‘Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die
vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die
hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt –
hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet’
(Jak. 1:25).

Preek: prachtig en krachtig
Ik heb de indruk dat in preken nogal eens de (herontdekte) genade zo centraal gesteld wordt dat de wet uit beeld
is verdwenen. Er is ook door invloed van onze cultuur een
anti-de-wetsentiment. En dan heb ik het nog niet eens over
de weerzin om de wet voor te lezen in de eredienst, maar
met name over de afkeer die algemeen wordt ervaren over
vermanende prediking. Die wordt beleefd als een terugval
in wetticisme. Dus vermaning komt niet meer aan de orde.
Alleen de genade die goedkoop wordt.
Het probleem is dat de bijbelse lijn vervaagt. In Gods Woord
staan de genade en de verlossing door Jezus centraal. Maar
worden er niet overal vermaningen aan gekoppeld? Horen we
dat nog terug in preken?

NADER
BEKEKEN

Antinomisme
Alleen Christus’ werk

Bijbel
Alleen Christus’ werk
Vermaningen en aansporingen

De bedoeling is goed als je door sterk genade te preken de
levens van mensen wilt raken, ook zo dat ze geraakt hun leven
aan God wijden. Maar als de wet en de vermaningen helemaal niet meer aan de orde komen, wordt het vaag. Dan gaat
het over een soort goed gevoel dat geen heilige effecten heeft
(tenminste, die worden dan niet benoemd). En op de duur
wordt al dat hameren op genade een soort mantra10 waarvan
weinig kracht uitgaat, hoogstens dat een aantal mensen weer
gekieteld wordt in hun positieve zelfgevoel en op de oude voet
verder leeft.
Zeker kun je door vanuit Gods wet te preken in de hand
werken, dat mensen gaan denken dat ze het zelf moeten gaan
doen en de wet in plaats van Christus stellen. Dat is rampzalig. Legalisme of wetticisme of hoe dat beest ook verder heten
mag, heeft al veel vreugde in de genade kapotgemaakt. Daarom is het zo’n goede vraag of in de preken Christus centraal
staat.

Christus centraal: dat is prachtig
Het gaat erom dat Hij in ons komt wonen. Hij verandert ons
leven. Hij alleen kan ons de kracht geven om voor God te
leven. Hij gaf de Heilige Geest. Dat is allemaal genade. En dat
mag en moet radicaal zonder voorbehoud of verzwakking
gepreekt worden. Het gaat om Christus alleen en Jezus totaal.
Maar wat houdt dat dan in? Luister naar Hem. Kijk naar Hem.
Het gaat Hem om jouw leven op de weg van de wet. Dat is de
liefde die in de Bijbel nooit vaag is, maar de vorm aanneemt
van het leven naar Gods wet.
‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te
schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om
ze tot vervulling te brengen’ (Mat. 5:17).
Dat is Christus. Hij is de vernieuwde wet.11 Hij leefde Vaders
wet. Hij ‘heeft steeds ten volle geleefd naar al de geboden
van God, uit de wortel van de waarachtige liefde. Daarom
verschijnt voor Gods kinderen de wet in het levende voorbeeld van de volmaakte vervulling. De wet staat in de gouden
omlijsting van de verdiensten van Christus, zodat zij geen
verschrikking baart, maar liefde vragend en gehoorzaamheid
vorderend, tevens gekend wordt in het licht van de bron van
onze kracht. Nu verstaan wij pas wat het woord van Jezus:
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“Mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Mattheüs 11:30) betekent. Hij geeft wat de wet beveelt.’12

Christus centraal: dat is krachtig
Zoals Jezus zelf deed, zo moet de prediking van de genade
krachtig aanwijzen waar het fout gaat en hoe het goed gaat
in je leven. Dat houdt je dicht bij Christus. En dat is geen
mantra, maar als de weg (wet) van de heiliging duidelijk
wordt aangewezen, gaat het om leven in de kracht van Jezus.
Hoe dat werkt, wordt mooi omschreven in Dordtse Leerregels
V,14: ‘Nu heeft het God behaagd zijn genadewerk in ons te
beginnen door de prediking van het evangelie. Evenzo wil Hij
het instandhouden, voortzetten en voltooien door het laten
horen, lezen en overdenken van het evangelie, door aansporingen, dreigementen, beloften en ook door het gebruik van
de heilige sacramenten.’

Genade door de wet
Hoe blijft genade genade? Door Christus te prediken. Door de
schoonheid van de wet te laten zien. Door de vermaningen
van Jezus en de apostelen. Door de dreigementen van (!) het
evangelie.
Besef van eigen onheiligheid brengt ons bij Christus. Als er
alleen gehamerd wordt op genade, als we alleen maar horen
dat we een parel zijn in Gods hand, gaan we hooghartig aan
Hem voorbij leven. Maar als de vermaningen klinken, gaan we
haastig naar Jezus om door Hem getransformeerd te worden
in een nieuw leven naar Gods bedoeling (lees: wet). En dan
straalt de gemeente Licht uit naar de wereld.
Een goede test om te kijken wat de prediking doet, is de vraag:
gaat de gemeente gerustgesteld naar huis om gewoon weer
op de oude voet verder te gaan na het horen van vele woorden over genade? Of zijn de gemeenteleden opgeroepen om
vanuit genade een nieuw leven te leiden?

10 Mark Jones, a.w., p. 28,118.
11 In de tegen-de-wetbeweging wordt die uitdrukking
gebruikt om de wet aan de kant te schuiven: het gaat om
Christus. Maar ik bedoel: Christus schuift de wet niet aan
de kant, maar geeft die als het ware een nieuw jasje in de
kleur van de genade.
12 I. Kievit, Vreugde bij de bron, verspreide geschriften,
Apeldoorn, 2014, p. 314. Heel hoofdstuk 7 over het antinomianisme is leerzaam.

Benjamin West,
Jozua steekt met de ark de Jordaan over
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Je kunt wel zeggen dat onze tijd allergisch is voor
autoriteit. Het roept snel agressie op als iets van
buitenaf opgelegd wordt. Wat zegt mij de wet?! Het
moet van binnenuit komen. Dan is het echt. Het gaat
om spontane gehoorzaamheid.

ie mentaliteit van onze
tijd heeft natuurlijk
ook invloed op ons
geloof. Veel christenen
vinden bijvoorbeeld
dat gehoorzaamheid
aan God spontaan moet
zijn. Het moet uit je hart
komen. Dat is echt. Wat je uit plicht
doet, is je opgelegd. Dat is niet echt.
Niet de wet van buiten, maar de Geest
in mij bepaalt wat ik wel en niet mag
(wil) doen voor God.

Echt

De tien geboden
getoond door Mozes

Het mooie van die moderne visie is
dat iets echt moet zijn. Je moet iets
doen omdat je erachter staat. Maar
er zijn ook risico’s. Een groot gevaar
is dat je zelf gaat uitmaken wat God
goed of minder fijn vindt. Het moet
van binnenuit komen, immers?! Dat
loopt er dan meestal op uit dat God
het wel aardig met jou eens is. Dat
maakt een echt heilig leven voor God
kapot.
Dit punt speelt een rol in het gesprek
met de ‘anti-de-wetbeweging’ (antinomianisme). Dat is een beweging van
medechristenen – medegereformeer-

den vaak – die de kracht van de genade
hebben ontdekt en het feest van de
genade willen blijven vieren. Gehoorzaamheid komt – zeggen ze dan – uit
de kracht van de genade en daar heb je
de wet dus niet voor nodig. Het hoeft
niet van buitenaf te komen. Het komt
van binnenuit.

Spontane chaos
Het is belangrijk samen na te denken
over de genade, de wet en de gehoorzaamheid. Het gaat om het leven
voor God. Steeds weer kwamen deze
punten na de Reformatie aan de orde.
De gereformeerde theoloog Wilhelmus
à Brakel begint met een opmerking
die belangrijk is om in deze discussie
ieder recht te doen. Hij schrijft dat je
verschil moet maken tussen wereldse
mensen die helemaal niet naar God
willen luisteren en – zeg maar – de
meer serieuze antinominianen. Hij
schrijft: ‘Zij staan wel degelijk een
godzalig leven voor, en zeggen dat we
moeten doen en laten wat de wet geboden of juist verboden heeft – maar dan
niet omdat de wet dat zegt! Volgens
hen is de wet alleen aan Israël gegeven, en hoeft die onder het Nieuwe
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Testament door niemand gehouden te
worden. Het goede moet nu gedaan
worden, enkel en alleen uit liefde tot
God, en het zondige moet gelaten
worden onder invloed van de zalving
van de Geest. De Geest onderwijst de
gelovigen immers in alles en werkt in
hen wat Hem welbehaaglijk is. De wet
echter heeft volgens hen geen enkele
kracht meer.’1
Het klinkt wel enthousiast. Het is vaak
ook goed bedoeld. Maar de consequentie van die manier van denken is
een gevaar voor de gemeente. Want
ieder heeft dan spontaan zo zijn eigen
waarheid. Wat volgens de een kan, kan
volgens de ander echt niet. Wie heeft
dan gelijk? Dat beschrijft Brakel ook
mooi. ‘Wie de liefde tot Christus als
enig criterium voor een heilig leven
aanwijst, zaait grote verwarring in
leer en leven. Wat de een uit liefde tot
Christus denkt te moeten doen, denkt
de ander uit liefde tot Christus te
moeten laten. Liefde tot Christus zal
de een aanzetten tot dit en de ander
tot wat anders. De liefde is in dit leven
immers onvolmaakt, en ons eigen belang weet zich daar altijd subtiel mee
te vermengen.’2
1 Wilhelmus à Brakel, Redelijke
Godsdienst IIa (hertaald door
Jasper J. Stam, Apeldoorn, 2018),
p. 66.
2 Brakel, a.w., p. 71.
3 Deze mening kom je ook tegen
in veel anti-de-wetdenken (antinomianisme): Christus heeft de
wet gedaan. Dat is alles. Wat jij
en ik met de wet doen, is niet van
belang.
4 Zie G. van Rongen, De Westminster Confessie met de Grote en de
Kleine Catechismus, Barneveld,
1986, p. 50 (zie 11.5).
5 Deze lijn kent ook onze belijdenis.
Kijk maar eens in zondag 32 en 33
van de Heidelbergse Catechismus
over de vruchten van het geloof
en de goede werken.
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Een voorbeeld van die manier van
denken is hoe er de laatste tijd met de
zondag omgegaan wordt. De invulling wordt door veel christenen zelf
bepaald. Als iemand het in zijn hoofd
haalt om Gods Woord en wet erbij te
halen, levert dat alleen maar kribbigheid op. En ieder doet wat goed is in
eigen ogen. Het wordt wat mooier
gebracht: ieder handelt naar eigen
ingeving van de Geest van binnenuit.
‘Ik voel dat God het zo wil’ – klinkt
het dan.
Ondertussen gebeurt er een ramp
binnen de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt. Want men zegt dat je de
nadruk op het gevoel moet leggen.
Dat zou spontane gehoorzaamheid
geven om Gods weg te gaan. Maar
tegelijk is er een geweldig gebrek aan
kennis van Gods wet en Woord. Zonder in de Bijbel ondergedompeld te
zijn heb je echt geen fijngevoeligheid
voor wat God wil. Je maakt dan zelf je
keuzes.

een typerend gesprekje. Het ging over
wat zonde met je doet. Volgens een
aardige knaap uit de gemeente was
er niet zoveel aan de hand, want het
maakt voor God niet uit wat je doet.
Hij heeft alles al vergeven. Dat is een
manier van denken die er ingezongen
is via Opwekking 599.

Laten we groeien in kennis. Dat is
het gebed van Paulus. Liefde zonder
kennis is sentimentele nonsens. Liefde
gedragen door kennis geeft vrucht.
Paulus schrijft: ‘En ik bid dat uw liefde
blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden
waar het op aankomt’ (Fil. 1:9-10).

Toen ik daarop zei dat het wel kwaad
kan zonde te doen omdat God
woedend wordt, zat hij me met open
mond aan te kijken. We hebben er vervolgens een mooi gesprek over gehad.
Je komt hier een wat doorgeslagen
manier van gereformeerd denken
tegen. Men legt er prachtig mooi alle
nadruk op wat Christus voor je gedaan
heeft. Dat telt. Wat jij goed of fout
doet, telt dan niet.3

We hebben meer nodig dan
ons eigen gevoel
God heeft in genade ons (1)
zijn Woord en wet gegeven
Gods Woord helpt ons om op koers
te blijven. Hij laat ons in dat Woord
namelijk zien waar Hij blij van wordt
en waar Hij boos om wordt. Je leert
dan daar rekening mee te houden.
In het catechisatielokaal had ik eens

Nog voordat je bestond
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield
gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij
komt.
En wat je nu ook doet,
z’n liefde blijft bestaan.
en niets wat jij ook deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Gods liefde geraakt
Het is waar dat God ons uitgekozen heeft zonder dat meetelt wat wij
gedaan hebben of doen. Dat is Gods
onvoorwaardelijke liefde. Die liefde let
niet op wat wij deden. Maar de Bijbel
leert ons ook over Gods liefde die wel
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reageert op wat wij doen. Hij is blij
met ons als we naar Hem luisteren,
maar Hij wordt boos als we verkeerd
doen.
God reageert op menselijk gedrag.
God werd bijvoorbeeld blij van
Henoch. We lezen in Hebreeën 11:
‘Henoch stond immers al vóór zijn
opneming bekend als iemand in wie
God vreugde vond’ (Heb. 11:5). God

is dat hun bitterder dan de dood’ (DL
V,13).
Onze Engelstalige gereformeerde
broeders en zusters hebben de Westminster Confessie. In die belijdenissen
komen de punten die ik hier beschrijf,
wat meer aan de orde dan in onze
belijdenisgeschriften omdat ze in de
ontstaanstijd net discussies over wet
en genade, liefde en gehoorzaamheid
achter de rug hadden. Ook de visie dat

God kan uitermate vrolijk worden
van een mens, maar ook heel boos
kan uitermate vrolijk worden van een
mens, maar ook heel boos. Jezus laat in
zijn zeven brieven aan de kerk duidelijk merken dat ons gedrag Hem raakt.
Zelfs gebrek aan daden door lauwheid
maakt Hem boos. ‘Maar nu u lauw
bent in plaats van warm of koud, zal
ik u uitspuwen’ (Op. 3:16). Wat van
de Vader en de Zoon geldt, lezen we
ook over de Heilige Geest: je kunt ook
Hem door je gedrag verdrietig maken.
Zijn liefde verandert er niet van, maar
je relatie met Hem wel. In Efeziërs 4
lezen we: ‘Maak Gods heilige Geest
niet bedroefd, want hij is het stempel
waarmee u gemerkt bent voor de dag
van de verlossing’ (Ef. 4:30).

je zonden geen verandering brengen in
de relatie met God, was aan de orde.
De geloofsbelijdenis uit Westminster
geeft bijbels tegengas:

Dat leren we dus uit wat God over
zichzelf vertelt in zijn Woord. Ons
gedrag bepaalt mee de verhouding
tot God. Het is een sterke aansporing
om uit liefde God te gehoorzamen.
De belijdenis uit Dordrecht heeft
mooi beschreven dat die reactie van
God een geweldige aansporing is tot
heilig leven, ‘want wanneer zij die God
vrezen, zijn vriendelijk aangezicht zien,
is dat hun zoeter dan het leven, maar
wanneer God zijn aangezicht verbergt,

We hebben meer nodig dan
ons eigen gevoel
God heeft in genade ons (1) zijn
Woord en (2) wet gegeven

‘God houdt niet op telkens weer de
zonden van hen die gerechtvaardigd zijn
te vergeven. En hoewel zij nooit uit de
staat van de rechtvaardiging kunnen
vallen, kunnen zij toch door hun zonden
onder Gods vaderlijk ongenoegen komen
te liggen. En het licht van zijn aangezicht valt niet eerder weer over hen dan
dat zij zich verootmoedigen, hun zonden
belijden, om vergeving vragen, en hun
geloof en berouw vernieuwen.’4

Het verhaal dat alleen goed is wat
je spontaan voor God doet – op je
gevoel – klinkt wel mooi, maar heeft
nogal wat risico’s. Niet alleen breekt
die gevoelsaanpak het gezamenlijke
leven in de heiliging af, het geeft ook

onzekerheid. Hoe weet je nu dat je
goed leeft?
Er is veel onzekerheid in het geloof.
Dat heeft wel te maken met de emo
(tie)cultuur waarin we leven. Als je iets
voelt, is het waar (zegt men). Als je het
niet voelt, is het niet echt (denkt men).
Wie zo koerst op het gevoel, beleeft
in het geloof ups-and-downs, maar
weinig houvast.

