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Nieuw licht
op een bijbelgedeelte

Net als Paulus
op je strepen staan?
Maar Paulus zei tegen de
gerechtsdienaars: ‘Ze hebben ons
zonder vorm van proces in het
openbaar stokslagen laten geven,
hoewel we Romeins staatsburger
zijn. Daarna hebben ze ons in de
gevangenis opgesloten, en nu
willen ze ons heimelijk laten gaan?
Geen sprake van! Laat ze zelf maar
komen om ons vrij te laten!’
(Handelingen 16:37)

Anoniem,
Paulus en Silas bekeren
de gevangenbewaarder
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Mag je op je strepen gaan staan als
christen? Jezelf breed maken, je dominant opstellen, verongelijkt je gelijk
willen halen – dat lijkt een houding
die een christen niet past. Het gezegde
mag wel zijn ‘brutalen hebben de halve
wereld’, maar dat vergoelijkt nog. Bij
ons thuis werd het soms aangevuld
met ‘de andere helft is voor wie niet
brutaal zijn’. Want de oproepen in de
Bijbel zijn duidelijk: wees vriendelijk
en geduldig, bereid zelfs om onrecht
te lijden.
De Bijbel lezen we juist om te weten
hoe we mogen en moeten leven voor
God. We lezen de geboden en leren
van de voorbeelden van de gelovigen
uit het Oude Testament en van de volgelingen van de Heer uit het Nieuwe
Testament.
Maar in Handelingen 16
lezen we juist van Paulus die
op zijn strepen gaat staan, die
het niet zomaar neemt dat
hem onrecht is aangedaan,
dat hij gegeseld is en in de
gevangenis is gegooid. Paulus
komt op voor zijn rechten
tegenover de stadsbestuurders van Filippi. Hij zwaait
met zijn Romeinse staatsburgerschap (vs. 37). Is Paulus
hierin voor ons een voorbeeld? Leert Handelingen 16
dat je als christen best op je
strepen mag staan? Past het om met
deze vraag de geschiedenis van Paulus
in Filippi te lezen, of toch niet?

Paulus en Silas zijn

de situatie meester en
wijzen de cipier op
hun Meester

De gevangenis in én uit
Lucas beschrijft het dramatisch in
Handelingen 16. Met grof geweld
worden Paulus en Silas gearresteerd
en in de gevangenis gegooid. Daar
zingen ze – bepaald niet ontmoedigd –
’s nachts hun psalmen. Wanneer als
gebedsverhoring door een zware
aardbeving de celdeuren openspringen,
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zijn zij de situatie meester en wijzen
de cipier op hun Meester. Met vreugde in de Heer tot gevolg. Maar als de
stadsbestuurders hun knechten sturen
om Paulus en Silas na een nachtje in
de cel weer vrij te laten, gaat Paulus op
zijn strepen staan: ‘Zonder vorm van
proces hebben ze ons in het openbaar
stokslagen laten geven, hoewel we
Romeins staatsburger zijn. Daarna
hebben ze ons in de gevangenis opgesloten, en nu willen ze ons heimelijk
laten gaan? Geen sprake van! Laat ze
zelf maar komen om ons vrij te laten!’
(Hand. 16:37).
Paulus pikt het niet
Paulus gaat op zijn strepen staan. Zijn
Romeinse strepen: ‘Dit pik ik niet. Ik
laat niet over me heen lopen. Ik eis
excuus, en anders dien ik een klacht
in.’ Nee, zo vul ik het te veel in, alsof
Paulus in zijn eer is aangetast en zwaar
beledigd is. Zo staat het er niet. Paulus
dient geen klacht in, al had dat gekund. Maar hij roept de stadsbestuurders wel tot verantwoording om ze te
laten voelen dat ze hun macht misbruikt hebben. En ze voelen het: ‘De
schrik sloeg hen om het hart, toen ze
hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren’ (vs. 38). Joden en
anderen die geen Romeins burger zijn
mocht je blijkbaar wel zo behandelen,
maar Romeinen werden door het recht
ertegen beschermd. Over discriminatie
gesproken.
Opeens worden Paulus en Silas allervriendelijkst behandeld, de stadsbestuurders komen hoogstpersoonlijk
naar de gevangenis en verzoeken hen
vriendelijk te vertrekken. De Romeinse machthebbers doen de knechten
van de Heer, de Zoon van de Allerhoogste God, uitgeleide. Paulus zet
zijn Romeinse burgerschap in om de
Romeinse machthebbers te confronteren met het hoogste gezag, namelijk
van Christus.
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Je kunt de Bijbel benaderen met
een vraag waarop de Bijbel in dat
gedeelte helemaal niet direct
antwoord wil geven
Confrontatie met het Romeinse
gezag
In heel het hoofdstuk gaat het om de
confrontatie met het Romeinse gezag.
Filippi is een stad ‘bestuurd naar
Romeins recht’ (vs. 12). Paulus en Silas
wordt verweten dat zij de Romeinse
samenlevingsorde verstoren door in te
grijpen in de verhouding tussen een
slavin en haar eigenaars (vs. 21). Haar
bevrijding van de waarzeggende geest
– die er trouwens op wees dat Paulus
en Silas als ‘dienaren van de allerhoogste God’ de weg van redding verkondigen (vs. 17) – was de aanleiding tot het
volksoproer en de arrestatie van Paulus
en Silas. Maar de confrontatie met
het Romeinse gezag loopt erop uit dat
Paulus en Silas als vrije mannen door
de stadsbestuurders uitgeleide wordt
gedaan. Zo wordt werkelijkheid wat de
Heer bij de roeping van Paulus al had
gezegd: ‘Jij moet óók voor koningen
mijn naam uitdragen’ (Hand. 9:15).
Antwoord op de vraag?
Wat leert dit gedeelte nu over mijn
opstelling als christen: mag ik op mijn
strepen staan en eisen dat men mij
recht doet? Paulus gaat inderdaad op
een bepaalde manier op zijn strepen
staan als Romeins burger. Toch geeft
dit gedeelte niet direct antwoord op

die vraag. Want Paulus’ gedrag in
Filippi is onderdeel van de botsing
tussen het evangelie van Christus
en de Romeinse machthebbers. Dat
grotere kader doe je geen recht als je
Paulus’ opstelling degradeert tot een
gedragslesje voor ons.
Valkuilen in bijbelgebruik
Twee algemene opmerkingen over
goed bijbelgebruik zijn hierbij te
maken. Je kunt de Bijbel benaderen
met een vraag waarop de Bijbel in dat
gedeelte helemaal niet direct antwoord
wil geven. Dan is het gevaar dat je
de Bijbel óvervraagt. Soms werpt een
tekst hooguit indirect licht op je vraag;
wees je er dan van bewust dat je de
lijnen vanuit de Bijbel probeert door
te trekken. Een andere valkuil is dat
je de Bijbel leest met een sterke focus
op de moraal: wat is goed, wat is fout.
Natuurlijk wil je de Bijbel gebruiken
als kompas voor je handelen, maar dan
wel zo dat het past bij de bedoeling
van dat gedeelte. De Bijbel is eerlijk
over de zonden en misstappen van
mensen, maar somt niet aan het eind
van elk hoofdstuk op wat er goed of
fout was. Uit Lucas’ beschrijving van
Paulus’ gedrag in Filippi kun je niet
automatisch tot Gods goedkeuring
daarvan concluderen.

Alles onder gezag van de Heer
De Heer Jezus vraagt erkenning van
alle machten, van hoog tot laag. Van
de stadsbestuurders in de stad Filippi
tot het hoogste gezag in Rome, de
Kurios Caesar. Het is de spits van het
boek Handelingen: het evangelie moet
naar de keizer. In de eenvoudige, soms
vanwege het evangelie zelfs gevangen
Joodse apostelen vraagt Jezus erkenning. Keizer, landvoogden, prefecten,
stadsbestuurders – allemaal staan ze
voor Christus. Ook de gevangenbewaarder die tot geloof komt: opeens
gaat hij goed zorgen voor de gevangenen en verzorgt hij de wonden
van Paulus en Silas. Hij gebruikt zijn
macht en invloed ten goede. Zo kan
het ook. Zoals de Heer die de cipier is
gaan dienen, de voeten waste van zijn
leerlingen.

Als jij op je strepen gaat staan, staat
dan jouw eigen eer centraal, of de eer
van God en het belang van de ander?
Het kan volkomen terecht zijn dat je
een grens trekt of een ander confronteert met zijn fouten, dat je je gezag
laat gelden. God vraagt niet om over je
heen te laten lopen, maar wel dat je de
ander liefhebt. Als je de ander confronteert, laat het dan om recht gaan.
Buig jij met de macht en de invloed
die jij hebt voor Christus of handhaaf
jij vooral jezelf ? Als jij die macht
vooral voor jezelf inzet en je eigen
status er mee wilt opkrikken, dan botst
het evangelie ook op jouw macht en
positie. Maar onder het gezag van de
Heer mag jij de macht en invloed die
de Heer je geeft, inzetten in zijn dienst
om anderen te dienen.
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Gereformeerden
in verandering
In de afgelopen vijfenzeventig jaar
veranderde de gereformeerde wereld
ingrijpend. Dat leidde er onder andere
toe dat de (synodaal) Gereformeerde
Kerken in 2004 opgingen in de PKN.
Wat was de achtergrond van die
godsdienstige veranderingen, wat
betekenen ze voor de individuele
geloofsbeleving, en in hoeverre zetten
ze zich door in het geloofsleven van de
overige kerkelijk-gereformeerden?

D

aarover gaat het boek Zie hoe alles hier
verandert. Het verloop van de gereformeerden
(Utrecht, 2016) van de in 2017 overleden godsdienstsocioloog Gerard Dekker. Hij schetst en
evalueert de ontwikkelingen.

Kerkelijke veranderingen
Dekker signaleert zeven belangrijke veranderingen
in de synodaal Gereformeerde Kerken tijdens de
tweede helft van de vorige eeuw:
• De aandacht verschuift van leer naar leven.
Ethische vragen (‘hoe moet ik leven?’) worden
belangrijker dan leergeschillen (‘wat is waarheid?’).
• De eigen ervaring gaat een grotere rol spelen.
Geloven gebeurt niet meer op gezag, maar moet
wortelen in het geleefde leven van de mensen.
Het inzicht groeit dat óns geloven en denken
sterk bepaald werden en worden door ónze situatie.
• De gereformeerde wijze van geloven wordt gerelativeerd. Er blijken andere manieren van geloven
en ook ‘kerk buiten de kerk’ te zijn.
• Groeiende onzekerheid en twijfel worden geaccepteerd. Ze hóren bij het geloof, dat minder
wordt beleefd als een geschenk en meer als het
resultaat van onze menselijke zoektocht.
• Het geloof is minder gericht op het hiernamaals
en meer op het hier en nu.
• De rol van de kerk wordt kleiner. Ze is steeds
minder gezaghebbend instituut voor leer en
leven.
• De houding tegenover de Bijbel en de omgang
met de Bijbel veranderen. Het rapport God met
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ons (1980) introduceert het ‘relationele waarheidsbegrip’ –
de menselijke en culturele factor wordt erkend, zowel bij het
ontstaan van als bij het omgaan met de Bijbel.
Deze laatste, ‘revolutionaire verandering’ is de belangrijkste
en is binnen de bredere gereformeerde wereld nog gaande.
Volgens Dekker blijkt dat uit ‘afnemend verzet’ tegen de
opvattingen in het rapport en uit de worsteling met de rol van
de Bijbel bij het nemen van bepaalde beslissingen, zoals de
toelating van de vrouw tot de ambten.

zich los uit hun traditionele verbanden (ontzuiling) en bepaalden
voortaan zelf hoe zij hun leven gingen vormgeven (individualisering). De eigen ervaring werd belangrijker dan wat met gezag
wordt opgelegd (subjectivering). Autoriteit was bij voorbaat verdacht. De rationalisering, door Dekker nog genoemd in zijn boek
De stille revolutie (1992), heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de
nadruk op het gevoel (postmodernisme).
Ook in het denken was er sprake van een omslag, de overgang
van de ontologische fase (zijnsfase) van de cultuur naar een

Samenvattend: er is ‘in het geloofsleven een verschuiving (…)
van een gerichtheid op de leer en belijdenis omtrent God en
de Goddelijke werkelijkheid naar een gerichtheid op het menselijk leven in deze werkelijkheid’ (p. 55).