Jezus in mij
Hier zie je hoe de wet van God ons
helpt in de relatie met God. Zijn wet
laat zien welke daden God fijn vindt.
En als je die daden in je leven terugziet, zie je Jezus die de wet aan het
vervullen is in jou. En dat geeft je het
gevoel van zekerheid in Hem.
‘Goede werken zijn alleen zulke als God
in zijn heilig Woord bevolen heeft, en
niet zulke die, (…) door de mensen zijn
verzonnen, uit blinde ijver of onder het
een of andere voorwendsel van een goede
bedoeling.
Deze goede werken, gedaan in gehoorzaamheid aan Gods geboden, zijn de
vruchten en bewijzen van een waar
en levend geloof. Daardoor betuigen de
gelovigen hun dankbaarheid, versterken
zij hun zekerheid…’
(Westminster Confessie, 16.1 en
16.2)5
Gelukkig hebben we ook de wet. Laten we die niet aan de kant schuiven.
Laten we bidden dat we God er beter
in gaan ontdekken, zoals in Psalm
119:18 staat:
Neem de sluier van mijn ogen –
dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi
uw wet is.
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M/V en ambt:
het commissierapport gewogen
Vlak voor de vakantie verscheen het
rapport van de synodecommissie
Revisieverzoeken man/vrouw en ambt,
onder de titel Elkaar van harte dienen.
Dit rapport zal dienend zijn aan de
besluitvorming door de synode die, zo
de Here wil, op 4 en 5 september over dit
onderwerp zal vergaderen.

anneer de synode dit rapport
als uitgangspunt neemt voor
de bespreking, betekent het
dat er ongemerkt bepaalde
stappen worden genomen die een
vruchtbare bespreking in de weg
zullen staan. We voelen ons dan ook genoodzaakt
om dat onder de aandacht brengen.
Methode
De kerken die een bezwaarschrift hadden ingediend,
kregen op 23 december 2019 de gelegenheid om hun
bezwaren nader toe te lichten. (De tekst van die
toelichting is gepubliceerd in een speciale editie van
Nader Bekeken, januari 2020). Tot zover was er sprake
van een keurige en zorgvuldige behandeling.
Maar welke methode van behandeling hanteert het
rapport?
Je zou verwachten dat een commissie die de bespreking van bezwaren voorbereidt, eerst nauwkeurig
die bezwaren weergeeft (en eventueel rubriceert)
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om ze vervolgens te toetsen. Dat wil
zeggen: aan te geven waarom het
argument dat het bezwaar onderbouwt,
wel of niet toereikend of deugdelijk is.
Opvallend genoeg wordt deze werkwijze
in het rapport niet gevolgd.
Welke methode wel wordt toegepast,
blijkt op pagina 10. Op de voorafgaande
pagina’s is een puntsgewijze samenvatting gegeven van een bepaalde uitleg
van verschillende bijbelplaatsen. Even
afgezien van de vraag of deze samenvatting overeenkomt met wat in de bezwaarschriften naar voren is gebracht,
wordt dan geconcludeerd: ‘Als je deze
uitleg volgt, leidt dat tot de conclusie
dat vrouwen geen kerkelijk ambt mogen
bekleden. Maar hieronder zullen we laten zien dat je deze Bijbelgedeelten ook
anders kunt uitleggen.’ Dus in plaats
van de bezwaren te bespreken, zoekt het
rapport naar een nieuwe onderbouwing
van de besluiten van de GS Meppel 2017.
Daarmee wordt de suggestie gewekt dat
een bespreking van de bezwaarschriften
niet nodig is. Met als argument: er is een
andere uitleg mogelijk.
Maar klopt dit? Het rapport gaat uit van
de gedachte dat door de bezwaarde kerken een exegese is ingebracht als ‘enige
ware’. Een andere exegese, die ook waar
is, zou dan deze gedachte ontkrachten.
Echter, de bezwaarden hebben helemaal niet voor zichzelf ‘de enige ware’
exegese willen claimen, maar ze hebben
aangetoond dat het schriftgebruik
van andere exegeses niet strookt met
de gereformeerde hermeneutiek. Dat
geldt ook voor de exegese van Meppel 2017, die gebruikt is om de vrouw
in het ambt bijbels te onderbouwen.
Natuurlijk weten ook zij dat er andere
exegeses mogelijk zijn. Maar het punt
in geding is of al die exegeses de toets
der kritiek kunnen doorstaan. Door nu
weer met een nieuwe exegese te komen
zonder deze voorvraag te behandelen,

VROUW EN KERK

wordt geen recht gedaan aan datgene
wat de bezwaarden naar voren hebben
gebracht.
Er gebeurt nog iets in het rapport waardoor aan de bezwaarden geen recht
wordt gedaan. Om hier een sprekend
voorbeeld te noemen: in het rapport
wordt gesteld ‘dat er geen sprake is van
meer of minder of van een voorschrift
dat de man superieur is ten opzichte
van de vrouw maar dat ze op gelijke
wijze kunnen worden ingezet bij allerlei
kerkelijke taken, inclusief de ambten’
(p. 64). Het feit dat dit gezegd wordt,

delijk waarom een apart hoofdstuk met
deze titel nodig is. Het volgende wordt
gesteld: ‘Het grondpatroon dat we
tegenkomen in het onderwijs van Jezus
is: niet heersen, maar dienen. Datzelfde
grondpatroon klinkt door als het gaat
over de verhouding tussen mannen en
vrouwen binnen het nieuwe verbond’
(p. 5). Hierdoor wordt de suggestie
gewekt dat de bezwaarde kerken het
heersen van de man voorstaan. Maar
wanneer je de bezwaarschriften en de
teksten van de hoorzitting van 23 december 2019 erop naslaat, is dit nergens
terug te vinden.

De bezwaarden hebben niet voor zichzelf
‘de enige ware’ exegese willen claimen,
maar ze hebben aangetoond dat het
schriftgebruik van andere exegeses niet
strookt met de gereformeerde hermeneutiek
wekt de suggestie dat dit punt door de
bezwaarden naar voren is gebracht. Dat
hun argument is dat de man meer is
dan de vrouw, zelfs superieur, en dat hij
dáárom in aanmerking komt voor een
kerkelijk ambt en de vrouw niet. Dit is
een totaal verkeerde voorstelling van
zaken. Sterker nog: dit is ronduit een
karikatuur.
De bezwaren met hun argumenten
worden dus niet nauwkeurig besproken
en behandeld, maar via een karikatuur
ter sprake gebracht. Een zodanige
karikatuur dat je als lezer op voorhand
richting het standpunt en het besluit
van Meppel wordt gedreven.
Nóg een voorbeeld van deze werkwijze.
Hoofdstuk 2 draagt de titel: ‘Niet heersen, maar dienen’. In het licht van de
bezwaarschriften is het volstrekt ondui-

Met deze methode zet dit commissierapport de synode op het verkeerde
been. Het staat een vruchtbare bespreking van de bezwaren in de weg. In
plaats van dat hun bezwaren eerlijk besproken worden, worden de bezwaarden
in een verdachtenhoek geplaatst. Hierin
mag de synode niet meegaan. Zij behoort de ingebrachte bezwaren inhoudelijk te toetsen en uit te spreken of de
bezwaarde kerken terecht of onterecht
stellen dat het besluit van Meppel 2017
in strijd is met Gods Woord. Dat is de
broederlijke omgang die we van elkaar
mogen verwachten.
Achtergrond
De gekozen methode komt niet uit de
lucht vallen. Op pagina 40 is te lezen
welke diepere overtuiging op de achtergrond speelt: ‘Geen van beide posities in
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de discussie rond vrouwelijke ambtsdragers mag geduid worden als onwil om
zich aan Gods Woord te onderwerpen.
We bouwen allemaal op hetzelfde fundament (1 Korintiërs 3:10-15). Daarom is
verdraagzaamheid op zijn plaats.’
Wat is hier aan de hand? Hier wordt
zonder discussie en verantwoording
geponeerd dat voorstanders en tegenstanders bouwen op hetzelfde fundament. Waarom? Omdat er geen sprake
is van ‘onwil om zich aan Gods Woord
te onderwerpen’. Blijkbaar is dat het
ultieme criterium waardoor je kunt
stellen dat op het goede fundament
wordt gebouwd. Maar dat is nogal een
bewering! Het betekent dat een andere
uitleg van bijbelteksten per definitie
legitiem is (dat is: gebouwd op hetzelfde
fundament), zolang er geen sprake is
van onwil. Maar daarmee wordt de deur
wagenwijd opengezet voor welke uitleg
dan ook. Want zelfs een vrijzinnige die
de Bijbel op zijn manier uitlegt, is niet te
betrappen op ‘onwil’.
Daarom, deze aanname klopt niet.
Ook hiermee blokkeert het rapport een
vruchtbare bespreking. Er hoeft namelijk helemaal geen sprake te zijn van
onwil, terwijl er tóch sprake is van een
verkeerd gebruik van de Bijbel. Het is
juist de taak van de synode om dit laatste te toetsen. Want ook als je je naar
eer en geweten beroept op bijbelteksten
en op de Bijbel als geheel (p. 44), wil
dat niet per definitie zeggen dat je op
hetzelfde fundament bouwt. Dat moet
nu juist beoordeeld worden.
Andere visie op de Bijbel
Ten slotte is het belangrijk om voor
het voetlicht te halen welke visie op de
Bijbel in het rapport wordt voorgestaan.
Op pagina 44 brengen de opstellers
die visie expliciet onder woorden. Ze
gebruiken daarvoor een beeld van
Abraham Kuyper: ‘De Bijbel is geen

“kruik”, maar een “fontein” van waaruit we het handelen van de Vader, de
Zoon en de heilige Geest voor alle tijden
mogen zien en geloven.’ Volgens het
rapport rechtvaardigt dit de vrijheid van
exegese. De Bijbel als fontein betekent
namelijk dat we te maken hebben
‘met verschillen in interpretatie van
de Schrift tussen mensen die allemaal
het gezag van de Schrift erkennen en
zich naar eer en geweten beroepen op
Bijbelteksten en op de Bijbel als geheel’
(p. 44). Dat klinkt mooi. Maar deze visie
is toch problematisch. Want wie bepaalt
nu welke interpretatie juist is en welke
niet? De bewering dat er twee tegenstrijdige meningen op basis van de ene
Bijbel naast elkaar kunnen bestaan, betekent namelijk dat de Bijbel het gezag
is kwijtgeraakt om recht te spreken over
welke interpretatie de juiste is. Simpel
gezegd: je kunt de Bijbel laten zeggen
wat je wilt.
Twee voorbeelden
Aan de hand van twee voorbeelden wil
ik laten zien hoe problematisch ons
lezen van de Bijbel wordt als we het
commissierapport in deze visie op de
Bijbel volgen. Door bezwaarden wordt
naar voren gebracht dat meteen in Genesis 2 en 3 al belangrijke aanwijzingen
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wordt duidelijk dat Eva ervan afwist. Ná
de zondeval is het opmerkelijk dat de
Here allereerst op zoek gaat naar Adam.
Hij wordt als eerste door God ondervraagd (Gen. 3:9), terwijl zijn vrouw toch
de eerste was die zondigde (Gen. 3:6). En
verder: Christus moet als tweede Adam
optreden om de daad van de eerste
Adam om te keren. In de woestijn wordt
Christus als tweede Adam door de duivel verzocht, Hij is niet de tweede Eva.
Dit alles klinkt door in het onderwijs
van de apostel Paulus in Romeinen 5.
Hij wijst erop dat wij, als we geloven in
Christus, niet meer geoordeeld worden
in de ongehoorzaamheid van Adam,
maar deel krijgen aan de gehoorzaamheid van de tweede Adam. Er is geen
nieuwe Adam meer nodig. Daarom
noemt Paulus Christus in 1 Korintiërs 15
dan ook de laatste Adam.
Hoe wordt er in het rapport met deze
schriftgegevens omgegaan?
Op pagina 15 wordt het volgende gezegd: ‘De scheiding die zich tussen God
en mens voltrokken heeft, krijgt grote
gevolgen; God laat dit niet onbestraft.
Hij spreekt Adam aan: waar ben je?
(Genesis 3:9). Het verschil in uitleg van
het feit dat God hém roept, laat onverlet
dat deze roepstem ná de zondeval

Ons lezen van de Bijbel wordt
problematisch als we het commissierapport
in deze visie op de Bijbel volgen
te vinden zijn van een verschil in verantwoordelijkheid tussen man en vrouw.
Uit Genesis 2:17 blijkt bijvoorbeeld dat
de Here aan Adam het gebod had gegeven om niet te eten van de boom van
kennis van goed en kwaad. Natuurlijk
zal Adam aan zijn vrouw over dit gebod
verteld hebben. Want uit het vervolg

klinkt. Het markeert het contrast met
de harmonie en gelijkwaardigheid uit
Genesis 1 en 2. De zondeval heeft de
oorspronkelijke eenheid verbroken.’
Hier wordt dus een ándere uitleg gegeven. Niet de uitleg dat Adam ter verantwoording wordt geroepen, maar dat
hier door God gemarkeerd wordt dat

JAARGANG 27
J U L I / A U G U S T U S 2 0 2 0 # 7/ 8

261

De apostel is zich bewust van
het gezag dat hij ontvangen heeft
van de Here. Zijn wij in 2020 niet
meer aan dit gezag gebonden?
er door de zondeval geen sprake meer
is van harmonie en gelijkwaardigheid
tussen man en vrouw. Twee verschillende interpretaties.
‘Ter verantwoording roepen’ staat er
niet. ‘Markeren van een contrast’ staat
er ook niet. Hoe kan hier nu onderscheiden worden? Een belangrijke vraag
om als bijbellezer verder te komen is:
welke interpretatie blijft het dichtst bij
de tekst? Dat is hier de interpretatie
die zegt dat Adam ter verantwoording
wordt geroepen. Die geeft namelijk
weer wat in de tekst gebeurt. Adam
wordt niet zomaar bij God geroepen,
maar wordt door Hem ondervraagd
met de mogelijkheid om zichzelf te
verdedigen. Dit roept het beeld op van
een rechter die de verdachte dagvaardt
of een vader die zijn zoon roept en hem
aanspreekt op de ontstane situatie.
Deze exegese sluit ook aan bij de directe
context waarin gesproken is. Er zijn verschillende gegevens in Genesis 2 die de
duiding van ‘ter verantwoording roepen’
nader onderbouwen. Het feit dat Adam
het gebod van God heeft ontvangen en
dat de vrouw uit de man genomen is (en
niet andersom). Bovendien sluit deze
exegese aan bij de straf die Adam krijgt
opgelegd ná het verhoor. En ten slotte
is de aanduiding ‘ter verantwoording
roepen’ in lijn met wat Paulus zegt in
1 Korintiërs 11, waar hij de man het
hoofd van de vrouw noemt.
De nieuwe interpretatie die in het
rapport gegeven wordt, gaat aan al
deze gegevens voorbij. Of je moet ál
deze gegevens op een andere manier
interpreteren. Maar ben je zo niet bezig
om de Bijbel naar je hand te zetten? En

daarbij: het is heel gevaarlijk om een
bepaalde bedoeling van de Here in te
brengen wanneer die niet expliciet aangegeven wordt. Hoe weten de opstellers
van het rapport dat hier sprake is van
‘een markering van een contrast’? Dat
is een gedachte die in de tekst wordt
ingedragen. Nergens in de tekst wordt
hierover gesproken of zijn hier aanwijzingen voor.
Iets soortgelijks gebeurt wanneer in het
rapport het schriftgegeven besproken
wordt dat Paulus alleen mannelijke
oudsten aanwees en aanstelde. Hierover
wordt in het rapport het volgende gezegd: ‘Maar is de verwachting dat deze
praktijk wordt gecontinueerd? Strookt
het met wat het Nieuwe Testament te
zeggen heeft over de nieuwe status en
rol van de vrouwen onder het nieuwe
verbond? Dat lijkt niet het geval’ (p. 62).
Ook hier lezen de opstellers hun eigen
gedachten in. Paulus, die als geen ander
op de hoogte is van de veranderende
kracht van het evangelie, stelt desondanks een profiel op voor het ambt van
opziener waarin alleen een man past en
geen vrouw (1 Tim. 3:1-7; Tit. 1:5-9). In de
redenering van het rapport zou Paulus
hiermee onder de maat blijven van wat
het Nieuwe Testament over de nieuwe
status en de rol van vrouwen zegt. Dat is
nogal een consequentie! De apostel van
Christus, die door de Heilige Geest is
geïnspireerd, blijft in zijn voorschriften
onder de nieuwtestamentische maat. En
zou de apostel die het grootste gedeelte
van het Nieuwe Testament geschreven
heeft, niet spreken in lijn met wat het
Nieuwe Testament over de nieuwe status en rol van vrouwen zegt?