Men vroeg niet meer: wie

Geëmancipeerde kleine luyden

maar wat werkt het uit?

Deze verschuivingen stonden niet los van ontwikkelingen die
al langer gaande waren en waartegen de gereformeerden zich
verzetten, maar die ze uiteindelijk toch (eerst schoorvoetend)
in hun eigen wereld toelieten.
De positie van de gereformeerden in de Nederlandse samenleving was in de loop van de twintigste eeuw sterk veranderd:
de kleine luyden van Abraham Kuyper werden geëmancipeerde en goed geschoolde burgers, die steeds meer deelden in
de groeiende welvaart. Al vroeg werd gewaarschuwd voor de
gevaren hiervan – onder meer door ds. J.C. Sikkel (1856-1920),
die een liberale partijman citeerde: Gereformeerden krijg je niet
klein met brandstapels, maar wel met champagne!
Maar het emancipatieproces, dat begon bij de eigen zuil – ‘in
ons isolement (beginselvastheid) ligt onze kracht’ – leidde
ten slotte tot ontzuiling en een toenemende integratie in de
Nederlandse samenleving. Het gedachteklimaat van de gereformeerden kwam steeds meer onder druk te staan doordat
ze de invloed van de veranderende cultuur (het geheel van
gangbare voorstellingen, opvattingen, waarden en normen)
ondergingen.

Culturele veranderingen
In de opstandige jaren zestig vond een omslag in de cultuur
plaats: de democratisering. De ideeën van de Verlichting,
vroeger vooral aangehangen door de bovenlaag van de samenleving, bereikten nu de hele bevolking. Mensen maakten

ís God, maar: hoe wérkt
God? Niet: wat ís geloof,

functionele fase. Je zou het een verschuiving van theorie naar
praktijk kunnen noemen. Men vroeg niet meer: wie ís God (= het
zijn van God), maar: hoe wérkt God (= functioneel)? Niet: wat ís
geloof, maar wat werkt het uit? Ook het wereldbeeld veranderde:
bestaat er wel een bovennatuurlijke wereld die uitgaat boven
wat wij kunnen tellen, meten en wegen? En de gedachte dat er
een objectieve (vaststaande) waarheid is, maakte plaats voor het
relatieve waarheidsbegrip: de waarheid speelt zich af binnen een
relatie waarin de mens een eigen rol heeft, gebonden aan de
eigen tijd en cultuur.
Al deze veranderingen werkten door binnen de kerk, bijvoorbeeld
in de genoemde aandachtsverschuiving van leer naar leven, en
van een (theoretisch) hiernamaals naar de praktijk van hier en
nu.

Eisen-van-de-tijd
De historicus James Kennedy heeft opgemerkt dat de ontwikkelingen door leidinggevenden werden opgevat als eisen van een
‘kosmische wil’ die buiten hun invloedssfeer viel – waarbij zij zich
dus moesten neerleggen. Het recept was verend opvangen, zowel
in de politiek als in de kerk, om het niet uit de hand te laten
lopen.
Opvallend is dat ook Dekker de veranderingen beschrijft alsof het
autonome-eisen-van-de-tijd waren, die evenmin als natuurlijke
veranderingen normatief ter discussie gesteld kunnen worden.
Zijn analyse heeft iets mechanisch.
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Verzet tegen de veranderingen is onhistorisch, schrijft hij, we
moeten ze toelaten (= integreren), ook in ons geloofsleven.
Door veranderingen in de cultuur veranderen nu eenmaal het
denken en voelen en het wereldbeeld van mensen. Dat bleek
bijvoorbeeld in Amerika, waar orthodoxe gereformeerden
arminianen werden doordat de Amerikaanse cultuur met haar
nadruk op de ‘vrije wil’ – eigen vrijheid en onafhankelijkheid –
zoiets als een arminiaans karakter heeft. Overigens klinkt bij
Dekker ook vooruitgangsgeloof door: veranderingen, zowel
materiële (van stofzuiger naar robotstofzuiger) als geestelijke
(volstrekte gelijkheid van man en vrouw) betekenen vooruitgang.

Omgang met de Bijbel
De belangrijkste verschuiving in de synodaal-gereformeerde
kerken, de veranderde omgang met de Bijbel, begon met de
acceptatie van de evolutietheorie – aldus Hittjo Kruyswijk in
zijn dissertatie Baas in eigen Boek (2011). Aan het begin van
‘de grote omslag’ stond het boek Creatie en Evolutie (1956)
van de gereformeerde bioloog Jan Lever (VU-hoogleraar). Hij
verving de letterlijke lezing van het bijbelse scheppingsverhaal

‘Zie, hoe alles hier verandert’ (1)
Eigen ervaring
De eerste vraag van het bevestigingsformulier voor
predikanten luidt: ‘Bent u ervan overtuigd dat God zelf
u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?’
Deze vraag zal gesteld worden aan dr. Almatine Leene
bij haar bevestiging als predikant van de GKv Hattem-Noord.
Dr. Leene ervaart al lange tijd een roeping om predikant
te zijn. Omdat zij na afronding van de studie theologie
geen predikant kon worden in de GKv, week ze uit naar
een kerk in Zuid-Afrika (de Nederduitse Gereformeerde) waar dat wel kon. Inmiddels kreeg ze een beroep van
de GKv Hattem-Noord. Zij ziet dit als erkenning van
haar roeping (NOS, 29 juni 2020).

Als ik het goed begrijp, heeft God haar dus eerst geroepen buiten zijn gemeente om en wordt deze roeping nu
van Godswege bevestigd door zijn gemeente.
In het kerkelijk debat over de vrouw in het ambt mist
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door een exegese die aansloot bij de moderne wetenschappelijke inzichten. Dit leidde in 1967 tot het herroepen van de
leeruitspraak van de synode van Assen 1926, over de uitleg van
Genesis 1 - 3 (de zaak Geelkerken) en liep uiteindelijk uit op
het rapport God met ons (1980).
Dekker ziet zo’n godsdienstige verandering als een doorgaande reformatie. Ons geloven wordt sterk bepaald door onze
situatie (contextualiteit) en daarom vraagt een levend geloof
om verandering. In een cultuur die in toenemende mate gericht is op déze werkelijkheid, wordt ‘Gods Woord’ steeds meer
gezien als het woord van mensen over Gods werkzaamheid in
deze wereld.
Ook de vormgeving en verwoording van ons geloof zijn tijden cultuurgebonden. De belijdenisgeschriften verwoorden
dan ook niet óns geloof maar het geloof van ons voorgeslacht.
De arminiaans geworden Amerikaanse gelovigen lieten de
Dordtse Leerregels achter zich. En wíj kunnen niet meer
– zoals zondag 10 van de catechismus – ziekte en armoede
toeschrijven aan Gods vaderhand, omdat we weten dat veel
ziekte en armoede ontstaan door menselijk handelen. Het
argument dat onze belijdenis de Bijbel naspreekt, verliest zijn
kracht. Want de bijbelschrijvers waren kinderen van hún tijd
en hun woorden zijn dus ook tijd- en plaatsgebonden. Dat

dr. Leene het aspect van roeping en leiding van de Heilige Geest. Aan haar eigen roepingsverhaal – ‘dat komt
van God, niet van mij’ – verbindt zij de constatering: de
Heilige Geest leidt en roept blijkbaar vrouwen (ND,
1 juli 2020).
In haar boek Samen dansen in de kerk (2013) zegt
dr. Leene: ‘Als jij een roeping ervaart en deze serieus
neemt, dan kan je weinig anders doen dan daar gehoor
aan geven. Als daar geen ruimte voor wordt gegeven, is
dat zonde’ (p. 111).
‘Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener
begeert hij een voortreffelijk werk’, schrijft de apostel
Paulus in 1 Timoteüs 3:1 (HSV). Vergeet nu even dit
‘hij’ – er staat niet dat wie verlangt naar het ambt, de
facto door God geroepen wordt. God roept door zijn
gemeente. In het vervolg van 1 Timoteüs 3 beschrijft
Paulus de kwalificaties voor ambtsdragers (o.a. ‘de man
van één vrouw’ en ‘goed leiding geven aan zijn eigen
huis’). Transparant – toetsbaar voor de gemeente. Langs
deze weg roept God ambtsdragers. Wordt de apostel
Paulus vandaag via eigen ervaring door de leiding van de
Heilige Geest gepasseerd?
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God vandaag in de Bijbel tot ons spreekt, is een tijdgebonden
misvatting.
Zo wordt zijn Woord opgesloten in het verleden: het moet
door ons gewikt en gewogen worden en vertaald naar het hier
en nu. God kent de mensheid – maar wij kennen de mensen-van-vandaag.

Innerlijke tweestrijd
Soms zijn er, aldus Dekker, tempoverschillen in de ontwikkeling van het christelijk geloof en van de wetenschap of de
samenleving. Daardoor kunnen in onze denkwereld twee of
meer tegenstrijdige overtuigingen met elkaar botsen. Bijvoorbeeld de evolutietheorie en ons geloof in de schepping, of
opvattingen over de positie van de vrouw. Omdat we graag
innerlijke harmonie willen, streven we dan naar het verminderen van die ‘cognitieve dissonantie’. Dat gebeurt vaak doordat
we ons geloof aanpassen aan nieuw verworven inzichten. De
Bijbel blijft wel een van onze bronnen, maar is geen normatieve bron (norm)! Dat kán ook moeilijk als de interpretatie van
en onze omgang met de bijbelse boodschap tijd- en cultuurbepaald zijn en met de cultuur mee moeten veranderen. Dekker herkende deze tweestrijd en dit proces bij discussies over
‘de vrouw in het ambt’ binnen de GKv op de Generale Synode
van Ede 2014.

Vraag
Veel gereformeerde jongeren laten hun botsende opvattingen
naast elkaar bestaan en weten er geen raad mee. Zij schakelen
voortdurend tussen het bijbelse en het seculiere waardepatroon en ontwikkelen een pragmatische privémoraal: de realiteit is wat je hier en nu waarneemt, en die wordt beoordeeld
vanuit het eigen gevoel. De Bijbel speelt nog wel een rol, maar
is niet meer leidend.* Ouderen proberen nog met theologische
vindingrijkheid – zoals een nieuwe hermeneutiek – hun aanpassing te rechtvaardigen, jongeren slaan die omweg over en
gaan op hun gevoel af (eigentijds postmodern). Maar in beide
gevallen wordt het Woord van God overruled door mensen die
hun eigen keuzes maken.
De vraag is: is Gods Woord een licht op ons pad – of zet ons
pad het Woord van God vandaag in een ander licht?
* ‘De nieuwe lichting schakelaars’, in: RDMagazine 23 mei
2020.