Het rapport laat zien dat je de bijbelgedeelten die een rol spelen in de discussie
over vrouw en ambt, inderdaad anders
kunt uitleggen. Maar de prangende
vraag is: gaat het hier ook om een juiste
uitleg? De twee genoemde voorbeelden
laten zien dat dit niet het geval is.
Apostolisch gezag
Dan nog iets. Wat te denken van het feit
dat dezelfde apostel die voorschriften
geeft over de inrichting van de ambten,
in zijn brieven herhaaldelijk de oproep
laat horen om vast te houden aan wat
hij geschreven heeft? Hij zegt zelfs in
2 Tessalonicenzen 3:14 dat we op onze
hoede moeten zijn ‘voor wie geen
gehoor geven aan wat wij in deze brief
schrijven’. De apostel is zich bewust van
het gezag dat hij ontvangen heeft van
de Here (2 Tess. 3:12). Zijn wij in 2020
niet meer aan dit gezag gebonden? De
bezwaarden denken van wel.
Precies dit is de achtergrond van de
bezwaren die door de kerken naar voren
zijn gebracht. De bezwaarden zijn van
mening dat een andere visie op de Bijbel
en de uitleg ervan meespeelt in het
besluit van Meppel 2017 om alle ambten
voor vrouwen open te stellen. Het is niet
alleen een gemiste kans, maar ook een
omissie dat in het commissierapport dit
punt nergens expliciet besproken wordt.
Want hierom gaat het! De omgang met
de Bijbel en de manier van bijbeluitleg
waar ook dit rapport weer een voorbeeld van is, vormen nu juist het punt in
geding.
De synode zal dan ook deze andere visie
tegen het licht moeten houden. Ze zal
hierover een uitspraak moeten doen. Is
hier sprake van gereformeerde hermeneutiek of van een andere hermeneutiek?
Alleen op die manier verschaft de
synode helderheid. Daar hebben de
bezwaarden recht op.
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De vrouw in het ambt – laat Bavinck
ons uit de droom helpen
Nagaan wat prof. dr. Herman Bavinck
schreef over de vrouw in het ambt is
een hoogst belangwekkende bezigheid
– zeker waar velen vandaag in de zaak
van ‘de vrouw in het ambt’ verwarring en
onzekerheid beleven.

avinck (1854-1921) heeft zich als
dogmaticus onderscheiden met
zijn magistrale Gereformeerde
Dogmatiek, maar hij gaf daarnaast
ook veel pedagogische en politiek-maatschappelijke voorlichting
over zeer uiteenlopende thema’s. In de biografie van
R.H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdgenoten,
treft men een prima overzicht aan. Bavinck was
breed georiënteerd. Dat betreft ook de kwestie die
tot vandaag de kerken beroert, namelijk die van de
vrouw in het ambt.
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De kerkelijke roots van Bavinck lagen in
de Afscheiding, wat hem evenwel niet
verhinderde zijn werk als dogmaticus
van de Theologische School in Kampen
te verwisselen voor een hoogleraarschap
aan de Vrije Universiteit. In 1918 gaf
Bavinck het boek De vrouw in de hedendaagsche maatschappij uit. Ik wil in dit
artikel nagaan hoe hij zich geargumenteerd opstelde in de zaak van ‘de vrouw
in het ambt’ en welke lessen wij daaruit
vandaag kunnen trekken.

Honderd jaar geleden

Juist een eeuw geleden brak in de Nederlandse politiek een nieuwe werkelijkheid baan: het algemeen kiesrecht
werd ingevoerd en dat gold nu ook voor
vrouwen: ze kregen eerst het passieve
en korte tijd later het actieve kiesrecht.
Maar niet iedereen was daar blij mee:
in de christelijke politiek was Abraham
Kuyper – nog altijd de leider van de
AntiRevolutionaire Partij – erop tegen
dat vrouwen van hun nieuw verworven
rechten gebruik gingen maken. Daarmee stemde hij op hoofdlijnen overeen
met de conservatieve Staatkundig
Gereformeerde Partij die in die tijd werd
opgericht. Het getuigde van een zekere
moed dat de meeste leden van de ARP
in deze zaak Kuyper niet volgden. De
man die zich ontspannen en vrij uitliet
over dit geschil, was dr. Herman Bavinck, VU-collega van Kuyper.
Als lid van de Eerste Kamer had hij in
1917 een redevoering gehouden over het
kiesrecht, speciaal van de vrouw. Bremmer geeft de volgende weergave (p. 240):
‘Wat betreft het vrouwenkiesrecht: Bavinck zag daarin een ontwikkeling. Men
was begonnen dit op darwinistische
gronden aan te bevelen, man en vrouw
waren gelijk. De laatste jaren echter
bepleitte men het vrouwenkiesrecht
juist vanuit de ongelijkheid van man en
vrouw en daarmee complimenteerde
Bavinck de vrouwenbeweging.’ Bavinck

hanteerde hiervoor bijbelse argumenten, zegt Bremmer. ‘In de eerste plaats:
man en vrouw zijn naar Gods beeld
geschapen; vervolgens: Christus is
geworden uit een vrouw “en wanneer
Hij onder het hart van een vrouw is gedragen en aan de borst van een vrouw is
gezoogd, dan is er geen sprake meer van
dat in het Christendom plaats kan zijn
voor vrouwenverachting”.’
Een heldere stellingname! Dit was
volgens Bremmer een door Bavinck
vaak gebruikt argument. ‘En verder: in
Christus is noch man noch vrouw.’ En
tot slot stelde Bavinck – nog steeds in de

kunnen zijn, om aan de vrouw het stemrecht in den Staat te onthouden.’ Maar,
zegt Bavinck, ‘zoo staat de zaak niet’.

Het Oude Testament

En Bavinck loopt dan de Bijbel door:
‘De H. Schrift leert beide, de gelijkheid
en de ongelijkheid, de eenheid en het
onderscheid, van man en vrouw’ en hij
verwijst voor de gelijkheid en de eenheid
naar Genesis 1:27, en voor de ongelijkheid en het onderscheid naar Genesis 2
– dat is dus nog voor de zondeval! Die
verhouding is een scheppingsgegeven,
een ‘scheppingsordinantie’. En die onge-

‘De H. Schrift leert beide, de gelijkheid
en de ongelijkheid, de eenheid en het
onderscheid, van man en vrouw’
Senaat – dat hij vanuit de heilige Schrift
voorstander was van de mogelijkheid de
vrouw in de politiek te laten optreden.
Zijn betoog maakte diepe indruk, in en
buiten de Kamer. Het klonk christelijkprogressief. Het was mei 1917.

De vrouw in de heilige Schrift

De basis voor christelijk denken en
handelen vormt de Bijbel, het Woord
dat God aan mensen gaf. Bavinck gaat
daar in zijn boek over de vrouw (hoofdstuk 2) nuchter mee om. Wie stelt dat
het thema van het vrouwenkiesrecht
niet in de Bijbel voorkomt, die krijgt van
Bavinck wel de belangrijke raad mee na
te gaan welke plaats de vrouw in de heilige Schrift inneemt. Waarom is dat zo
belangrijk? Vanwege de karikaturen, de
misvattingen en dergelijke. Is de positie
van de vrouw in de Bijbel er een van
‘ongelijkheid’ en ‘ondergeschiktheid’,
die van een mens van lagere orde dan
de man? Bavinck wil er niet van weten:
‘… dan zou dat wel terdege eene reden

lijkheid is vanwege de overtreding van
Gods wil in het paradijs verscherpt door
de straf van God: straf voor de vrouw en
straf ook voor de man. De straf van de
vrouw acht Bavinck zwaarder dan die
van de man. De praktijk van het aardse
leven laat zien hoe dit alles zijn uitwerking kreeg. Wantoestanden, misbruik,
slavernij, het zijn allemaal trefwoorden
die hier van toepassing zijn.
Toch wil God niet dat de vrouw als een
slaafs wezen haar plaatsje inneemt
onder de zon. De Bijbel spreekt in het
Oude Testament over vrouwen als Sara,
Rebekka en Abigail, die een positieve indruk achterlaten bij de lezer. Het waren
godvrezende en invloedrijke vrouwen
die zo nodig ‘hun mannetje stonden’. De
Bijbel toont ook vrouwen die het kwaad
zochten: na Eva waren dat onder anderen Tamar, Delila, Izebel. Hun invloed
was verderfelijk.
De gelovige vrouwen namen deel aan
de tempelsamenkomsten, de offermaal-

VROU W EN KERK

264

tijden, ze hoorden de voorlezing van de
wet, enzovoort. Ze waren even sterk als
de mannen betrokken bij de dienst van
God. Maar helaas waren er ook schaduwen. Bavinck wijst daarbij op de koningen David en Salomo, die polygamie
hadden ingevoerd – tot in het extreme.
Hier was sprake van ontsporing.

Het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament is de vrouw
als het ware op een hoger voetstuk
geplaatst. Maria staat als moeder van
de Verlosser vooraan in de rij van vrome
vrouwen. En als bewijs dat God vrouwen meer en meer inschakelt in zijn
dienst, mag het Pinksterfeest genoemd
worden, waarbij de Heilige Geest ook
op vrouwen wordt uitgestort. Daarin
staan vrouwen en mannen op eenzelfde
niveau: zij zijn geestelijk gelijk voor God.
Toch, aldus Bavinck, heft dat niet de
natuurlijke ongelijkheid tussen man en
vrouw op. Evenmin als de natuurlijke
ongelijkheid tussen Jood en Griek, tussen rijk en arm, tussen een vrije en een
dienaar, die tussen overheid en onderdaan. Nu is er in onze leefwereld altijd
een punt dat we niet uit het oog moeten
verliezen: de vorm kan veranderen, het
wezen blijft overeind. In de verhouding
man-vrouw is het huwelijk van beslissende betekenis. Niet elke vrouw is er
voor elke man. God wil vaste relaties,
gegrond in een huwelijksverbond. Dat is
het wezenlijke.
En wat is dan het onderscheid nog
tussen man en vrouw? Bavinck wijst er
in een voetnoot fijntjes op dat 1 Korintiërs 11:7-12 spreekt van ‘de man die
het beeld en de heerlijkheid van God
is’, terwijl van de vrouw wordt gesteld
dat zij ‘alleen de heerlijkheid van de
man is’. Men leze deze voetnoot eens
verder: ‘Tot recht verstand van 1 Cor.
11:7-12 merke men op, dat 1º de man wel
het beeld en de heerlijkheid Gods heet,
maar de vrouw niet het beeld, doch al-
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De Heilige Geest wordt ook op vrouwen
uitgestort. Daarin staan vrouwen en
mannen op eenzelfde niveau: zij zijn
geestelijk gelijk voor God. Toch, aldus
Bavinck, heft dat niet de natuurlijke
ongelijkheid tussen man en vrouw op
leen de heerlijkheid des mans. Want ook
de vrouw is niet eerst middellijk door
den man, doch rechtstreeks beeld Gods;
dat 2º de man daarin boven de vrouw
verheven is, dat hij de heerlijkheid Gods
is, d.w.z. in het huwelijk en gezin de
heerschappij draagt, stand en rang bepaalt, en de vrouw daaraan slechts door
het huwelijk deel krijgt; en dat 3º deze
verhouding toch weer niet eenzijdig is
op te vatten, alsof alles van de zijde van
den man komt en op de vrouw overgaat,
maar in het Christelijk huwelijk, in den
Heere, is noch vrouw zonder man, noch
man zonder vrouw.’
Huwelijk en gezin eisen een hoofd.
Alleen de man komt hiervoor in aanmerking – dit alles veronderstelt wel
een huwelijksverbond dat voor altijd
van kracht blijft. Daarin worden taken
onderling verdeeld, zoals dat in een gezin nodig is. Dat laatste kan betekenen
dat de vrouw als moeder een belangrijke onderwijstaak heeft, zij ordent het
gezinsleven en gaat haar kinderen voor
in gebed en leest hun voor uit de Bijbel
en geeft de nodige uitleg.
De apostel Paulus – zendingsapostel
bij uitstek – laat in de gemeente van
Korinte het ‘vrije woord’ eerst toe, ook
als vrouwen aan profetie doen, aan het
spreken in tongen en het uitleggen van
de tongentaal. Maar dat verdwijnt geleidelijk, als de kerk een vaste vorm krijgt,
namelijk met haar instituering.
Over de Vroege Kerk schrijft Bavinck:
‘Voor het overige vergete men niet, dat,

toen de zendingsgemeente langzamerhand in eene volledig geïnstitueerde
kerk overging, de profetie met alle buitengewone geestesgaven uitstierf en het
vrije woord niet alleen aan de vrouwen,
maar ook aan de mannen ontnomen
werd; de ambtelijke dienaar des woords
behield alleen het recht om in de gemeente te spreken en te leeren.’
Na dit kernpunt volgt een tweede in het
betoog van Bavinck: ‘Van dezen specialen dienst uitgesloten, werd de vrouw
toch in de eerste Christengemeenten
tot allerlei anderen arbeid geroepen.’
Daarbij wijst hij op het openstellen van
haar huis voor de samenkomsten van
de gemeente, gastvrijheid en verzorging
bieden aan allen die deze hulp nodig
hebben. Vrouwen waren diaconessen
in de kerk, ook dienstbaar in de samenleving. En zo laat de praktijk van de
Vroege Kerk veel voorbeelden zien van
vrouwelijke dienst aan allen die op hun
weg geplaatst werden. Actieve betrokkenheid bij het verbreiden van het evangelie van Gods genade en verlossing
door Jezus Christus.

De vrouw in het ambt?

De kernvraag is nu: stond de vrouw in
Paulus’ dagen in het bijzondere ambt?
Antwoord: nee. We volgen Bavinck nu
in een later hoofdstuk van zijn boek
over de vrouw, namelijk hoofdstuk 10, de
bladzijden 144-145. Hij laat daarin zien
hoe de christelijke kerk van alle tijden
op heel verschillende manieren vorm
gaf aan de dienst van vrouwen in de
kerk. Zowel in de middeleeuwen als in
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en na de Reformatie van de zestiende
eeuw. In die perioden van de kerkgeschiedenis zijn positieve, maar ook negatieve momenten aan te wijzen. Maar
de kernvraag kreeg steeds een antwoord

Het eigen karakter
van de kerk vereist
een geheel op de
wil van haar Heer
gerichte inrichting
dat paste bij het wezen van de kerk: zij
is als gemeente het huis van de Heer. Hij
regelt hoe zijn huis wordt ingericht en
geregeerd.
Bavinck geeft voor dat aspect een
aparte vermelding. Hij schrijft: ‘Er werkt
(…) nog altijd de oude gedachte na, dat
de kerk eene bijzondere instelling is met
een eigen ambt en bediening, onder-

scheiden in oorsprong en wezen van een
godsdienstig genootschap of van eene
vereeniging tot onderlinge stichting.’
Daarom komt zijn waarschuwing ook
niet in een luchtledig te hangen als
hij vervolgens betoogt: ‘Wanneer deze
gedachte over de kerk radicaal wordt
prijsgegeven en het godsdienstig leven
alleen uiting zoekt in eene door eigen
wil opgerichte vereeniging, vervalt ook
het principiëele bezwaar tegen het optreden der vrouw als predikant. Alleen
maar, in dit geval is er ook eigenlijk geen
predikant meer, doch slechts een persoon, die een toespraak of voordracht
houdt, en vervalt ook alle gedachte
van eene eigenlijke prediking, van eene
verkondiging van het Evangelie van
Christus in zijn naam en op zijn gezag.’
Het eigen karakter van de kerk vereist
een geheel op de wil van haar Heer
gerichte inrichting.
Want, aldus Bavinck, ‘Christus heeft
immers wel terdege eene kerk gesticht,
die verbonden was aan zijn woord; en
de bediening van dat woord heeft hij

aan mannen toevertrouwd, aan de
apostelen allereerst, en daarna aan
herders en leeraars. Van eene ambtelijke bediening van woord en sacrament,
en van eene regeering der kerk door de
vrouw, is in de apostolische kerk nooit
sprake geweest. En toen ze daarnaar
streefde, misbruik makende van de haar
in Christus geschonken vrijheid, heeft
de apostel Paulus haar in de openbare
samenkomst der gemeente het zwijgen opgelegd, wijl de natuurlijke, in de
schepping gegronde ordening daardoor
geschonden werd.
Van anderen aard zijn de hulpdiensten,
die de vrouw op kerkelijk, of meer alge
meen godsdienstig gebied bewijzen
kan. De oude kerk maakte daar een rijk
gebruik van: de Roomsche kerk organiseerde ze in hare orden, congregaties en
vereenigingen, maar de Protestantsche
kerken wisten er weinig partij van te
trekken; eerst door den arbeid der in- en
uitwendige zending zijn de vrouwelijke
diensten weer eenigermate in hun eere
hersteld.’
Bavincks woorden zijn richtinggevend,
omdat hun richting bepaald wordt door
het Woord van Christus. Daarin is geen
plaats voor menselijke bedenksels die
het Woord haar kracht ontnemen.

Dit is een enigszins gewijzigde versie van een
artikel in de Geref. Kerkbode van Groningen,
Friesland en Drenthe d.d. 4 mei 2019.

266

TEKST
GERT
K WA K K E L

WO ORD WAARD E

BEELD
M E T R O P O L I TA N
MUSEUM OF ART

Uitleg van een bijbelgedeelte
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‘… want God
heeft de
mens als zijn
evenbeeld
gemaakt.’
(GENESIS 9:6B)

Regelmatig zegt een bijbeltekst niet datgene wat wij
graag willen weten. Dat lijkt jammer, maar soms blijkt
wat er wel staat minstens zo waardevol te zijn. Genesis
9:6b is daarvan een voorbeeld.
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Het offer van Noach
(keramiek, ca. 1580-1610)

Het kostbaarste schepsel
De zondvloed is voorbij. Duizenden
mensen zijn omgekomen in het water.
Je zou haast zeggen, dat God kennelijk
niet zoveel waarde hecht aan een mensenleven. Niets is minder waar.
Direct na de vloed zegt God juist tegen
Noach en zijn zonen hoe erg het is
het bloed van een mens te vergieten.
God accepteert absoluut niet dat dit
gebeurt. Als het bloed van een mens
vergoten wordt, zal Hij genoegdoening
eisen.
God gaat daarbij zover dat Hij zelfs dieren die een mens doden ter verantwoording roept (Gen. 9:5). Later heeft Hij
dat voor het volk Israël bij wet geregeld.
Een stier die een man of vrouw met zijn
horens stootte en doodde, moest gestenigd worden, zo staat te lezen in Exodus
21:28-29. Zo kostbaar is een mensenleven in Gods ogen. Zelfs een dier als een
stier moest ervoor boeten als het daar
geen respect voor toonde.
Als een mens zich aan het leven van
een ander vergrijpt, moet hij daarvoor
eveneens met zijn eigen leven betalen
(Gen. 9:6a). Daarmee is niet het laatste
woord gezegd over de toepassing van de
doodstraf vandaag. Maar het principe is
duidelijk: óf je eerbiedigt het leven van

je medemens óf je verliest zelf je eigen
recht op leven.

Herkenbaar

hij iemand doodsloeg die hem slechts
een striem toebracht? Is het beeld van
God te bespeuren in moordenaars en
verkrachters?

God motiveert zijn afkeer van bloedvergieten door te zeggen dat Hij zelf de
mens als zijn evenbeeld heeft gemaakt
(vs. 6b). Dat is het wat de mens van de
dieren en alle andere schepselen op
aarde onderscheidt: alleen de mens is
geschapen als Gods evenbeeld.
De mens laat dus iets zien van wie God
is. Niet alles, want een beeld is nooit een
perfecte weergave van alles wat kenmerkend is voor de afgebeelde. Beeld en
afgebeelde vallen niet volkomen samen.
Maar als Gods evenbeeld laat de mens
wel zo veel van zijn Schepper zien dat je
God zelf erin kunt herkennen.

Theologen hebben regelmatig met
elkaar gediscussieerd over de vraag of de
mens na de zondeval nog steeds beeld
van God is. De meningen lopen uiteen.
Sommigen zeggen dat het beeld van
God door de zondeval verloren gegaan
is, of in elk geval sterk aangetast. Alleen
in verbondenheid met Jezus Christus, door zijn Geest, wordt het beeld
hersteld. Anderen beweren dat de mens
nog altijd beeld van God is, ook na de
zondeval. Zij gebruiken vaak onze tekst,
Genesis 9:6b, als argument. Na de zondeval en zelfs na al het geweld van voor
de zondvloed zegt God immers nog net
als in Genesis 1, dat Hij de mens als zijn
evenbeeld geschapen heeft.

Verloren of blijvend

Verschillende opvattingen

Is dat inderdaad zo? Kun je God herkennen in zondige mensen? Was er
nog iets van God te zien in een bruut
als Lamech, die er prat op ging dat

Is de mens nog steeds beeld van God?
Het antwoord op die vraag hangt mede
af van wat je onder ‘beeld van God’
verstaat.
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Is dat inderdaad zo? Kun
je God herkennen in
zondige mensen?
In de middeleeuwen verbond men het
beeld-zijn van de mens vooral met zijn
hogere vermogens, zoals het verstand,
de rede en de ziel. Die zijn sinds de zondeval weliswaar aangetast, maar niet
totaal verdwenen.
In de tijd van de Reformatie kwam daar
een andere opvatting bij. Toen legde
men een verband met de ongeschonden
staat waarin God de mens geschapen
heeft. Daarbij speelde de beschrijving
van de nieuwe, in Christus herschapen
mens in het Nieuwe Testament een grote rol (zie Ef. 4:24; Kol. 3:10). De sporen
van deze benadering zijn te vinden in
zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus. Daar staat dat God de mens goed
en naar zijn beeld geschapen heeft. Dat
wil volgens de Catechismus zeggen: ‘in
ware gerechtigheid en heiligheid’, met
als doel dat de mens God zou kennen,
liefhebben en eeuwig met Hem leven,
om Hem te loven en te prijzen. Het zal
duidelijk zijn dat er bij de gevallen mens
niet veel meer te zien valt van die oorspronkelijke gerechtigheid en heiligheid.

kon zien of de koning bijvoorbeeld een
korte of lange neus had. De beelden
stonden er vooral om indruk te maken. Zij herinnerden de onderdanen en
onderworpen volken eraan wie het over
hen te zeggen had. Op die manier waren
zij vertegenwoordigers van de koning,
die zijn macht present stelden. Nu, als
iets dergelijks de taak van de mens als
beeld van God is, dan ligt die taak er
nog steeds. De zondige mens brengt er
alleen bitter weinig van terecht.

In de twintigste eeuw is men de nadruk
gaan leggen op de taak van de mens om
God op aarde te vertegenwoordigen.
Het beeld van God wordt dan zichtbaar
in de heerschappij die de mens over de
schepping voert. Vooral prof. K. Schilder
heeft ertoe bijgedragen dat deze interpretatie in de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) de toonaangevende werd.
Recent heeft deze opvatting steun gekregen uit het archeologische onderzoek
van het oude Nabije Oosten. Machtige
koningen, zoals die van Assyrië, blijken
de gewoonte gehad te hebben op allerlei
plaatsen in hun rijk beelden van zichzelf
neer te zetten. Die beelden waren er
niet voor bedoeld aan de mensen te
tonen hoe Zijne Majesteit eruitzag. Het
waren geen foto’s, waarop de oosterling

Geen antwoord

De laatste tijd leggen sommigen de
nadruk op het feit dat de mens een
relationeel wezen is. De drie-enige God
onderhoudt relaties binnen zichzelf en
met de mensen. Evenzo past het bij de
mens te leven in relaties, met God, met
de medemensen en met de schepping.
Bij de zondeval is er veel kapotgaan
in al die relaties. Toch is de mens een
relationeel wezen gebleven. Dus als het
daarom gaat bij het beeld-van-God-zijn,
is de mens het nog altijd.

Mij persoonlijk spreekt de opvatting
dat de mens als Gods evenbeeld zijn
vertegenwoordiger op aarde is, het
meest aan. Een beslissing hierover is
echter niet per se nodig om de strekking van het zinnetje 'want God heeft
de mens als zijn evenbeeld gemaakt' in
Genesis 9:6 te begrijpen. Ook als je niet
helemaal zeker weet wat de uitdrukking ‘beeld van God’ precies betekent,
blijft staan dat de mens als beeld van
God een uniek schepsel is. Niet aan de
dieren, maar aan ons mensen heeft God
het voorrecht en de roeping gegeven op
aarde een helder beeld te vertonen van
wie Hij is.
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Maar is de mens blijkens Genesis 9:6b
nog altijd dat beeld van God of niet
meer? Die vraag wacht nog op antwoord en dat antwoord is niet zomaar
te geven.
Aan de ene kant is duidelijk dat de tekst
niet zegt: God heeft de mens wel als zijn
evenbeeld geschapen, maar dat is hij
nu (na de zondeval) niet meer. De tekst
doet alleen een uitspraak over Gods
scheppingswerk. Over wat er daarna van
de mens geworden is, zegt de tekst strikt
genomen niets.
Daarmee is tegelijk gezegd dat de tekst
ook niet simpelweg stelt dat de mens
ondanks alles beeld van God gebleven
is. De tekst zegt alleen iets over wat God
gedaan heeft: Hij heeft de mens als zijn
evenbeeld geschapen. De tekst gaat
niet met zoveel woorden in op de vraag
waarop wij graag een antwoord willen:
is de mens na de zondeval Gods evenbeeld gebleven of zijn wij dat niet meer?

Des te beter
Dat kunnen we betreuren, maar dat zou
een vergissing zijn. Je kunt beter letten
op wat wél heel duidelijk is in de tekst.
Dat is, dat de tekst ons terugbrengt naar
wat God bij de schepping heeft gedaan:
de mens scheppen als zijn evenbeeld.
Het gaat er niet om wat wij, gevallen
mensen, in onszelf zijn of niet zijn. Het
gaat om Gods oorspronkelijke bedoeling
met ons mensen. Aan die bedoeling
houdt God vast. Daarom neemt Hij het
zo hoog op als menselijk bloed vergoten
wordt.
De kostbare waarde van ons menselijke
leven hangt niet af van wat wij zijn of
doen. Die ligt vast in God zelf en in zijn
plan voor deze wereld. Dat zegt Genesis
9:6b. En is dat niet veel mooier?
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BEELDENSTORM
Wij krijgen een nieuw kerkgebouw en ik heb voorgesteld om
het St-Gijs te noemen. Heeft niet
’s-Hertogenbosch z’n St-Jan? Ik
krijg de handen er niet voor op
elkaar. Intussen vraagt de koster
mij al drie jaar om een foto. Hij
wil me toevoegen aan de fotorij
van mijn illustere voorgangers
aan de wand van de consistorie.
Als student kreeg ik een keer op m’n kop
van bisschop Simonis. Mijn dispuut had
hem uitgenodigd voor een lezing. Mijn
kamer werd ’t meest sacraal bevonden,
daar werd dus de vergadering gehouden. In de pauze vroeg de bisschop naar
het toilet en hij kwam daar boos van
terug. Hij had zich ernstig gestoord aan
de foto van K. Schilder die daar hing. Is
dit jullie verering van de heiligen, zei hij
ons streng.

Geen beeldenstorm,
laten we met elkaar het
gesprek aangaan over ’t
verleden, zegt hij ons

Geen beelden in de kerk, leert ons de
kansel. Maar de beeltenis van de prediker van deze woorden mogen we kennelijk niet vergeten. Want, al is dat niet
overal zo, soms lijkt de consistorie met
de weleerwaarde koppen behángen. Ik
heb deze traditie nooit goed begrepen.
Ik herinner me ook lastige discussies op
de kerkenraad. Een van de voorgangers
had een misstap begaan. ’t Ambt was
hem ontnomen, moest nu niet ook zijn
foto weg van de muur?
Terwijl ik een begin maak met deze
column, kijk ik naar een krantenfoto.
Het beeld van Piet Hein is beklad. Piet
Hein, zijn naam is klein, maar zijn daden
benne groot. En nu staat hij te wankelen
op zijn sokkel. Rutte probeert hem te
redden: Geen beeldenstorm, laten we
met elkaar het gesprek aangaan over
’t verleden, zegt hij ons. Intussen ben ik
bang dat wij uit ons kerkgeschiedenisboek dr. M. Luther moeten verwijderen,

hij was niet zo aardig voor de joden. En
dr. A. Kuijper, om wat hij schreef over
de vreemde volken. Enne, J. Kamphuis,
om zijn kijk op de plaats van mannen en
vrouwen.
Op de zondag die daarop volgt, hoor ik
een preek van onze fijne dominee. Hij
heeft ’t over Elymas, de magiër die de
eerste wereldgang van het evangelie in
de weg staat. Paulus ontmaskert hem
als een kind van de duivel. De man moet
aan de kant. God verblindt zijn ogen.
Het is in dat verhaal dat Lucas meedeelt
dat Saulus voortaan Paulus heet. En
Paulus, dat betekent ‘kleintje’…
Van deze Paulus heb ik een beeltenis
hangen in mijn werkkamer. Ooit nam ik
een Paulus-icoon uit Griekenland mee.
En onlangs kocht ik nog een zogenaamde pinkstericoon, waarop de twaalf
apostelen staan afgebeeld. Ik wilde die
gebruiken als illustratie bij mijn pinksterpreek over de Twaalf, die onmiddellijk na de uitstorting van de Geest worden voorgesteld als ’t stichtingscollege
van de wereldkerk (Hand. 2:14). Zullen
we niet hén eren? Zij, die de Heer hebben gezien en gehoord? Ze hebben Hem
getast, zegt Johannes, die ons oproept
om verbonden met hen verbonden te zijn
met Hem (1 Joh. 1:1-4). Hun getuigenis
vormt de sokkel van de kerk. En deze
gemeente zal niet wankelen!
De kleurrijke pinkstericoon kocht ik in
een Brabants klooster. Er zat een flink
prijskaartje aan. Weet u wel hoeveel
uren werk in zo’n icoon zit, werd me gezegd. Ik heb ’m gekocht, en mijn vrouw
voorgesteld om ’m cadeau te doen aan
de gemeente ter gelegenheid van de
ingebruikname van ons nieuwe gebouw.
Dat zal de kerk opfleuren en de koster
doen zwijgen.
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De volkomen liefde
van Jezus
OM TE DOEN
OF TE BESPREKEN
Het offer dat Jezus heeft gebracht om
ons van onze zonden te bevrijden,
is een bijzonder offer. In het Oude
Testament was het zo dat er iemand
was die het offer bracht, de priester.
En er was iets dat geofferd werd, een
lam bijvoorbeeld, of een ander dier.
Maar het bijzondere bij het offer van
Jezus is dat Hij allebei tegelijk was. Als
Hogepriester bracht Hij het offer en
als Lam was Hij het offer.

In vergelijking
met zulke heerlijke
liefde verliezen al
onze aardse pracht
en praal toch
hun glans?
In artikel 21 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis gaat het over de
voldoening door Christus. De schuld
van onze zonde is door Hem voldaan.
Waarom deed Jezus dat? Omdat zijn
Vader het wilde? Zeker. Maar ook
omdat Hij het zelf wilde. Het is de
volkomen liefde van Jezus dat Hij dit
wilde doen voor zondige mensen zoals
jij en ik, die zonder de verzoening van
Jezus nog vijanden van God waren
(Rom. 5:10).