‘Zie, hoe alles hier verandert’ (2)
Cultuurgebonden
Uit het Rapport synodecommissie revisieverzoeken M/V en ambt GS Goes 2020, Elkaar van harte
dienen (p. 11):
‘Voor een goede lezing en uitleg van Genesis 2 is het
belangrijk om te beseffen dat de gebeurtenissen van
dit Bijbelboek (veel) later zijn opgeschreven dan dat
ze hebben plaatsgevonden. De schrijver(s) leefde(n)
in een heel andere tijd, waarin ook de verhouding
man-vrouw anders was. Als je dit niet verdisconteert,
ga je zomaar elementen uit de cultuur van na de
zondeval inlezen in Gods openbaring in de eerste
hoofdstukken van Genesis. Een voorbeeld is de herhaalde formulering “de mens en zijn vrouw” (Genesis
2:25; 3:8; vergelijk vers 12). Wie zich niet bewust is
van het feit dat deze manier van spreken over man
en vrouw ontleend is aan de taal en cultuur van na de
zondeval, die van de patriarchen of het oude Israël,
loopt het risico die zinsnede op te vatten als een
door God bedoelde onderschikking van de vrouw
ten opzichte van de mens. Wie zich bewust is van de
achtergrond van de Bijbelschrijver(s) en het daarmee
samenhangende eigene van de woorden en beelden,
wordt des te meer verrast door die passages, in Genesis 2 bijvoorbeeld, waarin de gelijkheid van man en
vrouw wordt onderstreept. De heilige Geest tilt hier
de Bijbelschrijver(s) om zo te zeggen uit boven zijn
(hun) beperkingen als cultuurgebonden mens.’

Genesis 2 wordt geframed. De synodecommissie
volgt de (synodaal-)gereformeerde – later PKN –
dogmaticus Ben Wentsel, die vanuit de eenheid van
man en vrouw concludeert dat de kerk alle ambten
voor de vrouw dient open te stellen. Het frame is dat
net als Genesis 1 ook (!) Genesis 2 alle nadruk legt
‘op de eenheid, de verbondenheid, de gezamenlijkheid van man en vrouw’ (p. 14). Genesis 2:25 gooit
echter roet in dit eten – Adam gaat hier voorop.
Een hulphypothese houdt het frame overeind: een
tekst die niet past, is cultuurgebonden en bij een tekst
die wel past, is de bijbelschrijver door de Heilige
Geest boven zijn beperkingen als cultuurgebonden
mens uitgetild! Bepalen wij dat? Maar déze tekst
wordt als cultuurgebonden buitenspel gezet.
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Over schepping door middel van evolutie
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Onlangs verscheen het boek Oer van Corien Oranje,
Cees Dekker en Gijsbert van den Brink. Het is het
zoveelste boek over het thema: hoe verbind je de
gegevens van de wetenschap en die van de Bijbel over
het ontstaan van het oneindig grote (kosmos), het
oneindig kleine (elementaire deeltjes) en het oneindig
complexe (leven)?

et bijzondere van dit
boek is dat het laagdrempelig, met ‘Het
grote verhaal van
nul tot nu’, duidelijk
wil maken hoe beide
kennisvelden (wetenschap en Bijbel) in
harmonie gebracht kunnen worden.
Daarmee roeit het in zekere zin tegen
de postmoderne stroom in. In deze
tijd met een groot verhaal komen
getuigt van moed.
Al lezend kwamen de volgende vier
emoties bij me op: waardering, instemming, teleurstelling en vervreemding.

Waardering

1 Nog mooier zou het m.i. zijn
geweest als de auteurs gekozen hadden voor een van de
elementaire deeltjes, bijvoorbeeld
een elektron of een foton, die als
eerste uit energie zouden zijn
ontstaan.

Terecht constateren de schrijvers dat
bij christenen die zowel de wetenschap
als de Bijbel serieus willen nemen, een
spagaat dreigt. Als je de claims van
(vele) wetenschappers en van (sommige) theologen naast elkaar legt, kom
je in problemen. Vaak nemen mensen
dan afscheid van het geloof. Af en toe

gebeurt het omgekeerde, dat wetenschappers het christelijk geloof gaan
respecteren en soms zelfs aanvaarden.
Voor het doorsneegemeentelid (ouderling Peter en mavo-4-leerling Merel)
is de materie veel te ingewikkeld. De
auteurs willen hun met hun verhaal
behulpzaam zijn. Dat is te prijzen.
Het is een knap geschreven en meeslepend verhaal. Hoofdpersoon is een
proton (Pro), dat kort na de oerknal
ontstaat, opgenomen wordt in een
koolstof (C)-atoom en een duizelingwekkende reis door de tijd maakt: van
nul tot nu.1
In het eerste deel ziet Pro, samen met
zijn bijdehante vriendjes, hoe in miljarden jaren atomen worden gevormd,
hoe daaruit moleculen ontstaan die
zich samenvoegen tot cellen waarin
leven zit, hoe plantenrijk en dierenrijk
opdoemen met steeds complexere
vormen en hoe mensen als ultiem
hoogtepunt van het werk van Schepper verschijnen.
In het tweede deel verbazen Pro en
zijn vrienden zich erover dat Schepper zich met mensen verbindt, hoe
Hij hun ongehoorzaamheid aan zijn
richtlijnen beantwoordt, zelf mens
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Enkele stevige
wordt om deze misstap teniet te doen,
en door zwak te zijn, lijden op zich te
nemen en uit de dood op te staan het
kwade overwint.
In een trialoog kijken de schrijvers
terug op dit project, dat getuigt van
professionaliteit en een bewonderenswaardige creativiteit.

Instemming
Met verhalen moet je voorzichtig zijn.
Gijsbert van den Brink geeft in de
trialoog aan dat dit verhaal geen claim
wil leggen en (slechts) een mógelijk
scenario uitwerkt. Toch hebben de
auteurs enkele stevige aannames over
de betekenis van wetenschappelijke
gegevens voor de uitleg van de Bijbel.
Met enkele van hun positiekeuzes kan
ik van harte instemmen.
In de eerste plaats: uit hun schrijven
blijkt eerbied voor God als Schepper.
In prachtige bewoordingen van de
vier vrienden is dit een rode draad in
het verhaal. Voor christenen is dit een
kernpunt van hun geloofsovertuiging,
zij zijn per definitie schepping-adepten.2 Alles is tot stand gekomen door
het werk van God als de Grote Ontwerper. Christenen zijn dus vanzelf
aanhangers van intelligent ontwerp
(intelligent design3).
In de tweede plaats: de schrijvers
benadrukken dat in de schepping
krachten werkzaam zijn waardoor
uit eenvoudige (levens)vormen door
verdere ontwikkeling (evolutie) binnen
biologische families4 aangepaste vormen ontstaan. Daar wordt de schepping groter en indrukwekkender van.
In de derde plaats: het is hartverwarmend hoezeer de auteurs wonderbaarlijke gebeurtenissen die in de
Bijbel staan beschreven aanvaarden, al
kunnen de vier vrienden die moeilijk

aannames over
de betekenis van
wetenschappelijke
gegevens voor de
uitleg van de Bijbel
accepteren: de maagdelijke geboorte,
de wonderen van Jezus en ook zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart
en de uitstorting van de Heilige Geest.
In de vierde plaats: de auteurs gaan uit
van een (Oer)oud heelal en een oude
aarde. Hoewel het riskant is om over
de tijd te speculeren5 en hoewel er aan
de gangbare tijdsberekeningen altijd
(betwistbare) aannames ten grondslag
liggen, mogen we ervan uitgaan dat
het heelal en de aarde oud zijn (hoe
oud is niet belangrijk).
In de vijfde plaats: het lijkt aannemelijk dat bij de ontwikkeling van
levensvormen inderdaad ook overleven
en doodgaan vanaf de schepping een
realiteit waren en dat dit hoorde bij de
goede schepping. Voor veel christenen
is het idee van een God die dieren zó
geschapen zou hebben dat zij elkaar
kunnen doden om zelf in leven te
blijven (naast de groene planten als
voedsel – Gen. 1:30), onaanvaardbaar.
In ieder geval beschrijft de Bijbel een
nieuwe hemel en aarde, waar inderdaad (dán wél!) de dood voorgoed zal
hebben afgedaan.

Teleurstelling
Het Oer-verhaal is dus gebaseerd op
sterke overtuigingen, die de auteurs
benoemen in de trialoog. Daarbij
hoort ook het uitgangspunt dat de

claims van de wetenschap zonder meer
voor waar worden aangenomen en dat
de uitleg van de bijbelse boodschap
over het ontstaan van de werkelijkheid
daarop aangepast moet worden. Met
andere woorden: God heeft door gebruik te maken van wat wij de evolutietheorie noemen de werkelijkheid tot
stand gebracht. Dit evolutionair creationisme kent verschillende nuances. De
minst radicale optie is dat God actieve
sturing zou hebben gegeven en dat
evolutie dus niet helemaal ‘vanzelf ’ zou
zijn gegaan. De meest radicale optie
is dat God (als Schepper) alleen maar
in de oerknal alle principes (bijvoorbeeld: afstemming van de natuurconstanten, ontstaan van voor het leven
essentiële biomoleculen, ontstaan van
leven, ontstaan van bewustzijn) heeft
vastgelegd en vervolgens aanziet hoe
alles zich geleidelijk vormt volgens zijn
plan. (Hij zag dat het goed was). Deze
optie hangen de auteurs, kennelijk
in navolging van de toonaangevende
leiders van Biologos, aan.6
Het is teleurstellend dat het voor aanhangers van deze overtuiging blijkbaar
niet mogelijk is serieuze bedenkingen
tegen dit hele bouwwerk onder ogen te
zien. Ze schuiven die als niet relevant
terzijde.
In de eerste plaats: het is om moedeloos van te worden, dat genegeerd
wordt dat wetenschappelijke claims
onzeker zijn, eenvoudig omdat het
mensenwerk betreft.
In de tweede plaats: velen hebben
uitvoerig betoogd7 dat wetenschappelijke’ feiten’ in feite (!) extrapolaties
zijn van waarnemingen (conclusies op
basis van veronderstellingen). Er wordt
met absolute zekerheid gesproken over
een oerknal, over een ouderdom van
miljarden (heelal, aarde) en miljoenen
(leven, planten- en dierenrijk) jaren,
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over nieuwe levensvormen door kopieerfoutjes in erfelijk materiaal, over
RNA-gebaseerde levensvormen, over
afstamming door geleidelijke aanpassing aan omstandigheden, en over het
ontstaan van bewustzijn, emoties en
ethische reflectie. Dit staat in schril
contrast met fundamentele vragen
die de hedendaagse wetenschap stelt
over al deze punten.8 Het is bijvoorbeeld wel een feit, een onomstotelijke waarneming, dat er verbluffende
overeenkomsten zijn in chemische
bouwstenen, in erfelijk materiaal, in
lichaamsbouw tussen verschillende
soorten in het planten- en het dierenrijk. Maar de evolutietheorie is daarvan
slechts een mogelijke verklaring. Het
kan evengoed duiden op het werk van
een Schepper die op grond van wat
er al was (... uit de aarde genomen…)
voortging met zijn scheppingswerk.
Opvallend is dat juist christenen tot
de meest fanatieke aanhangers van de
evolutietheorie behoren.9
In de derde plaats: het is veelzeggend
dat de auteurs uitvoerig aandacht geven aan de catastrofale meteorietinslag
die het uitsterven van veel diersoorten
(met name de dinosauriërs) teweegbracht, maar (angstvallig?) de in de
Bijbel beschreven zondvloed slechts
aanstippen als een vage herinnering.
In de vierde plaats: waarom wordt zo
benadrukt dat wij moeten kunnen
begrijpen hoe God als Schepper te
werk is gegaan? Kunnen wij ons als
linkerhersenhelft-gedreven westerse
mensen er niet bij neerleggen dat er
dingen zijn die ons verstaan te boven
gaan? Waarom is de erkenning dat
wij God kennen zowel uit de natuur
als uit de heilige Schrift en dat beide
complementair zijn, niet voldoende?
Waarom gedragen we ons als dreinende kinderen die blijven vragen:
‘hoe?’ Zolang we met feilbare wetenschappelijke claims over het ontstaan

van onze werkelijkheid én feilbare
theologische claims over de uitleg van
de Bijbel te maken hebben (en dat zal
niet veranderen) doen we er beter aan
om beide Godsopenbaringen in hun

Waarom hebben
de auteurs in
hun verhaal
dit gegeven
van scheppend
spreken geen
plaats gegeven?
eigen waarde te laten en ons onvermogen om alles aan elkaar te knopen te
erkennen.10

Vervreemding
Bij een aantal passages in het Oer-verhaal drong een gevoel van vervreemding zich op. De auteurs verwachten al
dat dit bij velen het geval zal zijn, maar
zeggen dat het gewoon even wennen is
en dat gestage oefening kunst baart.
Ten eerste: de Bijbel is er duidelijk
over dat het scheppingswerk tot stand
is gekomen door het Woord.11 Door
te spréken (acht keer in Genesis 1)
maakte God het ondenkbare waar,
ontstonden er creaties die niet te
verklaren zijn uit wat al voorhanden
was (emergentie).12 Waarom hebben
de auteurs in hun verhaal dit gegeven
van scheppend spreken geen plaats
gegeven? Zou de wetenschap werkelijk hebben aangetoond dat dit niet

2 Ik vermijd de term ‘creationist’, omdat deze
wordt gebruikt voor wetenschappers die op
grond van (vermeende) bijbelse gegevens
een wetenschappelijk bouwwerk pogen te
construeren.
3 Intelligent design is (ook) een benadering in de wetenschap die benadrukt dat
gerichte sturing in de evolutie alleen door
ingrijpen van een hogere macht (bijv. God)
kan worden begrepen. Hoewel deze sterk
wordt bekritiseerd, kan ook dit uitgangspunt
leiden tot zinvolle onderzoeksprogramma’s
(zie Stephen C. Meyer, Signature of the cell,
HarperOne, 2009; met name hfdst. 16-18 en
Appendix A). Het is te betreuren dat Cees
Dekker na zijn aanvankelijke steun, na heftige kritiek van het seculiere establishment,
deze schielijk heeft ingetrokken.
4 Deze beperking zal door de auteurs niet
worden onderschreven, maar is wel het enige
waarvoor waarneembaar bewijs is.
5 Voor een populairwetenschappelijke uiteenzetting zie: Carlo Rovelli, Het mysterie van de
tijd, Prometheus, 2018.
6 Corien Oranje naar aanleiding van de
toespraak ‘Van sterrenstof tot het nieuwe
Jeruzalem’ van Leonard Vanderzee op een
Biologos conferentie: ‘Het maakte diepe indruk op me hoe Vanderzee in nog geen tien
minuten het verhaal van God en de schepping opnieuw kon vertellen, en daarmee de
wetenschap helemaal meenam.’
7 Zie o.m.: Herman Koningsveld, Het verschijnsel wetenschap, Boom, 1980; A.A. Derksen,
Wetenschap of willekeur, Coutinho, 1985;
Jan H. van Bemmel, Waar was je?, Buijten &
Schipperheijn, 2017, hfdst. 5-7; Meint Smit,
Geloof in de toekomst, Buijten en Schipperheijn, 2019, hfdst. 2.
8 De in Oer gepresenteerde weergave van
het mechanisme van evolutie betreft een
theorie die op instorten staat, zie bijv.: Edgar
Andrews, Wat is de mens?, Maatkamp, 2018;
Stephen C. Meyer, noot 3; J.P. Moreland,
Stephen C. Meyer, Christoffer Shaw, Ann K.
Gauger en Wayne Grudem (eds.), Theistic
Evolution, Crossway, 2017; Thomas Nagel,
Mind & Cosmos, Oxford University Press, 2012.
9 Tekenend is bijv. de discussie tussen Deborah
Haarsma en Stephen Meyer in Four views
on creation, evolution en intelligent design,
Zondervan, 2017, p. 221-230.
10 Zie Meint Smit, noot 7.
11 Gen. 1; Ps. 33:9; Spr. 8:29; Jes. 40:26; Joh. 1:1-3.
12 De rol van emergentie bij het ontstaan van
onze werkelijkheid wordt genoemd door
Jacob Klapwijk, Heeft evolutie een doel? Over
schepping en emergente evolutie, Kok, 2009.
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waar kan zijn en geloven de auteurs zó
rotsvast daarin?
Ten tweede: in de trialoog staat de
cryptische uitspraak dat ‘de eerste
hoofdstukken van Genesis niet zomaar
geschiedschrijvend van aard zijn, al
staan ze ook niet los van de geschiedenis’. Dat uitgangspunt mag alle
ruimte bieden voor het Oer-project,
het is moeilijk te rijmen met het feit

NADER
BEKEKEN

uit bouwstoffen van de aarde en ons
de levensadem inblies’. Hier wordt een
wissel gepasseerd. Meerderen hebben
na het verschijnen van het boek van
Gijsbert van den Brink16 aangegeven
dat we hiermee fundamentele noties
over vergelijkbare posities van Adam
en Christus prijsgeven.17 Zóver moet
de aanpassing aan wetenschappelijke
inzichten dus gaan.

De zondeval wordt beschreven
met twee opmerkelijke aanpassingen
aan het bijbelverhaal
dat Genesis 2 zich nadrukkelijk wél als
geschiedenis aandient, de eerste van
een aantal geschiedenissen in het boek
Genesis. De auteurs zetten (ongewild) de deur open voor het in twijfel
trekken van het hele bijbelboek wat de
geschiedkundige claim aangaat. Ik volg
liever de analyse van C. John Collins13,
die aantoont dat het taalkleed van
Genesis 1 - 2:3 afwijkt van de rest van
Genesis 2 - 4.
Ten derde: het uitgangspunt van de
auteurs leidt er onvermijdelijk toe dat
de schepping van een eerste mensenpaar, beschreven in Genesis 2,
eraan moet gaan. De wetenschap zou
hebben aangetoond (alsof we erbij
zijn geweest) dat dit niet kan en dat er
uit een groep mensen door God twee
werden aangesproken (in het verhaal
heten ze Womuntu en Maisha). Afgezien van het feit dat sommige wetenschappers menen aan te kunnen tonen
dat het menselijk geslacht afstamt van
één man en één vrouw14, komt het
scheppingswerk van God er bekaaid
vanaf als ‘hij (kleine letter) zo betrokken was bij ons ontstaan dat het is alsof (!)15 hij ons eigenhandig boetseerde

Ten vierde: de zondeval wordt beschreven met twee opmerkelijke
aanpassingen aan het bijbelverhaal.
Er zijn geen twee bomen, maar twee
bronnen (zou de wetenschap dit ook
hebben aangetoond?) en het is niet
meer de vrouw die als eerste Gods
gebod overtreedt, maar man en vrouw
doen het tegelijkertijd.18 Hoe kunnen
twee theologen ertoe komen om wat
de Geest de bijbelschrijvers heeft ingegeven, terloops terzijde te schuiven?

Uitleiding
Wordt aan twijfelende goedwillende
gelovigen (ouderling Peter en havo4-leerling Merel) een geloofwaardig
beeld gegeven van een manier waarop
wetenschappelijke en bijbelse gegevens
kunnen worden verenigd? Al waardeer ik deze poging, ik concludeer dat
we eerder verder van huis raken dan
dat we door dit Oer-medicijn worden
geholpen.
Er rijzen zoveel meer vragen, en het
creatief omgaan met de Bijbel vanwege

het onvoorwaardelijke geloof in vermeende wetenschappelijke gegevens
gaat zo oe-, oer-, oerend hard, dat we
eerder meer dan minder reden hebben
om de Bijbel en het geloof vaarwel te
zeggen.
Het blijft nodig dat we als christenen
elkaar respecteren en serieuze gesprekken (liever dan discussies) met elkaar
voeren, zonder vooroordeel, met veel
gebed om de leiding van de Geest.
Dat zou ons verder kunnen helpen.
Wie weet welk verhaal er dan gaat
ontstaan.
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van
het boek Oer. Het grote verhaal van nul tot
nu, geschreven door Corien Oranje, Cees Dekker
en Gijsbert van den Brink (Ark Media, 2020,
ISBN 9789033802188).

13 C. John Collins, Genesis 1-4. A linguistic,
literary and theological commentary, P&R
Publishing, 2006.
14 Ann K. Gauger, Ola Hössjer, Colin R. Reeves
in Theistic Evolution, noot 8, hfdst. 15 en 16.
15 Auteurs duiden met ‘alsof’ hier alleen op het
‘eigenhandig boetseerde’, maar helaas blijkt
uit hun Oer-verhaal dat dit ‘alsof’ geldt voor
de volledige beschrijving van de schepping
van het eerste mensenpaar.
16 Gijsbert van den Brink, En de aarde bracht
voort, Boekencentrum, 2017.
17 Zie o.a.: C. John Collins, Did Adam and Eve
really exist, Good News Publishers, 2011; Willem J. Ouweneel, Adam, waar ben je?, Buijten
en Schipperheijn, 2018.
18 Handig voor sommigen in ‘m/v in de
kerk’-discussies.
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PUBLIEKE OPINIE
Een opinie is hetzelfde als een
mening. Deze is altijd wel ergens
op gebaseerd. Maar juist omdat
niet ieder beschikt over dezelfde
feiten of deze niet op dezelfde
wijze interpreteert, kunnen meningen verschillen. Denk aan hoe
wereldwijd verschillend gedacht
wordt over het effect van het
dragen van mondkapjes in de
strijd tegen covid-19.
Zodra een bepaalde opinie kan rekenen
op bijval van het grootste deel van de
bevolking, wordt deze opinie tot publieke opinie. In theorie blijft er gewoonlijk
nog wel ruimte voor een andere opinie,
maar deze wordt dan toch al snel
beoordeeld als een afwijking van het
normale. Meningen van minderheden
worden getolereerd. Niet, echter, als
het gaat om een mening die bewust of
onbewust een moreel appel doet op de
publieke opinie. Het gaat dan om zaken
van goed of fout.