In artikel 21 staat het zo: Zo heeft Hij
teruggegeven wat Hij niet geroofd had
(Ps. 69:5), en heeft Hij als rechtvaardige
voor onrechtvaardigen geleden (1 Petrus
3:18), zowel naar lichaam als naar
ziel, zodat Hij de verschrikkelijke straf
voelde die wij door onze zonden verdiend
hadden, en zijn zweet als bloeddruppels werd, die op de aarde vielen (Luc.
22:44). Hij heeft geroepen: Mijn God,
mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Matt. 27:46), en Hij heeft dit alles
geleden ter wille van de vergeving van
onze zonden.
Dat is pure liefde, kostbare liefde,
onbetaalbare liefde, volkomen liefde.
In vergelijking met zulke heerlijke
liefde verliezen al onze aardse pracht
en praal toch hun glans?
Daarom staat er vervolgens ook in artikel 21: Daarom zeggen wij terecht met
Paulus, dat wij niets anders weten dan
Jezus Christus en die gekruisigd (1 Kor.
2:2); wij beschouwen alles als vuilnis,
omdat de kennis van Christus Jezus, onze
Here, alles te boven gaat (Filip. 3:8).
Als je die volkomen liefde van Jezus
begrijpt, dan kun je hier van harte
mee instemmen. Dan kun je er geen
genoeg van krijgen om daar meer over
te horen, dan praat je over niets anders
liever dan alleen daarover. Ja, dan
beschouw je alles als vuilnis, omdat
het kennen van Jezus zoveel mooier
is. Dan kan alles je gestolen worden

1. Als je nooit van Jim Elliot gehoord hebt, zoek dan eens wat
informatie op over zijn leven.
Dat is zeer zeker bemoedigend
en inspirerend.
2. Wij zoeken al onze troost in
zijn wonden. Wat betekent dat
voor je dagelijks leven?

omdat je iets hebt wat meer waard
is, maar dat nooit van je kan worden
afgepakt.
Jim Elliot schreef eens in zijn dagboek: ‘He is no fool who gives what
he cannot keep to gain that which
he cannot lose.’ Vrij vertaald: ‘Je bent
geen dwaas als je opgeeft wat je toch
niet kan houden, om te winnen wat je
nooit meer kunt verliezen.’
Daarom is het volgende wat Guido
de Brès schrijft ook zo waar: Wij
vinden al onze troost in zijn wonden
en behoeven geen enkel ander middel te
zoeken of uit te denken om ons met God te
verzoenen naast dit ene, eens voor altijd
gebrachte offer, dat de gelovigen voor
eeuwig tot volmaaktheid brengt
(Hebr. 10:14).
We vinden al onze troost in zijn
wonden. Meer hebben we dus niet
nodig.
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Kampen, Bovenkerk

REMONSTRANTEN EN
CONTRAREMONSTRANTEN
IN KAMPEN
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Ruim 400 jaar geleden werd in Dordrecht de synode gehouden die
moest beslissen over het conflict tussen de remonstranten en de
contraremonstranten. Vanwege de enorme impact hiervan op kerk
en samenleving is de afgelopen jaren uitgebreid stilgestaan bij dit
jubileum. In zijn nieuwste boek De macht van de minderheid. Het
remonstrantisme in Kampen in de spiegel van de nationale synode te
Dordrecht (1618-1619) geeft prof. dr. Erik A. de Boer aandacht aan lokale
gebeurtenissen. Wat bracht de kerkelijke strijd teweeg in Kampen? En
hoe werkten besluiten van de synode door in deze plaats?

oofdpersonen in deze
publicatie zijn de vier
predikanten van Kampen en de rector van de
Latijnse school. Deze
vijf mannen zijn remonstrantsgezind. Twee van
de predikanten worden
in 1618 opgeroepen om zich, samen
met een aantal andere ‘geciteerde’
remonstranten uit het land, op de
synode in Dordrecht te verantwoorden
over hun theologische opvattingen. In
december 1618 wordt de – inmiddels
begonnen – synode verrast door de
komst van een vier man sterke contraremonstrantse delegatie uit Kampen.
Zij melden zich met een klacht tegen
de remonstrantse predikanten van
hun stad. Hun beschuldiging wordt
door de synode ontvangen en ‘de zaak
Kampen’ wordt zelfs met voorrang
behandeld.
Kern van de aanklacht is de inhoud
van een pamflet, dat op naam staat van
de gezamenlijke predikanten uit de
IJsselstad. Als gevolg hiervan worden
de andere twee Kamper predikanten
nu ook opgeroepen om zich in Dordt

te komen verantwoorden. Maar die
weigeren te gaan, ondanks een bevel
van de Heren van de Staten Generaal. Een belangrijke reden van hun
verzet is dat zij zich op de synode al
vertegenwoordigd weten door hun
beide collega’s. Maar die andere twee
‘geciteerde’ predikanten weigeren om
zich in Dordrecht te verdedigen tegen
de ingediende aanklachten. Want dat
is tegen de afspraak dat de zaak van de
remonstranten eerst collectief wordt
behandeld (dat was nog niet gebeurd)
en dat pas daarna aanklachten tegen
bepaalde voorgangers in behandeling
komen.
Na afloop van de synode in 1619
worden alle remonstrantse predikanten
voor de keuze gesteld: of de Acte van
stilstand ondertekenen, of het land
worden uitgezet. De vier remonstranten uit Kampen menen geen andere
keus te hebben dan zich te laten deporteren. Ook de remonstrantse rector
krijgt ontslag. Maar die hoeft niet
het land uit. Hij kiest echter zelf voor
vrijwillige ballingschap. Enkele jaren
later keren drie van de vier voormalige
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predikanten op hun schreden terug.
Twee van hen ondertekenen alsnog
de Acte van stilstand en komen terug,
maar zijn geen predikant meer. Een
derde slaagt er zelfs in om weer als
predikant van de gereformeerde kerk
geaccepteerd te worden. Hij dient vervolgens de gemeente van Mastenbroek
binnen de classis Kampen. De vierde
predikant en ook de rector houden
voet bij stuk en blijven in ballingschap.
Dit is in grote lijnen het verhaal.

Puzzelstukje
Wat het boek van De Boer waardevol
maakt, is dat daarin lokaal wordt ingezoomd op de gebeurtenissen. Hierdoor
krijgen enkele van ‘de remonstranten’ een naam en een ‘gezicht’. Het
worden voor ons meer mensen van
vlees en bloed. En mensen hebben hun
overtuigingen, kunnen eigenwijs zijn,
onverstandig handelen
óf ze kunnen in de loop
Mensen hebben hun van de tijd tot andere
inzichten komen. Dat
overtuigingen, kunnen zien we ook onder de
hoofdpersonen.
eigenwijs zijn, onverstandig Dominee Thomas
Goswinius beschouwde
handelen óf ze kunnen in de aanvankelijk de Leidse
hoogleraar Jacobus
loop van de tijd tot andere Arminius als een gevaar
voor de kerken en had
inzichten komen zich rond 1607 ingezet
om een nationale synode bijeen te krijgen,
die onder andere de opvattingen van
Arminius moest bespreken. Maar
ruim tien jaren later moet hij zich als
remonstrant (volgeling van Arminius)
zelf verantwoorden voor die felbegeerde synode. Zijn collega Johannes
Schotlerus is de hierboven genoemde
derde predikant, hij mag later toch
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weer een gemeente dienen. Eenmaal
weer gereformeerd predikant in actieve
dienst, schrijft hij een (overigens niet
in druk verschenen) strijdschrift tegen
nota bene de Leidse hoogleraar Simon
Episcopius, die op de Dordtse synode de spreekbuis was geweest van de
remonstranten. Het kan verkeren.
Dit boek over het remonstrantisme
in Kampen is als een puzzelstukje dat
past en ons nog weer een beter zicht
geeft op het geheel van de Bestands
twisten tussen remonstranten en
contraremonstranten. Wat in Kampen gebeurde, stond namelijk niet op
zichzelf en maakte deel uit van een
landelijke kerkstrijd. Volgens De Boer
is er een verschil waarneembaar als de
situatie in Overijssel vergeleken wordt
met die in Holland. Zo werden in
een aantal Hollandse steden waar de
remonstranten de meerderheid hadden, contraremonstrantse predikanten
afgezet en soms de stad uitgezet. In
Kampen kwam het zover niet, zij het
dat hier wel twee gereformeerde predikanten onder druk zijn vertrokken.
Door wie en op welke wijze deze beide
mannen onder druk zijn gezet om hun
gemeente te verlaten, daarover lezen
we jammer genoeg niets.

Titel
Tegen het einde van het boek zegt
de auteur iets over de titel die hij
deze publicatie gaf. Met die machtige minderheid bedoelde hij in eerste
aanleg de dolerende gemeenteleden in
Kampen. Dus dat deel van de gemeente, dat gereformeerd wilde blijven en
daarom niet meer kerkte bij de remonstrantse predikanten, maar elders (buiten Kampen). Zij werden aanvankelijk
stevig tegengewerkt door de stedelijke
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overheid. Die verbood schippers en
voermannen om hun schepen en wagens beschikbaar te stellen aan burgers
die buiten de stadsmuren in een van
de omliggende dorpen contraremonstrantse predikanten wilden horen.
Maar door hun eensgezinde optreden, de vrijmoedigheid die zij daarbij
richting de overheid aan de dag legden
en door hun appel op het kerkverband,
wisten deze dolerende gemeenteleden
de hoofdrolspelers van dit verhaal te
verdrijven.
Op landelijk niveau vormden de
remonstranten echter een minderheid.
En die minderheid heeft De Boer op
het oog als het om ‘macht’ gaat. Want
tijdens hun ballingschap organiseerden ook de remonstranten zich en ze
wisten op den duur een zekere mate
van tolerantie af te dwingen die hen
in staat stelde – onder voorwaarden –
eigen kerkdiensten te beleggen binnen
de Republiek der Nederlanden.
Deze publicatie over het remonstrantisme in Kampen bevat veel
waardevolle informatie. De Boer deed
grondig onderzoek, ook in niet-gepubliceerde bronnen. Hij wikt en weegt
wat hij daarin vond en wil eerlijk
verslag doen van wat zich afspeelde
in deze turbulente tijd voor kerk en
samenleving. Hier en daar denkt De
Boer hardop na over wat hij vond
of juist niet vond. Bijvoorbeeld bij
de behandeling van het verzoek van
Thomas Goswinius om terug te mogen
keren naar Kampen. De (nieuwe)
kerkenraad doet wat hij kan om hem
te laten terugkeren, niet als predikant,
maar als gemeentelid. Gelet op wat
deze voormalige predikant de kerk
heeft aangedaan, worden er uiteraard
(confessionele) voorwaarden gesteld
aan zijn terugkomst. Daarover wordt
gesproken en gecorrespondeerd. Maar,
zo vraagt de auteur zich af, waarom

Dat verklaart waarom de
remonstranten met een emotionele
‘bulderrede’ van voorzitter Bogerman
werden weggestuurd

worden in de bronnen hierbij nergens
de Canones (de Dordtse Leerregels)
genoemd? Dat Goswinius die niet
hoefde te ondertekenen mag duidelijk
zijn, hij was immers geen predikant
meer. Maar nu werd beraadslaagd over
trouw aan de belijdenis op een wijze
alsof er geen kerkelijke veroordeling
van de vijf artikelen van de remonstranten had plaatsgevonden.

Rookgordijn
Arminius, die overleden was in 1609,
had tijdens zijn leven een theologisch
rookgordijn om zich heen opgetrokken. Net als hij vermeden zijn
volgelingen op kerkelijke vergaderingen de confrontatie over wat hen nu
werkelijk dwarszat in de inhoud van
de Nederlandse Geloofsbelijdenis en
de Heidelbergse Catechismus. Ook
in Dordrecht weigerden de remonstranten een open dialoog aan te gaan
met de synode. Wellicht dachten zij
hiermee tijd te kopen in de hoop
dat de overheid het op een bepaald
moment genoeg vond en alle partijen
onverrichter zake naar huis zou sturen.
Maar het verliep anders. Deze tactiek
frustreerde de synodeleden en ook de
politieke autoriteiten. Dat verklaart
waarom de remonstranten met een
emotionele ‘bulderrede’ van voorzitter
Bogerman werden weggestuurd. De
synode ging hen voortaan beoordelen
op grond van hun eigen publicaties.

Bedenkingen
Het boek geeft een gedetailleerd
verslag van de bedenkingen tegen de
Heidelbergse Catechismus die de twee
remonstrantse predikanten uit Kampen schriftelijk hebben ingediend. Uit
niets blijkt echter dat de synode deze
bedenkingen inhoudelijk heeft behandeld. Ook later niet, bij de vaststelling
van de tekst van de Heidelbergse
Catechismus. Nu hadden de theologen
uit de Pfalz (het geboorteland van
de catechismus) bij hun vertrek naar
Dordrecht de instructie meegekregen
dat niets gewijzigd mocht worden in
het nadeel van de thuiskerken.
Tijdens zijn speurtocht vond De Boer
wel een reactie van de theologen uit
Heidelberg op de notitie van de twee
Kamper predikanten. Helaas heeft
hij die niet opgenomen in zijn boek,
het zou er een verrijking van geweest
zijn. Want het ging om indringende
vragen aan het adres van de catechismus. De auteur volstaat nu met de
opmerking dat voor zijn verhaal de
inhoud van die reactie minder belangrijk is dan de vaststelling dat er toch
inhoudelijk naar de remonstrantse
kritiek gekeken is en dat erop geantwoord is. Volgens hem lijkt het erop
dat de synode zich niet gerechtigd
voelde om iets te veranderen aan de
Heidelbergse Catechismus. En na de
veroordeling van de remonstranten
was daar mogelijk ook geen behoefte
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meer aan. De synode kon zich daarachter verschuilen.
De beide mogelijke oorzaken die De
Boer hier noemt voor het niet behandelen van de remonstrantse kritiek
op de catechismus kunnen waar zijn.
Maar zijn suggestie dat de synode zich
daarachter verschool, is te veel eer voor
de beide Kampenaren. Want kijk eens
welke predikanten en hoogleraren op
de synode vertegenwoordigd waren.
Daaronder bevonden zich nogal wat
theologische zwaargewichten, polemisten in hart en
nieren, mannen die de
Het hartstochtelijk confrontatie aangingen
met ieder die in hun
verdedigen van de ogen afweek van de
gereformeerde leer. Het
gereformeerde leer en lijkt daarom onwaarschijnlijk dat zij naar
belijdenis was immers hun een uitvlucht gezocht
hebben om de bezwalust en hun leven ren van de Kamper
predikanten tegen de
Heidelbergse Catechismus niet te hoeven behandelen.
Het hartstochtelijk verdedigen van de
gereformeerde leer en belijdenis was
immers hun lust en hun leven.
De conclusie van De Boer dat de
Nationale Synode het zelfbewustzijn
van de gereformeerde kerken zozeer
versterkte, dat zij meer op eigen benen
wilden staan en nu ook de Reformatie
op het platteland gestructureerd wilden doorvoeren, valt te begrijpen tegen
de achtergrond van de tegenwerking
(door overheden) in de voorafgaande
periode. Maar laten we hierbij niet
vergeten dat het gereformeerde kerkverband in ons land ‘geboren’ is in een
tijd van hevige vervolging. En dat het
ook, om nog maar even in deze beeldspraak te blijven, zelf heeft leren lopen,
zonder enige vorm van bevoorrechting
door de overheid. De eerste nationale
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synode in 1571 moest niet voor niets
buiten onze landsgrenzen gehouden
worden. Het ‘verstandshuwelijk’ tussen
(gereformeerde) kerk en overheid van
na de Opstand in 1572 en volgende
jaren was niet in alle gevallen een vrijwillige keuze van de kerken zelf. Want
de gereformeerde kerken begeerden al
langer meer bewegingsvrijheid om hun
eigen taken te kunnen uitvoeren.

Eenstemmig
Het boek sluit fraai af met aandacht
voor de eenstemmigheid op de synode.
Hier was niet een club gelijkgezinden bij elkaar die even korte metten
maakte met de opvattingen van hun
tegenstanders. Na een lange periode van intensieve gedachtewisseling
kwamen afgevaardigden uit verschillende provincies en uit verschillende
Europese landen tot dezelfde slotsom.
Ondanks onderlinge verschillen vond
eenstemmige besluitvorming plaats
over zowel de Leerregels als over de
verwerping van de remonstrantse
opvattingen. In zijn laatste zin spreekt
De Boer over ‘de herbevestiging van
de formulieren van eenheid’. Dat is
mooi en kernachtig uitgedrukt. Want
Dordrecht 1618-1619 bevestigde een
al bestaande confessionele eenheid.
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van
het boek van dr. Erik A. de Boer, De macht
van de minderheid. Het remonstrantisme in
Kampen in de spiegel van de nationale synode te Dordrecht (1618-1619), uitg. Summum
Academic Publications, Kampen 2019.
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De koers van Schoep

Wist u dat er binnen de
Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) serieus over
gedacht wordt om koers te
kiezen naar de Wereldraad
van Kerken? Het staat te lezen
in een Gezamenlijk Rapport
van de Deputaten Kerkelijke
Eenheid (DKE) van de GKv en
de Commissie voor Contact
en Samenspreking (CCS) van
de Nederlands Gereformeerde
Kerken.1

Het was mij bijna ontgaan, maar
tijdens de Buitenlandweek van de GS
Goes in januari dit jaar2 attendeerde
een afgevaardigde van de Presbyterian
Church of Brazil ons erop. Het zat tussen de stukken die we ter voorbereiding
gekregen hadden. In de ontmoeting
die we hadden met een afvaardiging
van de DKE en CCS vertelde hij, dat
men in Brazilië geschokt had gelezen
dat de Nederlandse kerken in hun
oecumenische contacten zich ‘last but
not least’(!) zijn gaan richten op de
Wereldraad van Kerken. Vooral dat
‘last but not least’ hadden ze in Brazilië
als schokkend ervaren. De Internati-

onal Council of Reformed Churches
(ICRC) moest na de GS Meppel van
2017 besluiten het lidmaatschap van
de GKv op te schorten. Doet dit feit de
GKv dan zo weinig? Voor veel kerken,
ook in Brazilië, mochten de Nederlandse kerken tot voor kort veel betekenen
door te laten zien wat ‘gereformeerd’
zijn inhoudt. Hebben zij nu in hun hart
afscheid genomen van al die kerken,
zodat al overwogen wordt om de koers
naar de belijdenisloze Wereldraad van
Kerken in te slaan? Op die vraag kwam
van de kant van de vertegenwoordigers
van de DKE en de CCS geen geruststellend antwoord.
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Een meer bijbelse koers?