Wat gisteren nog
pertinent fout geacht
werd, wordt morgen
onbekommerd als norm
en maat voor het goede
gehanteerd

Zo’n niet te tolereren appel werd (gretig) gelezen in de zogenaamde Nashville-verklaring. Deze verklaring is een
uitgebreide poging om de bijbelse lijn
met betrekking tot seksualiteit, huwelijk
en gezin en ook homoseksuele relaties onder woorden te brengen. Zowel
buiten als binnen de kerk werd heftig
gereageerd op deze van de publieke
opinie afwijkende en daarmee schadelijk geachte uitspraken. Hoewel er tegen
de opstellers en ondertekenaars van dit
document aanklachten werden ingediend vanwege dat vermeende schadelijke karakter voor met name mensen
van de lhbt-gemeenschap, was het OM
(Openbaar Ministerie) niet van mening
dat er sprake was van strafbare feiten.
Niet lang geleden preekte een ondertekenaar van de gewraakte verklaring

als gastpredikant in Gorinchem. Een
collega die de lhbt-gemeenschap zeer
ter harte gaat, organiseerde een demonstratie bij de kerk waar deze ‘foute’
dominee zou preken. De weergave in
het ND van zijn argument voor dit publieke zondagse protest is veelzeggend.
Uiteraard is er in ons land vrijheid van
godsdienst (meningsuiting), maar, zo
sprak hij: ‘Het gaat (hier) ook om wat
moreel toelaatbaar is in het verkeer
tussen broeders en zusters.’ Het lijkt er
veel op dat hier een (weliswaar breed
gedragen) opinie zich aanmatigt norm
te zijn die zelfs kan bepalen of iets toelaatbaar is of niet!
Francis Schaeffer hield zich ooit bezig
met het verschijnsel dat in de loop van
de geschiedenis gangbare opinies vele
malen veranderd zijn. Ja, wat gisteren
nog pertinent fout geacht werd, wordt
morgen onbekommerd als norm en
maat voor het goede gehanteerd. Zodra
het bestaan van een goddelijke autoriteit wordt afgezworen (Verlichting;
Franse Revolutie), worden wetten langzamerhand beïnvloed door opinies die
publieke opinies geworden zijn. Denk
alleen maar aan het afschaffen van het
verbod op godslastering en de uitkleding van de zondagswet. Waar geen
‘autoriteit van boven’ meer voorhanden
is om de samenleving via wetten te normeren, blijft slechts de huidige publieke
opinie over als basis voor het vaststellen
van wat toelaatbaar is en wat niet.
Hoelang zal het duren voor een beroep
op de Bijbel ook binnen de eigen kerken
alleen nog maar geaccepteerd zal
worden als de Bijbel gelezen en uitgelegd wordt in overeenstemming met de
publieke opinie?
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‘Ik hoorde een stem uit
de hemel zeggen: “Schrijf
op: ‘Gelukkig zijn zij die
vanaf nu in verbondenheid
met de Heer sterven.’”
En de Geest beaamt: “Zij
mogen uitrusten van hun
inspanningen, want hun
daden vergezellen hen.”’
(OPENBARING 14:13)

Na gedane arbeid is het goed rusten. Dat kun je zeggen
zodra een omvangrijke klus is geklaard, na afloop van
een intensieve werkweek, of wanneer de vakantie begint.
Hoe harder je hebt gewerkt, hoe meer je van de rust kunt
genieten, een welverdiende rust.
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Bodleian Apocalypse,
Gezegend zij die in de Heer sterven

Vergezeld door goede
daden naar de eeuwige rust
Geldt ‘welverdiend’ ook voor de eeuwige
rust? Niemand kan toch de hemel verdienen? Dan is het een beetje ongemakkelijk in het boek Openbaring te lezen
over mensen die mogen uitrusten van
hun inspanningen, omdat ze vergezeld
worden door hun goede daden.
In de Vertaling-1951 stond: ‘hun werken
volgen hen na.’ Dat kon nog zo uitgelegd worden, dat die werken niet vooropgaan, maar ons zullen volgen. Toch
zegt de Griekse grondtekst dat goede
daden met de gestorvenen meegaan
(akolouthei met’ autoon). Ze lopen niet
voorop, ze komen ook niet achteraan,
maar ze zullen hen omringen als een
escorte op hun reis.

Extra nadruk
Deze uitspraak krijgt in de context extra
nadruk. Allereerst omdat er een stem
uit de hemel klinkt. Van wie deze stem
is, vertelt Johannes niet, maar alles
wijst erop dat de verheerlijkte Christus

aan het woord komt. Het gaat namelijk
om een zaligspreking, zoals we die ook
kennen uit de Bergrede: ‘Gelukkig zijn
degenen die…’ En dat betreft dan altijd
mensen die in de verdrukking zitten.
Juist zij zijn gelukkig te prijzen, omdat
ze horen bij Gods koninkrijk. Een tegendraadse boodschap.
Het boek Openbaring telt zeven van
zulke zaligsprekingen, dit is nummer
twee. Niet uit de mond van de aardse
Jezus, maar gesproken door de Heer
vanuit de hemel. ‘Gelukkig zijn zij die
in verbondenheid met de Heer sterven.’
Weer een tegendraadse boodschap.
De dood brengt doorgaans geen geluk,
maar verdriet. Sterven druist in tegen ons natuurlijke verlangen om te
leven. Echter, dan zegt de verheerlijkte
Christus: wie in verbondenheid met Mij
sterft, is een gelukkig mens.
Verder krijgt deze uitspraak extra nadruk omdat er een schrijfopdracht aan
vastzit. Johannes moet de woorden uit
de hemel zorgvuldig noteren. Zoals hij
vaker een schrijfopdracht krijgt, tijdens

het ontvangen van zijn visioenen (vijf
keer in totaal: 1:11,19; 14:13; 19:9; 21:5), of
in zijn functie als secretaris om namens de Heer aan de zeven gemeenten
in Klein-Azië een begeleidende brief
bij zijn boek te sturen. ‘Schrijf aan de
gemeente in…’ (zeven keer in hoofdstuk
2 en 3). Door zo’n schrijfopdracht krijgt
het bericht dat ermee wordt ingeleid,
een officieel karakter. En het opschrijven
zorgt ervoor dat de boodschap bewaard
blijft voor latere lezers – zoals wij.
Extra nadruk op de hemelse stem
legt ten slotte ook het instemmende
jawoord van de Geest. Hij treedt op als
tweede getuige. Samen met Christus
en de Almachtige, die in deze passage
centraal staat, maakt Hij de goddelijke
Drie-eenheid compleet. ‘Ja, zegt de
Geest’, letterlijk vertaald. ‘Ja’ staat gelijk
aan ‘amen’. Vandaar dat de Nieuwe
Bijbelvertaling heeft: ‘En de Geest beaamt.’ De Geest komt maar weinig voor
in het boek Openbaring, en we horen
Hem helemaal niet vaak iets zeggen.
Alleen op het laatst, als de Geest en
de bruid roepen: ‘Kom!’ (22:17). Dat is
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in één woord een uitnodiging om het
nieuwe Jeruzalem binnen te gaan. Maar
hier spreekt de Geest een complete zin
uit, precies die zin die vragen oproept
over goed rusten na gedane arbeid: ‘Zij
mogen uitrusten van hun inspanningen,
want hun daden vergezellen hen.’

Twee soorten aanbidding
Over wie gaat het dan precies? Vers 12
noemt ze ‘heiligen’, dus mensen die
God zijn toegewijd, die standvastig zijn
gebleven te midden van een dominant-heidense cultuur. Zij hebben zich
gehouden aan Gods geboden en zijn
op Jezus blijven vertrouwen, terwijl
anderen het beest en zijn beeld gingen aanbidden. Dit laatste is de reden
waarom God zijn oordeel gaat vellen. Bij

vereren van de keizer. Wie als christen
om principiële redenen weigert mee
te doen, zou het zichzelf dan onnodig
moeilijk maken. Je aanzien wordt geschaad, je kunt je bezittingen verliezen
en zelfs je leven.
Keizerverering gaat echter onmogelijk samen met het aanbidden van de
Almachtige. Op dit punt staat de ene
cultus lijnrecht tegenover de andere.
Net zoals toen Nebukadnessar, de Babylonische koning, iedereen wilde laten
knielen voor zijn beeld. Maar Daniël en
zijn vrienden weigerden, ook al stond
daar de doodstraf op. Rome is het nieuwe Babylon!
Johannes ziet in zijn visioen hoe een
engel de wereld rondvliegt om overal
het evangelie met eeuwigheidswaarde
bekend te maken. Luid roept de engel
uit: ‘Heb ontzag voor God en geef Hem

Wie vanwege z’n
loyaliteit als loser wordt
neergezet, behoort in
werkelijkheid tot de
winnaars
het eindgericht wordt alles door Hem
rechtgezet.
Ten tijde van het boek Openbaring
bevonden christenen zich in de marge
van de samenleving. Van alle kanten
werd druk op hen uitgeoefend om mee
te doen met de Romeinse keizercultus.
Groot was dan ook de verleiding om
daaraan toe te geven. Temeer omdat
in sommige gemeenten van KleinAzië zelfbenoemde profeten of leraars
optraden die het standpunt propageerden dat de aanbidding van God niet
per se op gespannen voet staat met het

eer, want nu is de tijd gekomen dat Hij
zijn oordeel zal vellen. Aanbid Hem die
hemel en aarde, zee en waterbronnen
geschapen heeft’ (14:7).
In zo’n crisissituatie komt het aan op
standvastigheid, het bewaren van Gods
geboden en een vast vertrouwen op
Jezus. Van christenen wordt loyaliteit
gevraagd, desnoods tot in de dood. Dat
is hier concreet bedoeld met de inspanningen waarvan de gestorven gelovigen
mogen uitrusten: hun uiterste inzet om
het vol te houden. Omgekeerd geldt
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voor degenen die het beest en zijn beeld
aanbidden, volgens vers 11, dat zij in de
eeuwigheid géén rust zullen krijgen,
overdag niet en ’s nachts niet. Opnieuw
zo’n tegendraadse boodschap: wie
vanwege z’n loyaliteit als loser wordt
neergezet, behoort in werkelijkheid tot
de winnaars. Vanuit hemels perspectief
zijn christenen geen verliezers. Zij leven
én sterven ‘in de Heer’, zoals Paulus het
graag formuleert; ook de doden behoren
Christus toe (1 Kor. 15:18; 1 Tess. 4:16b).
Iets dergelijks lezen we hier in het boek
Openbaring. De Heer is dezelfde als het
Lam dat overwonnen heeft. Wie Hem
volgt, hoort bij de Winnaar.
Dit besef maakt alles anders. Vandaar
dat erbij staat: ‘vanaf nu’ (vgl. 12:10):
niet als tijdsbepaling maar als tijdstypering. Voor degenen die volharden, is de
toekomst al begonnen. Daar wordt onze
tijd evengoed anders van. Met zijn dood
heeft de Messias immers vrijspraak
bewerkt voor ál zijn volgelingen. Ook
wij hebben het geluk gevonden, want
de verbondenheid met de Heer overtreft
alle moeiten. Zelfs de dood kan aan die
relatie geen einde maken.
Als gelovigen zijn we dus reizigers, onderweg van de huidige naar de komende wereld, van conflict naar vrede, van
verachting door mensen naar eerherstel
door God, van lijden omwille van Christus naar de hemelse glorie.

Vooruitzicht
Aan het einde van de reis wacht ons de
eeuwige rust die God aan zijn volk heeft
beloofd. Daarover zegt de brief aan de
Hebreeën: ‘Het staat dus vast dat het
volk van God nog een sabbatsrust te
wachten staat. En wie Gods rust mag
binnengaan, rust uit van al zijn werk,
zoals God van het zijne. Laten we dus
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ons best doen om die rust binnen te
gaan’ (Heb. 4:9-11a, Willibrordvertaling).
Wat een vooruitzicht, voor altijd te mogen delen in de sabbatsrust van God!
Bij aankomst worden de reizigers
vergezeld door de goede daden die zij
onderweg hebben gedaan. Die daden
vormen een vast motief in het boek
Openbaring. Christus zegt tegen de
gemeente van Tyatira: ‘Ik ken uw daden:
liefde, trouw en dienstbetoon, en ook
uw standvastigheid’ (2:19, Willibrordvertaling). Ziedaar wat Christus concreet
op het oog heeft. Hij honoreert het ook:
‘Ik zal ieder van u belonen naar zijn daden’ (2:23). Zodra Johannes de bruid van
het Lam te zien krijgt, gekleed in zuiver,
stralend linnen, legt hij uit: ‘dit linnen
staat voor al het goede dat gedaan is
door de heiligen’ (19:8). Goede daden
zijn als feestkleding die gedragen wordt
bij een bruiloft. En wanneer de gestorvenen bij de opstanding voor Gods troon
verschijnen, zullen zij allemaal worden
geoordeeld ‘naar hun daden’ (20:12-13).
Aan het slot van het boek Openbaring

Onze gedane arbeid
wordt geheiligd door het
volbrachte werk
van Christus
belooft Christus: ‘Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee, om ieder
te vergelden naar zijn daden’ (22:12,
Willibrordvertaling). Niet alleen slechte
daden worden bestraft, maar goede daden zullen ook royaal worden beloond.
Want ze zijn gedaan uit liefde tot God,
in navolging van Christus en door de
kracht van de Heilige Geest. Goede daden getuigen van christelijke loyaliteit.
Eigen verdienste is dat niet. Onze
gedane arbeid wordt geheiligd door het
volbrachte werk van Christus. Alleen zo
krijgen die inspanningen betekenis voor
Gods koninkrijk. Daarom besluit Paulus
zijn hoofdstuk over de impact van de
opstanding op het dagelijks leven als
volgt: ‘Wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het

De zeven zaligsprekingen uit het boek Openbaring, waarvan twee met een
schrijfopdracht:
• Gelukkig is wie dit voorleest, gelukkig zijn zij die deze profetie horen en
zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij (1:3).
• Schrijf op: Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer
sterven. En de Geest beaamt: Zij mogen uitrusten van hun inspanningen,
want hun daden vergezellen hen (14:13).
• Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt
rond te lopen en zich voor iedereen te schamen (16:15).
• Schrijf op: Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn
uitgenodigd (19:9).
• Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De
tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en
van de Messias zijn en duizend jaar lang samen met Hem heersen (20:6).
• Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek (22:7).
• Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom
beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan (22:14).

werk van de Heer, in het besef dat door
de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn’ (1 Kor. 15:58).
Welke beloning zou er dan klaarliggen?
Een diploma voor onberispelijk gedrag?
Of word je overladen met goud, zoals
in sommige sprookjes gebeurt? Nee,
het loon is de eeuwige rust die God zijn
kinderen gunt. En van de verheerlijkte Christus waardering krijgen: ‘Goed
gedaan, trouwe dienaar, wees welkom
in de vreugde van je Heer’ (Mat. 25:21,23;
Luc. 19:17). Mogen aanschuiven bij
Abraham aan tafel, samen met alle heiligen als genodigden deelnemen aan het
bruiloftsfeest van het Lam, blij verrast
rondwandelen in het nieuwe Jeruzalem. Verlost zijn van moeite en verdriet,
omdat alle gebrokenheid geheeld is.
Heerlijk uitrusten na alle inspanningen
om het vol te houden.

Achterlaten en meenemen
Wie in verbondenheid met de Heer
leeft, kan ook in verbondenheid met
Hem sterven. Dat geldt voor gelovigen
die al gestorven zijn. Hun leven en werk
is niet verloren gegaan. Integendeel,
zij mochten hun intrek nemen bij de
Heer. Evengoed is het op onszelf van
toepassing, zowel tijdens onze levensreis
als aan het einde. Inspanningen mag je
hier achterlaten, goede daden gaan mee
naar de eeuwige rust. Denk niet vanuit
aards maar vanuit hemels perspectief.
Dan ben je een gelukkig mens.
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Een coronaproof
omhelzing
OM OVER DOOR TE
SPREKEN:
Wat is waar geloof ? Misschien denk
je dan aan de woorden uit de catechismus. Stellig weten en vast vertrouwen
en de rest van vraag en antwoord 21.
Dat is heel mooi. Maar ik vind het ook
heel mooi hoe Guido de Brès het in de
Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt.
Waar geloof is Jezus Christus omhelzen. Letterlijk staat het zo in artikel
22:
Wij geloven dat de Heilige Geest, om ons
ware kennis van deze grote verborgen
heid te doen verwerven, in ons hart waar
geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al
zijn verdiensten omhelst, Hem zich toeëi
gent en niets meer buiten Hem zoekt.
Prachtig, toch? Dat is de grote liefde
van de Heilige Geest. Dat Hij in de
harten van zondige mensen werkt en
mensen een geloof geeft, dat Christus met al zijn verdiensten omhelst.
Ook al mag je nu veel mensen die
je zo graag weer eens zou knuffelen,
niet aanraken, in geloof mag je Jezus
Christus omhelzen, Hem vast tegen je
aandrukken en tegen Hem zeggen: ‘U
bent mijn alles, Heer Jezus. En alles
wat U verdiend hebt door lijden en
sterven heen is mijn grootste schat.
Meer heb ik niet nodig.’ Heb je dat
weleens tegen de Here Jezus gezegd?
Voor een nuchtere gereformeerde
Nederlander klinkt dat misschien wat
overdreven. Maar het is taal uit de
gereformeerde belijdenis! Geweldig,
toch?

Dat is dus ook waar geloof. En waar
geloof weet dan ook dat wat Jezus
gedaan heeft, echt genoeg is. Daar
hoeven we niets aan toe te voegen. En
daarom gaat de belijdenis verder:
Want één van beide: óf in Jezus Christus
is niet alles wat voor ons heil nodig is, óf
dit alles is wel in Hem en dan heeft hij
die Jezus Christus door het geloof bezit,
al zijn heil. Zou men dus beweren dat
Christus niet genoeg is, maar dat er naast
Hem nog iets anders nodig is, dan is dat
een gruwelijke godslastering. Daaruit
zou immers volgen dat Christus maar een
halve Heiland is.

‘Meer heb ik niet
nodig.’ Heb je dat
weleens tegen de
Here Jezus gezegd?
Niemand zou waarschijnlijk durven
beweren dat Christus maar een halve
Redder is. Maar volgens mij denken
we vaak wel dat Christus niet genoeg
is. Herken je misschien een van de
volgende uitspraken? ‘Ik geloof wel in
Jezus, maar ik wil het ook voelen.’ ‘Het
ging in de preek wel over Jezus, maar
de predikant had het wel wat enthousiaster mogen brengen.’ ‘Ik geloof dat
Jezus voor mijn zonden gestorven is,

1. Kun je nog meer voorbeelden
bedenken van uitspraken
waaruit blijkt dat Christus niet
genoeg is?
2. Wat betekent het voor jou
dat je Christus in geloof mag
omhelzen?

maar ik moet ook zelf mijn best doen
om goed te leven.’ Heel vaak als je het
woordje ‘maar’ gebruikt, volgt er iets
waaruit blijkt dat je vindt dat Jezus
alleen niet genoeg is. Wil dat zeggen
dat je niets van het geloof zou kunnen
voelen, of dat een predikant niet zijn
best hoeft te doen om enthousiast te
preken, of dat je niet je best hoeft te
doen om goed te leven? Nee, zo bedoel
ik dat ook niet. Maar dat zijn niet de
dingen die je zalig maken. Gered word
je alleen door geloof in Jezus Christus.
Dat is genoeg, voor dit leven en voor
de eeuwigheid.
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Rijkdom
om uit te delen
Mijn diepste hartenwens: het evangelie verkondigen!
Stelt u zich eens voor dat u als gemeentelid zondag moet
preken. Nee, geen preek die u van internet afhaalt en
vervolgens gaat voorlezen. U moet zelf de preek maken en
die dan aan de gemeente voorhouden. U hebt geen opleiding
hiervoor gehad en u beschikt ook niet over de bronnen om u
hierbij te helpen.

JAARGANG 27
SEPTEMBER 2020 #9

315

Dit is in ontwikkelingslanden geen uitzondering maar
dikwijls regel. Alleen al in Afrika zijn ruim twee miljoen
voorgangers die geen of bijna geen opleiding hebben gehad.
Iedere week moeten zij in de gemeente voorgaan. Veel
voorgangers willen het Woord van God grondiger bestuderen, maar ze hebben daarvoor eenvoudig niet de middelen
of de bronnen. Zij vragen om hulp en (bege)leiding.
De Zuid-Afrikaanse predikant Jopie van der Linden
werkt voor het Reformational Study Centre in Pretoria,
Zuid-Afrika, dat op dit moment 10.300 predikanten in 70
ontwikkelingslanden ondersteunt. We vroegen hem iets te
vertellen over zichzelf en zijn werk.
Hoe is dit Studiecentrum ontstaan?

Maar het Woord van God is niet gebonden
(2 Tim. 2:9b, HSV)
‘Dit was de tekst bij mijn bevestiging als zendeling van
die Vrye Gereformeerde Kerk van Johannesburg. Hierin
zit een prachtige les die ikzelf heb moeten leren in de tien
jaar voordat ik zendeling werd. Niet mijn beperkingen zijn
bepalend voor mijn bediening, maar God die zijn weg gaat
met zijn dienstknechten.

‘Dienstbaar het werk
oppakken dat voorhanden
is, dan zal de Here ons
daarin leiden’
In 2002 ben ik beroepen als predikant van de gemeente te
Johannesburg. Al vanaf het begin kreeg ik ernstige longproblemen als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. (Er is
veel mijnbouw in de omgeving van Johannesburg.) Die
longproblemen verergerden. En na twee jaar ziekenhuis in
en ziekenhuis uit moest ik helaas vervroegd met emeritaat
gaan. Dit was moeilijk, niet alleen voor mijn vrouw en mij,
maar ook voor de gemeente van Johannesburg. We hadden
in twee jaar tijd een goede band met elkaar opgebouwd.
Bovendien bleef mijn diepste hartenwens: het evangelie
verkondigen!