In hun Gezamenlijk Rapport trachten ze
deze koerswijziging te rechtvaardigen
door te schrijven dat de Wereldraad
van Kerken tegenwoordig niet meer zo
vrijzinnig, modernistisch en marxistisch
is als vroeger. De Wereldraad beweegt
zich huns inziens de laatste jaren meer
en meer in bijbels vaarwater. Al een
aantal jaren circuleert binnen de Wereldraad een document over ‘De Kerk’.
Reacties van de kerken daarop leidden
tot aanpassing van het document en
tot toenemende eensgezindheid, terwijl
nog blijvende verschillen niet verdoezeld
werden, maar nadrukkelijk benoemd.
Ook binnen de Raad van Kerken in Nederland was dit document voorwerp van
bespreking, en dat gaf de DOE-groep
(Deputaten-Overleg Eenheid van CGK,
NGK en GKv) in 2019 aanleiding om zelf
deze tekst te bespreken.
Helaas vermeldt het Rapport niet welke
verschillen er overgebleven zijn. En ook
niet op welke punten er overeenstemming is bereikt. Maar afgezien daarvan
stelt die bereikte overeenstemming mij
nog steeds niet gerust. Want wanneer
ik de site van de Nederlandse Raad
van Kerken opzoek en bovenaan de
homepage op ‘Lidkerken’ klik, kom ik
nogal wat lidkerken tegen die de vrijblijvendheid hoog in het vaandel hebben
staan. Kerken die zich profileren als: wij
kennen geen verplichte geloofsbelijdenis
(credo) en geen vaststaande geloofswaarheden (dogma’s), geen kerkelijk
gezag.
Ik vrees dat de Gereformeerde Kerken waarin ik opgegroeid ben, die ik
vele jaren mocht dienen en waarin de
gereformeerde belijdenisgeschriften als
waardevolle formulieren functioneerden
om de eenheid in het geloof te bewaren,
nu onbekommerd koers kiezen richting
een kerk zonder duidelijk geijkt kompas.3 Ja, de deelnemende lidkerken zeg-

gen allemaal de Bijbel als uitgangspunt
te nemen. Maar wel een Bijbel die op
velerlei manieren vrijblijvend uitgelegd
en toegepast wordt.

De koers van de Open Brief?

De GKv hebben de NGK, waarbinnen allang een lossere binding aan de
gereformeerde belijdenisgeschriften
getolereerd wordt en waarin onlangs
nog weer de huiver uitgesproken is voor
een te strakke binding aan een ondertekeningsformulier, omarmd.
Aan ds. Berend Schoep, de schrijver van
de Open Brief4 die mee de aanleiding
was tot het ontstaan van de NGK, is
eerherstel verleend: hij zou ten onrechte
door de GS Amersfoort 1967 weggestuurd zijn omdat hij de binding aan
de gereformeerde belijdenis discutabel
stelde.5
Overdrijf ik, wanneer ik zeg dat de GS
Goes nu ook de koers inslaat die Schoep
in de door hem geschreven Open Brief
al aangaf? Deze koers: wég bij ‘ons vaak
klein vaderlands gedoe’ en op weg naar
de wereldkerk die genoeg heeft aan één
gronddogma, te weten de belijdenis dat
Jezus Heer is.6
Met dat ‘vaak klein vaderlands gedoe’
bedoelde Schoep in de Open Brief
onmiskenbaar ons denken en leven als
Gereformeerde Kerken in Nederland
vanuit onze belijdenisgeschriften en
onze samenlevingsregels. Hij vond dat
we ons moeten afvragen of dit fundament ook samenvalt met de heilige,
algemene, christelijke kerk. Zelf was hij
daar niet van overtuigd. Integendeel,
wij worden, zo schreef hij, ‘gestuwd
naar het niveau van denken in wereldproporties’. Alsof de Gereformeerde
Kerken op die manier nog nooit hadden
gedacht! ‘We worden weggeroepen naar
het niveau van de wereldkerk. Daarheen dringt ons Christus’ leiding van
de wereldgeschiedenis.’ En dat Schoep
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daarbij ook dacht aan aansluiting bij de
Wereldraad van Kerken, werd al gauw
duidelijk. Niet lang na het verschijnen
van de Open Brief onttrok hij zich aan
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
en sloot zich aan bij de linkervleugel van
de (toen nog) Gereformeerde Kerken
(synodaal).

Werk van God?

Opmerkelijk: volgens de Open Brief
mochten we de Vrijmaking van 1944 en
volgende jaren niet ‘een werk van God’
noemen. Een beroep op artikel 27-29
NGB zou hier misplaatst zijn. Zo’n ‘vrijmakingsgeloof’ (een term uit de Open
Brief) zou een ideologie zijn: het bedrijven van afgoderij. De Vrijmaking was
niet meer dan een eerst wel noodzakelijke en ook pijnlijke ‘twist met broeders
van eenzelfde huis’. Geen bevrijdend
werk van God.
Realiseerde Schoep zich dat de Wereldraad van Kerken zich óók als ‘een
werk van God’ was komen aandienen?
‘Wij danken God voor de oecumenische
beweging, omdat wij geloven dat het
een beweging is die voert in de door
Hem gewilde richting. Zij heeft ons
geholpen onze eenheid in Christus te
ontdekken. Wij erkennen, dat Hij onder
ons krachtig werkt om ons te voeren naar
de doelwitten die we slechts vaag kunnen onderscheiden.’ Zo werd het gezegd
bij de oprichting in 1948. En zo werd er
toen ook gedankt: ‘Almachtige God, U
brengen wij nu lof en dank, dat Gij ons
tot dit uur en tot deze daad van geloof
in Christus en door de kracht van uw
Heilige Geest gebracht hebt.’ Ja, in 1950
werd verklaard (in de Toronto-verklaring), dat de oprichting van de Wereldraad van Kerken ‘zonder enig historisch
precedent is’. In 1952 werd daaraan
toegevoegd dat het niet handhaven van
wat de Wereldraad in het document
‘Faith and Order’ als de fundamenten
van de wereldkerk vastgelegd had,
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zónde is (Lund-verklaring). Dát was
voor Schoep blijkbaar geen ideologie.
Nee, dit was voor hem de kerk: als enig
fundament een wel heel mager gronddogma en verder veel vrijheid, vrijblijvendheid en vrijzinnigheid.

ters die deze veranderingen niet verder
konden meemaken en de GKv verlaten
hebben. Ze hebben vast ook wel zien
aankomen dat er nog wel meer volgen
zullen ook. ‘Het werd hun te vaag, te
algemeen, waar blijft het belijnd-gere-

Die bezorgdheid is goed gezien.
Om dezelfde reden heeft ook een aantal
buitenlandse zusterkerken de
kerkelijke correspondentie al verbroken
Op koers naar de wereldkerk?

Verbeeld ik het me, of hoor ik in het
Gezamenlijk Rapport dat nu op de tafel
van de GS Goes gedeponeerd werd,
dezelfde taal als die van Schoep in de
Open Brief?
Ook een zich ontworstelen aan ‘klein
vaderlands gedoe’. Men schrijft: ‘Anderzijds is er een generatie gegroeid
die met toenemende vervreemding
hoort over de vroegere radicaliteit, het
al te zwart-witdenken. Ze nemen daar
afstand en afscheid van. De oude zekerheden zijn hun te massief, te zwaar,
de verhalen te groot, de opvattingen te
gedateerd en te zeer cultureel bepaald.
Voor hen is het vanzelfsprekend: Gods
kerk in de wereld is groter dan het eigen
kleine kerkverband, en gaat het trouwens niet veel meer om het uitdragen
en voorleven van de boodschap van
genade en bevrijding dan om het bewaken van de eigen identiteit, de eigen
grenzen?’
Die vraag verraadt een vals dilemma,
lijkt me. Het laatste kan noodzakelijk
zijn voor het eerste.
De indieners van dit Gezamenlijk Rapport
zijn zich bewust dat er mensen zijn die
deze verschuiving betreuren. Ze weten
van een aantal geliefde broeders en zus-

formeerde?’, zo verwoordt het Rapport
hun moeite.
Die bezorgdheid is goed gezien. Om
dezelfde reden heeft ook een aantal
buitenlandse zusterkerken de kerkelijke
correspondentie al verbroken. En het
lidmaatschap van de GKv is door de
ICRC opgeschort.
Maar niet lang getreurd, zo moeten
de Braziliaanse kerken de toonzetting
van dit Rapport aangevoeld hebben:
als zij niet zoals wij in wereldproporties
kunnen denken en op deze weg niet
meewillen naar het niveau van de wereldkerk, jammer, maar dan zullen we
zonder hen verder moeten. Schreef
ds. Schoep het al niet: Chrístus roept
ons deze koers aan te houden!

Blind

Tijdens een bespreking later in die
Buitenlandweek had een synodelid het
over blinde vlekken die je als kerk een
poos kunt hebben. Bijvoorbeeld over de
plaats van vrouwen in de gemeente. De
Nederlandse kerken waren nu gelukkig
een paar van die blinde vlekken kwijt.
De volgende ochtend las en besprak de
afgevaardigde van Die Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika (de ‘Dopperkerke’)
met ons de geschiedenis van Simson, die
aan het einde van zijn leven blind werd

gemaakt. Waarom? Omdat hij tijdens
zijn optreden als rechter telkens last
gehad had van één grote blinde vlek: hij
vroeg niet naar Gods wil. Hij luisterde
niet echt naar Gods Woord.
Zijn de GKv de laatste jaren er niet
steeds meer blind voor geraakt dat
de kerk waarnaar zij nu lijken te gaan
koersen een kerk is die schipbreuk leidt?
Heeft de kerkgeschiedenis ons dat niet
geleerd? Dat een kerk die alleen wil
varen op het kompas van een bijbeluitleg waarmee je alle kanten op kunt en
mág, op de rotsen loopt? Omdat door
het uitdunnen en afschalen van de leer
van de kerk het kompas geen duidelijke
koers meer aangaf. Niet meer op de ene
reddende Rots afstuurde.

1 Dit rapport is te vinden op https://lv-gs2020.
nl/gkv/beleidsrapporten-gs-2020/, onder
41 – DKE/CCS – kerkelijke eenheid (GKV) en
contact en samensprekingen met andere kerken
binnenland (NGK). Een verkorte Engelse versie is te vinden op https://lv-gs2020.nl/gkv/
english-materials-gs-2020/, onder de titel
Birds Eye View – deputies for Church Unity of
the RCN. Het gaat met name om hoofdstuk
2.6 in de beide versies en om bijlage 2, punt
13 in de Nederlandse versie.
2 Ik was als een van de afgevaardigden van
Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
aanwezig.
3 Ik werk nu de beeldspraak van een schip
met een krabbend anker van ds. Jan Wesseling, in zijn artikel ‘Een nieuwe kerk en het
kompas van Gods Woord’ in Nader Bekeken
(mrt. 2020), iets verder uit.
4 Een publieke brief ondertekend door 25
bekende leden, waaronder 19 predikanten,
binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), geschreven n.a.v. de schorsing van
ds. A. van der Ziel te Groningen, die tegen
het beleid van zijn kerkenraad in op eigen
houtje samensprekingen ging voeren met
de kerkenraad van de synodale gemeente in
Groningen.
5 Zie hierover Balten Pieter Hagens, ‘Adieu
1967’ in Nader Bekeken (feb. 2020).
6 Zo schreef Schoep een jaar voor het verschijnen van de Open Brief in een artikel,
‘Oecumenische gezindheid’, in het tijdschrift
Woord en Wereld (apr. 1966, p. 100-106).
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PAULUS
DICHTBIJ
GEBRACHT
In 2013 verscheen het langverwachte en
lijvige Paulusboek van nieuwtestamenticus
Tom Wright. Een aantal jaren later ligt
nu een Paulusbiografie van zijn hand
in de schappen. Ook dit werd met zo’n
vierhonderdvijftig pagina’s een stevig boek.
De biografie bevat geen nieuwe inzichten
ten opzichte van het eerdere Paulusboek.
Dat was ook niet de bedoeling.
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W

rights eerdere inzichten krijgen een mooie doorvertaling in een specifiek biografische uitvoering.
Je kunt de boeken als complementair beschouwen.
Daarbij is de eigen spits van deze biografie dat
Wright zijn lezers zo goed als mogelijk probeert onder te
dompelen in de originele context van Paulus’ brieven, om
het begrip te verhogen van wat daarin werkelijk gecommuniceerd wordt.
Wright brengt Paulus zo dichtbij als mogelijk: wie hij was,
wat hem bezielde, waarom hij omkeerde, hoe hij te werk
ging, waar hij tegen aanliep, inclusief de emotionele ups en
downs. Het is, om zo te zeggen, een verhaal ‘van onderop’
geschreven.

Inkleuring
Haast ongemerkt worden gegevens uit het boek Handelingen en allerlei informatie uit de Paulusbrieven in elkaar
geweven tot een kleurrijk geheel. Gebeurtenissen en Paulus’
theologische doordenking daarvan wisselen elkaar af. En
terwijl je als lezer Paulus en zijn reisgenoten op de voet
volgt, word je ‘en passant’ ook ingeleid in de sociale, culturele, politieke en religieuze
werkelijkheid waarin ze
zich bewogen. Vertellend
én informatief, dat is de
charme van dit boek dat
leest als een historische
roman.
Tegelijk bekruipt je al
lezend soms het gevoel
dat alles net iets te mooi
aan elkaar geregen is. Het
boek heeft een aardig ‘ik
kan me zo voorstellen’
gehalte. Wright verbeeldt
met levendig detail de
situatie waarin de jonge
Paulus opgroeide, iets
waar eigenlijk niet zo
ontzettend veel gegevens
over zijn. Ook de Damascus-ervaring wordt
eerst voorzichtig, maar vervolgens tot in het kleinste detail
beschreven als toepassing van een in die tijd gebruikelijke
meditatietechniek aan de hand van de openingshoofdstuk-

Wright
verbeeldt met
levendig detail
de situatie
waarin de
jonge Paulus
opgroeide, iets
waar eigenlijk niet
zo ontzettend veel
gegevens over zijn

ken uit het boek Ezechiël. Maar los
van het feit dat deze meditatietechnieken pas uit de latere Joodse traditie
bekend zijn, staat deze psychologiserende voorstelling van Paulus’ ontmoeting met Christus toch op gespannen
voet met de vrij feitelijke beschrijving
tot driemaal toe in Handelingen, waar
ook omstanders bij betrokken blijken. In het verslag van Handelingen
22:6-11 wordt deze gebeurtenis ook
onderscheiden van een later ‘visioen’
(22:17 – Grieks: ekstasis). Met gelijkaardige speculatieve details vult
Wright bijvoorbeeld ook zijn visie
op de ‘stille jaren’ voorafgaand aan de
eerste zendingsreis. Dit zijn slechts
enkele voorbeelden. Natuurlijk is de
reconstructie van dit alles gebaseerd op
gedegen wetenschappelijke kennis van
het Jodendom en de Grieks-Romeinse
wereld in die tijd. Omdat het boek
in de eindnoten alleen naar primaire bronnen verwijst, is dit niet altijd
zichtbaar. Maar het blijft uiteindelijk
een feit dat van de hele film slechts
een paar scènes en wat achtergrondgeluiden bewaard zijn gebleven. Het
al te veel willen inkleuren van wat we
eigenlijk niet weten, blijft een valkuil.

Diepste drive
Maar een valkuil is gelukkig vaak de
keerzijde van een kwaliteit. En dat
moet je Wright nageven: Paulus komt
in dit boek echt tot leven. Vier punten
wil ik eruit lichten.
Allereerst zijn ‘drive’ voor het evangelie: al lezend wordt die bijna tastbaar.
Als ervaren verteller weet Wright alle
inhouden zo op te bouwen dat je het
gaat invoelen: de ijver van de jonge
Saulus, de schokkende, verdiepende en
tegelijk alles veranderende ontmoeting met de Messias, de koppigheid
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maar ook de noodzaak waarmee de
apostel vervolgens zijn taak vervult, de
dringende politieke ondertoon bij het
stichten van geheel nieuwe multi-etnische families in Christus… alles werkt
mee bij het tastbaar maken van Paulus’
diepste drive.

Complexe missie
Een tweede punt dat Wright levendig
in beeld brengt, is de complexiteit van
Paulus’ missie die in elke stad weer
gericht was op Joden én niet-Joden.
Beide groepen hadden sterk uiteen liggende wereldbeelden. Hoe leg je Joden
uit dat hun langverwachte Messias al
gekomen is, dat de toekomst feitelijk al
is aangebroken en dat dit consequenties heeft voor de omgang met niet-Joden? En – minstens zo moeilijk – hoe
doorbreek je het cyclische wereldbeeld
van niet-Joden en leg je hun uit wat
‘toekomst’ eigenlijk is? Op beide
fronten had Paulus een andere strijd te
voeren. Joden verweten hem blasfemie,
niet-Joden vonden zijn boodschap
maar lachwekkend.

Pijnlijk apostelschap
Dat brengt me bij het derde punt dat
in deze biografie erg realistisch beschreven wordt: de noodzakelijk pijnlijke modus van Paulus’ apostelschap.
Met een prachtig beeld beschrijft
Wright de overlap, sinds de dood en
opstanding van Jezus Christus, tussen
de huidige tijd en de toekomst. Beide
tijdvakken zijn als twee molenstenen
waartussen Paulus en de christengemeenschappen ‘vermalen’ worden
tot een levend getuigenis van het
onverwachte nieuws dat de Heer van
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de wereld een gekruisigde Messias is. Hun lijden is symptomatisch voor het doorbreken van de toekomst. Paulus
gaat daarbij voorop. Wright kleurt dat lijdende format van
Paulus’ apostelschap concreet in, waar hij ook maar kan.
Zo verklaart hij onder meer Paulus’ zwakte en mogelijke
oogproblemen bij de verkondiging aan de Galaten vanuit
de mishandelingen die de apostel kort daarvoor in Ikonium
en Lystra te verduren kreeg. Voortdurend communiceert de
voortgang van het verhaal ook de sfeer van de ‘opgejaagde
status’ van de apostel en zijn reisgenoten.

De mens Paulus
Ten slotte wil ik nog een vierde punt aanstippen waarop
Paulus in dit boek echt tot leven komt: zijn ‘menselijkheid’. Wright steekt zijn bewondering voor Paulus’ drive
en genialiteit niet onder
stoelen of banken. Tegelijk
slaagt hij erin de menselijke, worstelende kant van de
man dichtbij te brengen. Zo
refereert hij een aantal keren
in het boek aan de ‘grote
onenigheid’ die Paulus met
zijn collega Barnabas kreeg,
voorafgaand aan de tweede
zendingsreis. Deze gebeurtenis wordt in Handelingen
slechts kort aangestipt. Maar
Wright verbindt het met
gegevens uit de Galatenbrief
en doordenkt de impact die
dit conflict ongetwijfeld had op de ‘mens’ Paulus. Mooi is
bijvoorbeeld ook hoe hij Paulus’ oprechte blijheid over de
sterke verbondenheid met de kerken in Macedonië belicht
en hoe de apostel daar troost uit put. Tegelijk wijst hij daarmee op Paulus’ gevoeligheid voor het daadwerkelijk lukken
van datgene waar hij op uit is: het uitbouwen van wederzijdse liefdevolle verbondenheid in Christus.

Wright steekt zijn
bewondering
voor Paulus’
drive en
genialiteit niet
onder stoelen of
banken

Een nieuwe soort gemeenschap
Naar een analyse van dit laatste, het welslagen van Paulus’
project, werkt het boek als het ware toe. Hoe komt het toch,
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Ze waren geraakt door de
boodschap over een Heer,
verhoogd juist omdat
hij zo nederig was
vraagt Wright zich af, dat Paulus’ inspanningen door de
geschiedenis heen tot op vandaag zoveel succes hadden?
Hoe komt het dat het werkte? Wright ziet allerlei redenen.
Overkoepelend is natuurlijk dat God zelf aan het werk
is – dat zou ook Paulus’ antwoord zijn. Daarnaast is volgens Wright ook veel gelegen aan de persoonlijkheid van
Paulus zelf. Zijn tijdgenoten kenden hem als onvermoeibaar volhardend tot aan het irritante toe, en tegelijk trouw
tot op het bot aan de ene God en zijn Messias. Paulus was
ook een man van groot inzicht. Belangrijke lijnen die de
verspreiding van het christendom door de eeuwen heen
hebben gedragen, kun je terugvinden in zijn brieven. Die
illustreren hoe Paulus uit was op een nieuwe manier van leven, gekenmerkt door eenheid, heiligheid en ook wel lijden
omwille van de trouw aan Jezus Christus. Ze getuigen van
een nieuwe soort gemeenschap die Wright nadrukkelijk
ook politiek opvat. Mensen die christen werden, stapten
niet louter over naar een ‘andere religie’. Ze traden in een
veel grotere werkelijkheid die op een tot dan toe ongekende
manier eenheid bood in alle diversiteit. En ze waren geraakt
door de boodschap over een Heer, verhoogd juist omdat hij
zo nederig was. Verder spraken de nieuwe multi-etnische
christengemeenschappen ook aan door hun leefstijl van
goede werken, ook richting buitenstaanders.

Wrights bouwstenen

N.a.v.: Tom
Wright, Paulus.
Een biografie, Van
Wijnen, Franeker,
2019, ISBN
9789051945553,
461 pag.,
prijs € 29,95

Wright heeft wel heel veel woorden nodig om dit alles te
vertellen. Hier en daar dreig je als lezer de draad te verliezen. Wellicht zou iemand anders dezelfde inzichten
communiceren op de helft van het aantal pagina’s. Ook valt
er over sommige bouwstenen, grote en kleinere, te twisten. Zo kreeg Wright eerder al kritiek op de fundamentele
gedachte dat voor de Joden in Paulus’ tijd de ballingschap
(in theologische en politieke zin) nog niet was afgelopen.
Of – een kleinere bouwsteen – voor wat betreft de Galatenbrief gaat Wright duidelijk uit van de Zuid-Galatische
hypothese, waarbij men veronderstelt dat de brief gericht is
aan christengemeenschappen in het zuiden van de Romeinse provincie Galatië. Deze zou Paulus gesticht hebben op
zijn eerste zendingsreis. Dit levert een vroege datering voor

de brief op en daardoor kan Wright
gegevens uit Handelingen en de brief
op een specifieke manier met elkaar
verbinden. Maar deze datering wordt
lang niet door iedereen gevolgd. Een
andere mogelijkheid is immers dat
Paulus met de aanduiding ‘Galaten’
meer bepaald op de etnische bevolkingsgroep doelt, die voornamelijk in
het noorden van de provincie leefde. In
deze regio is de apostel mogelijk ook
geweest, maar niet eerder dan tijdens
de tweede zendingsreis.

Tot slot
Een belangrijk kenmerk van dit boek
is ‘integratie’. Daarin sluit Wright
naadloos aan bij het type theoloog
dat Paulus zelf was. De apostel was
theoloog, maar de theoloog was óók
hardwerkend apostel mede gevormd
door de omgeving waarin God hem
van jongs af aan al klaarmaakte voor
zijn taak, door de gebeurtenissen die
zich aandienden en de obstakels op
zijn pad. Zijn brieven en het boek
Handelingen getuigen van deze verstrengelde werkelijkheid. In een zeer
toegankelijke en verrassend beeldende
stijl vermengt Wright wat er op dit
moment voorhanden is aan historisch
en sociaalwetenschappelijk onderzoek over Paulus’ wereld met diepe
theologische reflectie. Hij presenteert
langs deze weg Paulus’ antwoord op de
cruciale vraag naar de unieke betekenis van Jezus Christus, ook voor onze
wereld. En dat laatste vormt wat mij
betreft de ultieme reden om dit boek
van harte aan te bevelen.
Dr. M.G.P. Klinker-De Klerck is universitair
docent Nieuwe Testament aan de TU Kampen.
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UIT DE WAARHEIDSVRIEND
VAN 14 MEI 2020

Wanneer ik deze rubriek samenstel, is het juni en is de
lockdown nog maar een beetje versoepeld. Áls gemeenten al kerkdiensten beleggen, is het met maximaal dertig mensen (sinds 1 juni). Wanneer u dit leest (ruim
na 1 juli), is dit getal opgeschaald tot honderd mensen
en zijn op veel meer plaatsen weer kerkdiensten
opgestart met een deel van de gemeente erbij. Sinds
het abrupt stoppen in maart van de erediensten met
de gemeente erbij kwam er al gauw discussie los over
de vraag: hoe moet het nou met de sacramenten? In
een PKN-handreiking werd de mogelijkheid van een
online avondmaalsviering geopperd, waarbij gemeenteleden zelf brood en wijn klaarzetten en gebruiken,
al toekijkend naar de voorganger op het scherm. Ook
in ons eigen kerkverband vonden tot mijn verbazing
zulke vieringen plaats. Ook was tot en met juni sprake
van de aanbeveling van een zogenaamde doopschelp
om de anderhalvemetermaatregel in acht te nemen.
Het onderstaande artikel verwijst daarnaar. Gelukkig
is dit alweer achterhaald. Er kan weer gewoon gedoopt worden, als de dominee maar in het plaatselijke
protocol als contactberoep is aangemerkt. In De Waarheidsvriend van 14 mei 2020 gaat ds. A.J. Mensink
(voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de PKN) op een evenwichtige manier in
op deze zaken en voorstellen (titel: ‘Sacramenten in coronatijd’). Met het versoepelen van de lockdown is het
meeste van wat hij in zijn artikel naar voren brengt
bepaald nog niet achterhaald. Ik geef graag en met
instemming dat deel van zijn artikel weer waarin
hij zijn eigen gezichtspunten uiteenzet. De strekking
klinkt al door in zijn ondertitel: ‘Doop en avondmaal
horen bij Woordbediening, gemeente en ambt’.

Sacramenten
op afstand in
crisistijd
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Niet privé

Het is een oerbijbels en daarom ook oerchristelijk gegeven dat
de sacramenten volgen op de bediening van het Woord. Aan
de bediening van de doop gaat de prediking vooraf, zoals in
het zendingsbevel van de Heere Jezus in Mattheüs 28:19, bij
de 3000 bekeerden in Handelingen 2:42 en bij de kamerheer in
Handelingen 8:35-36. Daarnaast is het de gedoopte gemeente die het brood breekt (Hand. 2:46). Woord en sacrament
staan dus niet op dezelfde hoogte en kennen geen omkeerbare volgorde. Wat mogen we dankbaar zijn dat via internet
de Woordverkondiging aan hart en huis kan doorgaan! We
kunnen langer zonder sacrament dan zonder Woord, zeg ik
voorlopig.
Dat de sacramenten een ‘aanklevende bediening’ zijn bij de
Woordverkondiging, heeft in alle protestantse kerken tot
gevolg dat de sacramenten in de eredienst bediend worden,
‘waar ’t volk vergaderd is’ (Ps. 116:10 ber.). Daarom dopen we
kinderen niet in een privésamenkomst bij de doopouders
thuis en vieren we evenmin het avondmaal buiten de eredienst. Wel kent onze kerkorde (terecht!) voor beide sacramenten uitzonderingssituaties (ord. 6.3.3 en 7.3.3) waarvan we
indien nodig gebruikmaken. Een zuigeling die in het ziekenhuis dreigt te sterven, kan daar gedoopt worden. Veel gemeenten kennen de mogelijkheid van een avondmaalsviering
thuis bij chronisch of terminaal zieken. In de praktijk gaat het
dus om situaties die niet tijdelijk zijn, maar onomkeerbaar.
Bij kortdurende ziekte of verhindering in de kerkgang zal niet
gauw naar deze mogelijkheid gegrepen worden.
Toen er nog geen coronacrisis was, kwam er langzaamaan al een praktijk op gang waarin gemeenteleden, los van
gemeente en eredienst, ‘doopten’ en ‘avondmaal vierden’.
Deze gewoonte sijpelt binnen vanuit evangelisch gedachtegoed dat anders over gemeente en ambt denkt (zie hierna).
Individuele gemeenteleden dopen iemand in een zwembad
of recreatiewater. Na een inspirerende bijbelkring of een fijn
vakantiekamp deelt men brood en wijn. Bijbels gezien lijkt het
me onmogelijk om de sacramenten los te maken van Woordbediening, gemeente en ambt. Dan is het helemaal geen doop
of avondmaal. Het zou schadelijk zijn als online sacramentsbediening deze gedachte verder zou versterken.

Zichtbaar

In beide sacramenten bevestigt de Heilige Geest het heil niet
alleen aan ons persoonlijk. Zowel in doop als avondmaal gaat
het Hem ook om onze inlijving in de gemeente (1 Kor. 11:33;
12:13). Daarbij valt nadruk op de eenheid van de gemeente in

het ene geloof in de ene Christus. De
principiële eenheid van de gemeente als
lichaam van Christus wordt zichtbaar in
de ene doop, in het ene brood en in de
ene beker. De bediening van de sacramenten vindt daarom plaats in een
openbare eredienst. De gemeente moet
kunnen zien wie door de doop onder

De principiële eenheid
van de gemeente als
lichaam van Christus
wordt zichtbaar in de ene
doop, in het ene brood en
in de ene beker
haar leden wordt opgenomen. Evenzo
moet de gemeente weten wie tot de
tafel des Heeren worden toegelaten
(de openbare belijdenis van het geloof)
en wie met haar de tafelgemeenschap
heeft. Het avondmaalsformulier legt
het eten van brood en wijn niet alleen
uit als gemeenschap met Christus, maar
ook als gemeenschap met Zijn lichaam.
Daarom verplicht de avondmaalsgemeenschap ons tot onderlinge liefdedienst in woorden en daden. Het is dus
belangrijk om elkaar te kunnen zien in
een daadwerkelijke gemeenschap. Als
iemand thuis het avondmaal bediend
krijgt, wordt de naam van dit gemeentelid in de avondmaalsdienst met de
gemeente gedeeld. Zo is er wederkerige aanvaarding en betrokkenheid op
elkaar als leden van Christus’ lichaam.

Opzicht

Uit deze twee aspecten vloeit een derde:
voor de verkondiging van Woord en
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sacrament in het midden van Zijn gemeente gaf de verhoogde Christus het
ambt. In Efeze 4 wordt duidelijk dat de
ambten door Hem gegeven zijn om de
gemeente als één lichaam te laten functioneren en om haar in de waarheid van
Christus te laten groeien tot een volwassen man. Bovendien verbindt het ambt
ons met de kerk. Daarom is een particuliere bediening van beide sacramenten
onmogelijk: je kunt niet zelf bepalen
of je kerk bent en of je het juiste woord
verkondigt. Je kunt ook jezelf niet toelaten tot het gebruik van de sacramenten.
Onder de ambten komen we in het
Nieuwe Testament de opzieners tegen,
geroepen tot het waken over de kudde.
Bij het avondmaal wordt dat zichtbaar
in de tafelwacht en het censura morum.
In de hervormde kerkorde stond te lezen
dat zowel de doop als het avondmaal

Je kunt niet zelf
bepalen of je kerk
bent en of je het juiste
woord verkondigt.
Je kunt ook jezelf
niet toelaten tot
het gebruik van de
sacramenten
heilig gehouden moeten worden. Hier
ligt een belangrijke taak voor de ambten. Bij een online avondmaalsviering is
opzicht nauwelijks mogelijk, zeker niet
als de uitzending zonder inlogcode door
elke willekeurige kijker gevolgd kan
worden. Dit is hooguit te ondervangen
door de suggestie van prof. Wisse dat
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gemeenteleden die thuis willen deelnemen aan het heilig
avondmaal, zich bij de kerkenraad melden. De kerkenraad
kan dan brood en wijn bij deze gemeenteleden thuisbezorgen.
Ook zou ik deze avondmaalsdiensten via een inlogcode alleen
digitaal toegankelijk maken voor eigen gemeenteleden. Dan
nóg blijft er een belangrijke gedachte over: in de sacramenten
wordt aan ons gehandeld, zij worden aan ons bediend. Achter
deze opmerking gaat een belangrijke discussie schuil, namelijk over de vraag of we de sacramenten bedienen of vieren.
Hoewel we deze twee begrippen niet tegen elkaar uit hoeven
spelen, moeten we de gedachte van de bediening niet te gering schatten. In de sacramenten handelt God Zelf aan ons. Je
doopt daarom jezelf niet, je neemt ook niet op eigen initiatief
brood en wijn – het wordt je gegeven. In het geloof zijn wij
niet passief, maar wel ontvangend. In de ambtelijke bediening
van het sacrament klinkt door dat wij het heil van de andere
kant ontvangen. Het heil komt niet bij ons vandaan.