Er brak een tijd aan van bidden en
zoeken naar oplossingen. Ik moest
zware medicijnen gebruiken die
allerlei bijwerkingen hadden en ik lag
geregeld in het ziekenhuis. Uiteindelijk leerde ik dat ik koude en vervuilde
lucht moet vermijden. Ik leef dus
hoofdzakelijk binnenshuis. Zo vonden
we een manier om hiermee om te
gaan.
We bleven de Here bidden of Hij ons
de weg wilde wijzen. Tijdens mijn
theologische opleiding heb ik van
dr. A.N. Hendriks geleerd dat dienstbaar willen zijn met onze gaven niet
wil zeggen dat we moeten wachten op
een taak die bij ons past. Dienstbaar
willen zijn betekent: het werk oppakken dat voorhanden is, dan zal de
Here ons daarin leiden.
In die tijd had de zending van
Die Vrye Gereformeerde Kerke in
Zuid-Afrika behoefte aan geschikt
studiemateriaal voor zendelingen en
studenten. Mijn vrouw Jennie en ik
hebben ons daar samen voor ingezet.
Al spoedig meldden zich ook andere
predikanten en studenten die hulp
konden gebruiken. Geheel onverwachts kwamen daar nog veertig
nieuwe predikanten bij. Ze waren via
een conferentie van de lutherse kerk
naar ons doorverwezen. Toen beseften
we dat de Here voor ons een nieuwe
deur had geopend om het evangelie te
verspreiden. Wij zijn beperkt en mijn
leven kent grenzen, maar het Woord
van God is niet gebonden!
Let op de Heer!
De vraag van die predikanten betekende voor mijn vrouw en mij dat we
onze handen vol hadden. Door mijn
nieuwe ‘levensstijl’ ging het met mijn
gezondheid ook beter. Zo werden we
door de Here aangemoedigd om door
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te gaan. Heerlijk was het om na al die jaren me weer te
kunnen inzetten voor de evangelieverspreiding.
De gemeente van Johannesburg (110 leden) heeft al die
tijd liefdevol voor ons onderhoud gezorgd, ook toen er een
nieuwe predikant kwam. Zij moedigden ons aan om op
deze weg door te gaan en na enkele jaren hebben ze mij beroepen als zendeling voor het werk bij het Studiecentrum.
Op de dag van de bevestiging konden we met verwondering terugkijken op Gods weg met ons. Zijn plannen zijn
zo anders dan de onze.’
Hoe is het werk georganiseerd en wie maken er gebruik van het Studiecentrum?

‘Doordat het werk voor het Studiecentrum groeide, moest
het worden geformaliseerd. Er werd een bestuur ingesteld
waarvan de leden van harte de Schrift en de gereformeerde
belijdenisgeschriften onderschrijven. We hebben momenteel zestien personeelsleden, zowel mannen als vrouwen,
plus nog negentig vrijwilligers. Ook zijn er sponsoren
gevonden om dit werk financieel mogelijk te maken.
Het Studiecentrum was niet iets wat wij hadden gepland
of bedacht. De Here heeft ons hierin geleid en Hij heeft
steeds meer onze ogen geopend voor de noden van de jonge
kerken in ontwikkelingslanden. Dit blijft ook voor ons dé
grote uitdaging: te letten op de Heer die ons voorgaat en
ons de weg wijst vanuit zijn Woord, en gericht zijn op de
omstandigheden! Te worstelen met de nood van predikanten en jonge kerken en daarin wegen te vinden die steeds
meer zicht bieden op de rijkdommen van onze Here Jezus
Christus.

‘De Here geeft ons een
geopende deur, omdat er
grote behoefte is aan leiding
en materiaal’
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Een geopende deur
Voorgangers van diverse kerkelijke achtergronden maken
gebruik van het Studiecentrum: van RK tot traditionele
Afrikaanse godsdiensten, van Pinksterkerken tot Zevendedagsadventisten en natuurlijk ook Gereformeerd en
Evangelical. De Here geeft ons een geopende deur, omdat
er grote behoefte is aan leiding en materiaal. Veel voorgangers willen hun werk consciëntieus uitvoeren, maar er
is weinig hulp en begeleiding. Behalve dat de meesten zelf
weinig of geen opleiding hebben gehad, is er meestal geen
kerkverband aanwezig en vaak zelfs geen kerkenraad. Een
voorganger heeft dus een eenzame en moeilijke positie.
Als er een voorganger bij ons aanklopt, is dat vanwege de
nood die hij ervaart. Het pad dat wij samen met deze voorganger willen bewandelen is heel eenvoudig: jij wilt je werk
doen vanuit het Woord van God? Daar willen we je graag
bij helpen! We beginnen gewoon bij het begin. Het Woord
van God is de basis waarop we staan en van daaruit gaan we
in stappen samen verder. Voortdurend hameren we erop dat
we trouw moeten blijven aan onze Zender. We volgen geen
tradities of woorden van mensen na, maar we willen delven
uit de rijkdom van de Schrift. Vanuit het hart van God
moet het Woord door het hart van de prediker het hart van
de gemeente aanspreken.
Als je zo’n weg samen met de voorgangers wilt gaan, heeft
dat gevolgen. Want een goede uitleg van de Schrift dringt
ook altijd diep door in het leven van de voorgangers zelf.
Soms worden mensen kwaad, omdat dat niet past bij hun
eigen leer en leven. We krijgen dan weleens boze reacties en
men haakt af. Dikwijls horen we ook van worstelingen van
voorgangers en die komen dan met verdiepende vragen. Dit
geeft mooie kansen en gelegenheden om dieper te graven
en te studeren in de Schrift. Deze groep blijft komen en
juist voor hen willen wij de weg van studie en van materiaalvoorziening vervolgen.’
Wat voor materiaal hebben jullie te bieden?

Verschillende aandachtsgebieden
‘In het werk van het Studiecentrum kennen we verschillende aandachtsgebieden. Ten eerste kunnen voorgangers
bij ons materiaal aanvragen over bepaalde schriftgedeelten
of onderwerpen. Dit kan voorbereidingsmateriaal zijn voor
een preek of materiaal in verband met bijvoorbeeld pastorale vragen of moeiten in de gemeente. U zult begrijpen

dat het een enorme klus is om al die
duizenden aanvragen te verwerken.
De Preaching Library en het Timothy
Project zijn erop gericht dit proces te
realiseren.
Verder hebben we een digitale bibliotheek (www.christianstudylibrary.org)
opgebouwd, die bestaat uit materiaal
dat publiek beschikbaar is. Het is
afkomstig uit tijdschriften of verwijzingen naar artikelen op internet,
vertalingen van artikelen, transcripties

‘Voortdurend
hameren we erop
dat we trouw
moeten blijven
aan onze Zender’
van audiomateriaal. Alles is gecategoriseerd op onderwerp en op verschillende niveaus. Op het ogenblik zijn er
meer dan 15.000 artikelen beschikbaar.
Daarnaast stellen we preekschetsen en
exegetische notities ter beschikking
over verschillende schriftgedeelten
(het Living Word Project). Het doel
hiervan is voorgangers beter te kunnen
begeleiden bij het proces van het maken van een preek. Dit materiaal wordt
gemaakt door een aantal gereformeerde predikanten. De vraag hiernaar is
niet bij te houden, er is ontzettend veel
belangstelling voor.
Al dit werk doen we in het Engels en
in het Frans en het wordt gratis ter
beschikking gesteld.
Voor meer informatie:
www.refstudycentre.com.’
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Wat zijn jullie drijfveren?

De rijke schuldenaar
‘In Romeinen 1:14 (HSV) zegt
Paulus dat hij in de schuld staat bij de
heidenen. Dat is nogal een bewering.
Evangelieverkondiging is niet maar
een goed idee, nee, de kerk heeft een
schuld, een verplichting tegenover de
wereld. Waaruit bestaat die schuld
dan? De wereld heeft de kerk toch
niets gegeven? Ze is niet eens deel van
de kerk.
Die schuld is de kerk opgelegd door
Hem die voor haar zondeschuld heeft
betaald en die de kerk versierd heeft
met zijn heerlijkheid. Als we dus
al een schuld hebben tegenover de
wereld waarmee wij geen gemeenschap vormen, hoeveel temeer staan
we dan schuldig tegenover onze eigen
broeders en zusters die in geestelijke
armoede over de hele wereld wonen.
Met hen vormen wij één lichaam.
We zien onszelf als Studiecentrum als
die rijke schuldenaar. Wij staan in de
volle rijkdom van Christus, die Hij
door zijn dienstknechten (predikanten,
schrijvers) heeft laten verwoorden.
Die rijkdom is vanaf alle kanten en
vanuit alle perspectieven beschreven.
De waarde ervan is onmeetbaar. En
telkens weer zijn er nieuwe generaties
die op de schouders van hun voorgeslacht staan en pogingen doen om die
rijkdom nog beter te beschrijven.
Regelmatig krijgen we als Studiecentrum de vraag: waar waren jullie al die
jaren?
Het blijft prachtig werk om iedere
dag weer bezig te zijn met het afbetalen van de schuld die nooit minder
wordt. In vol vertrouwen op onze Heer
blijven we dit werk doen. In alle rust,
omdat we weten dat Hij zijn dienstknechten kent en weet wat ze nodig
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hebben. Maar ook ijverig en vol goede moed omdat we
Hem kennen in zijn begeerte om vruchten te bewerken tot
eer van zijn Vader.’
Wat kunnen wij in Nederland voor jullie doen?

‘In het Studiecentrum werken we samen met diverse
mensen die elk hun eigen beperkingen en tekortkomingen
hebben. Maar we zien dat dit voor de Here geen beperking
is en dat Hij zijn Woord een snelle loop wil geven (2 Tess.
3:1, HSV).
We zijn dankbaar dat dit werk al jaren mogelijk is gemaakt
door de ondersteuning van Verre Naasten, Zuid-Afrika
Mission, het Jagtspoelfonds en door verschillende gemeenten van de Canadian Reformed Churches. Verder is er in
Nederland de Stichting Ondersteuning Reformatorisch
Studiecentrum Afrika (SORSA) opgericht, die dit werk al
vanaf 2010 ondersteunt.
We blijven worstelen met de vraag wat we nog meer kunnen doen om onze broeders en zusters te laten delen in de
rijkdom die wij hebben gekregen. We willen u in Nederland
graag uitnodigen om ons te ondersteunen in dit werk. Dit
kan op de volgende manieren:
• In de eerste plaats door te bidden voor dit werk, in het
besef dat u zelf ook een enorme rijkdom hebt ontvangen
die u weer mag delen met anderen.
• In Nederland zijn een paar mensen actief in het verzamelen van boeken voor onze bibliotheek. Mocht u
boeken willen schenken, neem dan contact op via het
mailadres van SORSA.
• We kunnen altijd hulp gebruiken met vertaalwerk
Nederlands/Engels, of met de transcriptie van Engelse
audio’s.
• We nodigen predikanten uit ons te helpen met het
schrijven van preekschetsen en exegetische notities.
• Ten slotte kunt u ons financieel steunen door donateur
te worden of via een eenmalige gift; ook een legaat stellen wij erg op prijs.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact met me opnemen via mijn mailadres: jopie1976@gmail.com of via het
mailadres van SORSA: stichtingsorsa@gmail.com.’
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BETEKENISVOLLE
BIJBELTEKSTEN
Zo’n tien jaar geleden zijn we in Nader
Bekeken gestart met de rubriek Woordwaarde. Dat was vanuit de wens om
naast Schriftlicht meer aandacht te
geven aan uitleg en toepassing van een
speciaal bijbelgedeelte: een tekst die
moeilijk te begrijpen is en/of vragen kan
oproepen, of juist een bekende tekst die
vaak op de klank af geciteerd of uitgelegd wordt.
Rob van Houwelingen en Egbert Brink,
beiden verbonden aan de Theologische
Universiteit Kampen, zijn auteurs van
het eerste uur. Een aantal van hun
artikelen is nu gebundeld in dit nieuwe
cahier Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken. Het boek bevat
twaalf oudtestamentische bijdragen en
tien nieuwtestamentische, van Genesis
3, over de gevolgen van de zondeval,
tot aan het boek Openbaring, over de
eeuwige rust voor de gelovigen. Alle bijdragen zijn in deze bundeling voorzien
van besprekingspunten.
Naar aanleiding van de inhoud legde ik
de auteurs enkele vragen voor.
Rob, jij beschrijft onder andere het verhaal
van de opstanding alsof je het rechtstreeks
gehoord hebt van een ooggetuige, en wat
voor één: Maria Magdalena. Waarom heb
je voor deze benadering gekozen?
In Onschatbare teksten liet ik Lydia aan
het woord komen en in Handbagage
voor Jezusvolgers was Natanaël de