Inhoudelijke winst

Als kerkenraad wil je recht doen aan de inzettingen van
Christus en aan het verlangen van de gemeente, tegelijk wil
je dat verantwoord en weloverwogen doen. Omdat we in een
volstrekt nieuwe situatie terecht zijn gekomen, is het zoeken
naar verantwoorde wegen. In het wegen van argumenten
komt de ene kerkenraad anders uit dan de andere. Op grond
van het bovenstaande kom ik tot enkele concrete gedachten.
De bediening van de heilige doop zou zo spoedig mogelijk
moeten plaatsvinden. Tot 1 juli geldt de beperking van dertig
kerkgangers, een aantal dat na 1 juli wordt opgehoogd tot
honderd. Slechts een klein deel van de gemeente en van de
familie- en vriendenkring kan dan aanwezig zijn. Misschien
wordt een doopdienst daardoor als minder feestelijk ervaren. Maar deze versobering zou inhoudelijke winst kunnen
zijn, omdat we meer tot de kern van de doop komen en
niet afgeleid worden door wat we in de loop der jaren om
doopdiensten heen gebreid hebben. Uiteraard zijn de hygiënevoorschriften van de overheid leidend: bij verkoudheid
van doopouder of voorganger is dopen niet mogelijk. Fysiek
contact moet daarbij voorkomen worden. Hoe onwennig het
ook is, tegen het voorstel van het moderamen om met een
doopschelp aan een verlengstuk te dopen, is niets principieels
in te brengen. Ook kan het doopwater met een uitgestrekte
arm door middel van een doopkannetje op de dopeling gegoten worden. Zo doen onze Hongaarse gereformeerde broeders
en zusters dat al eeuwen. Laten predikanten wel hun handen
ontsmetten op het moment dat zij de doop gaan bedienen.
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Nieuw: Cahier 124

In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

Sfeer

Inzake de bediening van het heilig avondmaal ben ik terughoudender. In een online avondmaalsdienst missen we de
zichtbare en tastbare gemeenschap met elkaar. Je kunt niet
zien wie wel (en wie niet!) met jou deelneemt. Het opzicht
komt in de knel. Een belangrijke vraag is hoe we in diverse
gezinnen een sfeer creëren die past bij de bediening van het
sacrament.

EEN SERIE CAHIERS TOT
VERSTERKING VAN HET
GEREFORMEERDE LEVEN

Bij de herdenking van 75 jaar bevrijding past een uitgave
als deze, een heruitgave uit 1945. Ds. J. van Raalte schreef
kort na de bevrijding (hij was toen 50 jaar) zijn relaas over
de concentratiekampen Buchenwald en Dachau. Het werd
een egodocument over alle vijf jaren waarin de nazi’s
hem zijn vrijheid hadden afgenomen. Hij keek uit naar de
bevrijding en overleefde die periode!
Tegelijk vertoont dit boek ook een vrij zakelijk karakter:
bijna nergens staat de schrijver als gevangene zelf op de
voorgrond. Hij laat zien hoe het nationaalsocialisme als
duivels systeem werkte, met name in de concentratiekampen. Door zijn bescheiden opstelling toont Van Raalte
hoe hij in alle ellende die hem overkwam, zijn leven veilig
wist in de handen van zijn hemelse Vader. God was er al die
jaren in al die ellende bij, ook al had men daar soms zijn
twijfels over. Hierdoor is het boek een geloofsgetuigenis
‘vanuit de diepte’.

WOORD & WERELD

WOORD & WERELD
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In het
concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

STICHTING

STICHTING

Ook als er geen doop bediend wordt, moet de gemeente in
de prediking aan haar doop herinnerd worden. Welke troost
ontvangen wij in deze crisistijd uit onze doop? Hoe vermaant
de Heere ons in de doop om in Zijn gemeenschap te leven?

Ds. J. van Raalte schreef kort
naInde
bevrijding
over de vijf
het
concentratiekamp
jaren waarin de nazi’s hem zijn
Ds. J. vanhadden
Raalte (1894-1982)
vrijheid
afgenomen.
Hij keek uit naar de bevrijding
en overleefde die periode!
De schrijver laat zien hoe het
nationaalsocialisme als duivels
systeem werkte, met name
in de concentratiekampen
Buchenwald en Dachau. Van
Raalte toont hoe hij in alle
ellende die hem overkwam,
zijn leven veilig wist in de
handen van zijn hemelse
Vader. God was er al die jaren
in al die ellende bij, ook al had
men daar soms zijn twijfels
over. Hierdoor is het boek een
geloofsgetuigenis ‘vanuit de
diepte’.

ED. DR . H AR M VEL DM AN I n het concentratiekamp

WOORD & WERELD

124

Ds. Van Raalte (1894-1982) was sinds 1925 gereformeerd
predikant, eerst in Nederland, daarna in het Duitse
Laar (Graafschap Bentheim). Daar had hij het
nationaalsocialisme leren kennen als een ernstige
bedreiging voor een samenleving waarin men in vrijheid
het christelijk geloof beleed en beleefde. Hij publiceerde
erover en liet ook in prediking en pastoraat zijn
waarschuwende stem horen. Reden voor de nazi’s om hem
te arresteren.

ISBN 978-94-91943-26-3

9 789491 943263

Dr. Harm Veldman, kerkhistoricus en publicist, is
eindredacteur van dit boek, waarvoor hij ook een beknopte
biografie van ds. J. van Raalte heeft samengesteld.
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avondmaalsdienst
missen we de zichtbare
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en tastbare gemeenschap
met elkaar

En niet in de laatste plaats: met welke pastorale noties moeten we rekening houden? Welke verlegenheid ontstaat er bij
jongeren en ouderen? Hoe houden we samen de heiligheid
van de sacramenten hoog? Ik kan me vinden in het pleidooi
van degenen die zeggen dat we de avondmaalsbediening
maar moeten opschorten totdat deze weer in de kerkgebouwen mogelijk is. Zo oefenen we ons in lijdzaamheid en
verlangen. Ik zou daaraan willen toevoegen dat de gemeente
vanuit de eerdere avondmaalsdiensten opgewekt mag worden
om ook nu te leven uit het toen ontvangen sacrament. Dat
is: leven in de gemeenschap met onze gekruisigde en levende
Heere en elkaars lasten te dragen om zo Zijn wet te vervullen
(Gal. 6:2). Daartoe hebben we ons in de laatste tafelgemeenschap toch verplicht?
Daarom vooral: sursum corda, de harten omhoog! We hoeven
met onze zielen niet aan uiterlijke tekenen te hangen. We
richten onze harten op Jezus Christus naar Wie beide sacramenten ons wijzen. Met Hem hebben wij door de Heilige
Geest en het geloof gemeenschap. Desnoods – met pijn in het
hart gezegd – zonder sacrament.

Uw vertrouwde christelijke
bladen blijven lezen?
Dat kan via de CBB!
De CBB, de Christelijke Bibliotheek
voor Blinden en Slechtzienden, heeft
een grote collectie christelijke lectuur
in grootletter en gesproken vorm.
Kijk op www.cbb.nl, bel naar
0341-56 54 77 of mail naar
klantenservice@cbb.nl en vraag
onze gratis catalogus aan.

CBB, Christelijke Bibliotheek
voor Blinden en Slechtzienden
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UIT UNA SANCTA
VAN 4 APRIL 2020

In Una Sancta (het kerkelijke opinieblad van de Free
Reformed Churches in Australië) van 4 april 2020
publiceerden ds. R.D. Anderson en br. B. Veenendaal
een rapportage van hun bezoek aan de GS Goes eerder
dit jaar (‘Report on Dutch Churches’). Zij waren
door hun kerkverband afgevaardigd om mondeling
toe te lichten waarom hun kerken in 2018 de zusterkerkrelatie met de GKv beëindigd hebben. Het
leek me informatief voor onze lezers om hiervan het
nodige door te geven via een (door mij hier en daar
licht gewijzigd) deel van een complete vertaling, die te
vinden is op de site www.eeninwaarheid.info. Nadat
hun aanvankelijk alleen een schriftelijke inbreng was
toegestaan, werd in tweede instantie besloten aan de
buitenlanders toch tien minuten spreektijd te geven.
Ds. Anderson betoogde toen dat door het toelaten van
de nieuwe hermeneutiek de gemeenschappelijke basis
voor het verstaan van de Schrift is ondermijnd.

Pijnlijk
afscheid
Wat was nu het antwoord van de GKv-synodeafgevaardigden en deputaten? Zij gaven ons de ruimte om te spreken
en onderling contact met elkaar te hebben. Hier waren we
dankbaar voor. Het bleek echter dat zij unaniem achter de besluiten van hun synode stonden of die minstens aanvaardden,
inclusief het toelaten van vrouwen tot alle kerkelijke ambten
en de eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken
(NGK), die al de vrouw in het ambt hebben. Zij benadrukken
dat ze alleen maar andere interpretaties (exegese) hebben
van bijbelteksten, maar geen andere hermeneutiek en dat we
nog steeds op dezelfde grondslag van de Schrift verenigd zijn.
Maar de discussies onthullen dat zij in feite gebruik maken
van de huidige cultuur en de beweegredenen van mensen om
de Schrift uit te leggen en toe te passen.
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Een voorbeeld hiervan is dat, toen de GKv-deputaten werd
gevraagd hoe zij met de kwestie van homoseksuele zonden
zouden omgaan, het antwoord van één van de GKv-predikanten was dat zij wisten wat de Schrift hierover zegt in Leviticus
en Romeinen, maar hij niet begreep wat dat betekende. Hij
moest eerst met een homoseksueel praten om zijn beweegredenen te begrijpen en pas dan zou hij kunnen vaststellen wat
de Schrift voor die persoon betekent. Is dit niet treurig, dat
de Schrift niet echt iets betekent, totdat die op een bepaalde
cultuur of persoon wordt toegepast? Wat zit daar voor troost
in leven en sterven in? Eerlijk gezegd waren niet alle GKv-predikanten het hiermee eens, maar het punt is dat zij bereid zijn
samen in hetzelfde kerkverband te leven of elkaar te verdragen met zo’n uitleg en gebruik (eig. misbruik) van de Schrift.
Aandacht verdient dat na de Buitenlandweek de Nederlandse
synode ook samen vergaderde met de synode van de NGK en
een overeenkomst sloot om de beide kerkverbanden, die sinds
1967 gescheiden wegen gingen, weer tot één kerkverband
te herenigen. De NGK heeft al vrouwen in alle ambten en is
tolerant ten aanzien van praktiserende homoseksuele relaties,
zelfs onder ambtsdragers. Heel verdrietig was het om te zien
dat onze vroegere zusterkerken niet slechts voortgaan op het
pad van ontrouw waarop zij zich bevinden, maar zelfs het
proces nog versnellen om een mainstream vrijzinnige kerkgemeenschap te worden.

Een paar gedachten en conclusies

De GKv-kerken realiseren zich ten volle waar zij mee bezig
zijn en zij hebben dan ook willens en wetens gekozen voor
een andere en nieuwe weg om de Schrift te lezen. Hoewel
zij zeggen dat het eenvoudig een zaak is van exegese en van
een andere manier van tekstinterpretatie, gebruiken zij in
werkelijkheid een andere hermeneutiek, die hen in staat stelt
teksten uit de Schrift het tegenovergestelde te laten zeggen
van wat zij er lezen. Met andere woorden: er staat ‘ja’ en ‘nee’
tegelijkertijd, wat duidelijk heel postmodern is. In werkelijkheid bepalen in de GKv-denkwijze cultuur en individuen hoe
de teksten uit de Schrift geïnterpreteerd en toegepast worden.
Bij deze benadering kan de Schrift (zogenaamd) worden
gebruikt om veel afwijking en zondig handelen te ‘ondersteunen’. Het netto resultaat is eigenzinnige grilligheid en een
gebrek aan kerkelijke tucht (of, zoals sommige GKv-predikanten toegaven, helemaal geen kerkelijke tucht).
Er schijnt een interne cultuur en groepsdruk te heersen, die
maakt dat je je achterlijk, traditioneel en archaïsch voelt als je

niet meegaat met het ‘nieuwe’ denken
en de nieuwe interpretaties van de
Schrift (of op zijn minst ruimte geeft
aan anderen in de kerk om volledig
tegenovergestelde standpunten te

Met andere woorden:
er staat ‘ja’ en ‘nee’
tegelijkertijd,
wat duidelijk heel
postmodern is
hebben). Dus als je al niet op de nieuwe
progressieve manier denkt, dan moet je
er toch wel ‘begrip voor hebben’! Dat is
hoe men tegen ons in Australië aankijkt.
Als wat zij ‘oud en traditioneel’ noemen
betekent dat je eenvoudig trouw aan de
Schrift bent en Gods Woord aanvaardt
zoals het er staat, dan kunnen we
inderdaad heel blij zijn dat we ‘traditioneel’ zijn. Daarom, ‘Wees standvastig,
broeders, en blijf bij de traditie waarin u
door ons onderwezen bent, in woord of
geschrift’ (2 Tess. 2:15).
In wezen is de GKv de moederkerk van
onze kerken in Australië en veel van onze
wortels en erfenis komt uit de GKv in
Nederland. Het is verdrietig om te zien
hoe deze kerk nu de weg van ontrouw
en deformatie bewandelt. Het misbruik
in het verkeerde Schriftgebruik leidt tot
zondige en onschriftuurlijke praktijken
zoals vrouwen die nu dienen als predikanten, ouderlingen en diakenen. Ons
moederkerkverband verliest de meeste
van haar zuster(dochter)kerken en sluit
nieuwe vriendschappen met kerken die
al vrijzinnig zijn (bijv. de NGK), de vrouw
in het ambt hebben en denken zoals zij.
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UIT AND ERE BLADEN

Trouw zijn aan God en Zijn Woord
houdt in dat we niet anders kunnen
doen dan de kerkelijke banden met
de GKv in Nederland verbreken. We

Zonder die grondslag
kunnen we niet in een
band van vertrouwen
en wederzijdse opbouw
verenigd zijn
staan niet meer op dezelfde grondslag,
omdat de GKv ervoor gekozen heeft om
haar grondslag zo te veranderen dat ze
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zich kan aanpassen aan culturen en individuen. Zonder die
grondslag kunnen we niet in een band van vertrouwen en wederzijdse opbouw verenigd zijn. Het is verdrietig te zien hoe
zij zich verwijderen van de waarheid van de Schrift, omdat
het steeds wijder vertakte gevolgen zal hebben voor de toekomst van hun kerk. Alleen als zij berouw krijgen en van hun
zondige wegen terugkeren (en moge God dit genadig geven!),
kunnen zij Gods zegen verwachten op hun kerkverband.
‘Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn,
moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer
verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht
houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof:
denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag,
liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis.
Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de
troon van God’ (Hebr. 12:1-2).
Het water is diep geworden!

Het water is diep geworden
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Mooie gesprekken 1 – Over de ziel
Dat de ziel het lichaam verlaat bij het sterven
daarover bestaat geen twijfel – waarom immers
zou de ziel willen blijven
maar waar hij heen gaat is onzeker
iemand van ons meende dat hij nergens heen gaat
want hoe zou hij zonder lichaam kunnen bestaan
iemand dacht dat hij naar een ander lichaam zou
kunnen verhuizen, hij moet toch ergens heen
iemand veronderstelde dat hij teruggaat naar waar
hij vandaan kwam voordat hij een lichaam nodig had
en natuurlijk was er ook iemand in het gezelschap
die zei dat er volgens hem meer aan de hand was
dat er zijns inziens nog iets was blijven liggen
dat achter iedere vraag een andere vraag schuilt
en ik ik begon hevig te verlangen naar
de troost van een sigaret

R U TG ER KO P LA N D
U I T: E E N M A N I N D E T U I N

VA N O O R S C H O T, A M S T E R D A M ( 2 0 0 4 )

De ‘ik’ maakt een discussie
mee over de vraag waar de
ziel blijft na het sterven. Ten
diepste vindt hij het een vervelend gesprek: hij verlangt naar
de troost van een sigaret. Let
op dat veelzeggende woordje
‘troost’ in dit verband.
Er ontbrak nog iemand in
dit gezelschap. Iemand die in
zijn jonge jaren op catechisatie zondag 22 van de oude
Heidelberger uit het hoofd
had geleerd:
‘Welke troost geeft u de opstanding van het vlees?
Dat niet alleen mijn ziel na
dit leven terstond tot haar
Hoofd Christus opgenomen
zal worden, maar dat ook dit
mijn vlees, door de kracht
van Christus opgewekt, weer
met mijn ziel verenigd en
aan het verheerlijkt lichaam
van Christus gelijkvormig zal
worden.’
Deze troost gaat heel wat dieper dan die van een sigaret.