verteller. Nu verplaatsen we ons naar
de dag van de opstanding en kijken
we mee door de betraande ogen van
Maria Magdalena in de graftuin. Door
deze benadering kom je dicht bij wat de
ooggetuigen destijds ervaren hebben.
Ze spreken je als het ware rechtstreeks
aan. Het gaat bepaald niet om fantasie:
de voetnoten laten zien dat het verhaal
grotendeels gebaseerd is op bijbelse
gegevens.
Egbert, jij laat zien hoe sterk Jobs geloof
is, ondanks die satanische aanvallen. Jij
hebt iets met Job, kun je daar meer over
vertellen?
Dat het geloof van Job zo sterk is,
maakt dat hij zo vrij en authentiek
tegen zijn God kan spreken. Ook Luther
zei: ‘Ik ken geen geloof zonder aanvechting.’ Dat geloof heeft Job niet van zichzelf, hij is en blijft Gods dienaar. Ik ben
steeds meer onder de indruk geraakt
van het boek Job als een masterpiece,
een kathedraal in het Oude Testament.
Dit boek helpt traumata en de gevolgen
ervan te verstaan, met name ook op het
terrein van geloof en pastorale begeleiding.
Rob, jij bent begaan met hen die lijden en
vervolgd worden om hun geloof. Vanwaar
die interesse?
De brieven van Petrus hebben altijd
mijn bijzondere belangstelling gehad.

Petrus schrijft aan lezers die vanwege
hun geloofskeuze te maken kregen met
lijden. Nog niet in de vorm van door de
staat georganiseerde vervolging, maar
als ‘sociale discriminatie’. Dat is precies
wat christenen in een seculariserend
Nederland steeds meer merken. Maar
kruisdragen hoort bij het volgen van
Jezus, dat heeft Hij zelf gezegd. Zo
kunnen wij ons tot op zekere hoogte
identificeren met broeders en zusters
die nog veel zwaarder te lijden hebben.
Egbert, je wijst op het belang van gedenkstenen. Wat moeten wij nog met geschiedenis, hoe belangrijk is het verleden voor
ons die nu leven?
De laatste 4 meiherdenking (na 75 jaar)
heeft ons – in coronatijd – weer op een
andere manier doen kijken naar onze
voorgeschiedenis. Wie het verleden niet
laat spreken, zal ongetwijfeld in wijsheid
gaan tekortschieten. Gedenken is in
de Schrift veel meer dan alleen maar
stilstaan, het is ook een manier om wat
gebeurd is, in te leven, mee te beleven
en zelfs te herbeleven. Niet wegkijken,
maar onder ogen zien. Onze God laat
telkens terugkeren wat is voorbijgegaan
om ons tot inzicht te brengen (Prediker). Om perspectief te openen op Gods
werken en zijn werkelijkheid. Gedenken
is bewust niet-vergeten.
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EEN GROOTS PROJECT

DOORKIJKJE
IN HET DENKEN
VAN DE JONGE
BAVINCK
Het is een dikke pil van bijna 1000 bladzijden, de Gereformeerde

ethiek van prof. Bavinck (1854-1921). Dirk van Keulen vertelt in de
inleiding dat hij ‘bij geval’ op de zolder van de bibliotheek van

de Protestantse Theologische Universiteit aan de Oudestraat in

Kampen stuitte op een ingebonden bruine band. Op het omslag
las hij: Bavinck. Ethiek.
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et bleek te gaan om de dictaten van de colleges ethiek
die Bavinck als jonge hoogleraar had gegeven en die
waren opgeschreven door een student. Later vond hij
aan de Vrije Universiteit het originele manuscript van
Bavinck zelf.
Van het één kwam het ander. Dirk van Keulen hield een
lezing, deed nader onderzoek, de Theologische Universiteit
van Kampen steunde de uitgave als een project en inmiddels is twaalf jaar later dit grootse project voltooid. De
4218 voetnoten onderstrepen de grondige studie waarmee
deze uitgave gepaard is gegaan. Er worden tal van bronnen
in Bavinck aangewezen, of uitspraken in een historische
context geplaatst.
Wat heeft Bavinck in deze ethiek te bieden? Ik zie het als
mijn eerste taak om in deze bespreking een overzicht van
de inhoud van dit werk te geven, opdat ieder zich over mijn
schouders een eigen oordeel kan vormen.

Historisch overzicht
Bavinck begint met een inleiding waarin hij een historisch
overzicht van de ethiek geeft. Onderdelen van de ethiek
zoals casuïstiek en ascetiek
krijgen daarbij ruimschoots
aandacht. In dit deel onderzoekt hij hoe men in de
gereformeerde traditie is
omgegaan met de verhouding
tussen dogmatiek, de doordenking van de leer, en ethiek, de
doordenking van het christelijke leven. In de vorming van
zijn eigen oordeel komt hij tot
evenwichtige en genuanceerde
afwegingen. Deze historische
aanpak kennen we ook uit
Bavincks latere Gereformeerde
Dogmatiek en is typerend voor hem. Het laat zien dat hij
niet geïsoleerd dogmatiek of ethiek bedreef, maar dat hij
zich verbonden wist met het voorgeslacht.

Bavinck bedreef
niet geïsoleerd
dogmatiek of
ethiek, maar hij wist
zich verbonden
met het
voorgeslacht

Bekering centraal
Na de inleiding waarin ook naam, verdeling en methode
van de ethiek aan de orde komen, volgen vier delen, over de

mens vóór de bekering, de mens in de
bekering, de mens na de bekering en
de levenskringen waarin het zedelijk
leven zich openbaart. Deze verdeling
maakt duidelijk dat de bekering in
het denken van Bavinck een scharnierfunctie had. Mogelijk is hier een
samenhang met het denken van de
moderne tijd waarin een wending
naar het subject werd gemaakt, dat wil
zeggen dat er meer vanuit de persoon
van de mens werd gedacht. Zo bezien
bracht Bavinck de gereformeerde
theologie in rapport met de culturele
ontwikkeling van zijn tijd. Maar hij
sluit hiermee ook aan bij het denken
van de gereformeerde orthodoxie, de
Nadere Reformatie en het puritanisme. Meer dan in de Reformatie stond
hierin de persoonlijke wedergeboorte
centraal.
Bavincks aandacht voor de persoonlijke bekering is ook een aanwijzing
voor zijn gerichtheid op de pneumatologie, de leer van de Heilige Geest.
Er schuilt een besef achter dat Gods
genade niet in het luchtledige blijft
hangen, maar effectief is in het leven
van de christen. Daarom hoeft de persoon van de christen niet geheel buiten
beeld te blijven. Hij mag weliswaar
niet in het middelpunt staan, maar er
moet wel oog voor hem zijn. Geen
antropocentrisme dus, maar wel antroposensitiviteit, omdat Christus niet te
isoleren is van de christen.
Bavinck is hierin verwant aan het
puritanisme, dat de eenheid van leer en
leven benadrukt en veel aandacht geeft
aan het concrete christelijke leven. Wie
de Westminster Confessie, het belijdenisgeschrift dat in puriteinse kring
is ontstaan, op zich laat inwerken, ziet
hoe sterk de ethische component in dit
werk is. In de ethiek gaat het immers
om het christelijke leven bij uitstek.
Ook met het neocalvinisme waarin het
denken vanuit de wedergeboren mens
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een belangrijk uitgangspunt werd, is
Bavinck sterk verbonden.
Overigens is het wel opmerkelijk dat
Bavinck bij zijn hoofdverdeling niet
over wedergeboorte spreekt, maar over
bekering. In dat woord klinkt meer
dan in het begrip ‘wedergeboorte’ de
verantwoordelijkheid en de actieve
betrokkenheid van de christen door.
Enerzijds hanteert hij het woord ‘bekering’ vooral in de zin van de eerste
en de definitieve bekering. Anderzijds
richt hij door het gebruik van dat
woord de aandacht op die actieve dimensie waar het in de ethiek om gaat.

De mens vóór de bekering
Het eerste hoofddeel, over de mens
vóór de bekering, behandelt achtereenvolgens de mensleer, het beeld
van God en de zondeleer. Opvallende
details zijn de opmerking dat het
darwinisme geen plaats heeft voor de
ethiek en Bavincks expliciete spreken
over de engelen. Een ander aandachtspunt is de plaats van de sabbat die
bepalend is voor de overige zes dagen
van de week, en niet andersom. Ook
de verhouding lichaam en ziel krijgt
speciale aandacht. Als het gaat over de
relatie tot God markeert Bavinck zijn
standpunt duidelijk ten opzichte van
Immanuel Kant bij wie religie opgaat
in ethiek.
In zijn uitgebreide zondeleer behandelt Bavinck de zonde, de verdeling
van de zonden, de zelfzucht, zonden
tegen de naaste en zonden tegen God.
Zonde is niet alleen tot oneer van
God, maar kenmerkt zich ook door
zelfzucht en het leven voor eigenbelang. Hier komt ook de leer van de
algemene genade ter sprake, aangezien
God ons bewaart ondanks de verwoestende werking van de zonde. Verder
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bespreekt Bavinck in dit deel uitvoerig de functie van het
geweten, de functie van de wet en de burgerlijke gerechtigheid.

De mens in de bekering
In het hoofddeel over de bekering behandelt de jonge
Bavinck tal van facetten van het geestelijke leven. Daarmee
sluit hij aan bij de puriteinse traditie waarin werd gesproken
over de voorbereiding op de genade. De orde die Bavinck
hanteert, is opmerkelijk. We ontvangen eerst door de
Heilige Geest het geloof en vervolgens worden we ingelijfd
in Christus. Hij onderstreept dat nog eens met de opmerking dat we eerst levend gemaakt worden en vervolgens als
een levende rank in de Wijnstok Christus worden ingeënt.
Blijkbaar was dit voor Bavinck een belangrijk punt. Het
laat ons bovendien zien dat hij in zijn theologie inderdaad
bewust vanuit de wedergeboorte denkt.
Op fijnzinnige wijze bespreekt Bavinck de werkzaamheden
van de ziel in het geestelijke leven. Wat is berouw? Hoe
functioneert het aannemen van Christus? Enerzijds distantieert hij zich van het piëtisme dat de enkele mens geheel
verzelfstandigt, waarbij kerk, Woord en verbond vervluchtigen. Anderzijds heeft hij veel sympathie voor de warme
spiritualiteit die hij bij tal van ‘oude schrijvers’ aantreft.
Ook hun verzet tegen het rationalisme weet hij positief te
waarderen.
Het thema van de navolging krijgt in dit deel veel aandacht. Bavinck besteedt een afzonderlijk hoofdstuk aan
de ontwikkeling van het geestelijke leven en ook aan de
persoonlijke zekerheid. Als een echte zielenherder gaat hij
in op de ‘krankheden’ van het geestelijke leven. Er kunnen
verzoekingen zijn, geestelijke verlatingen en geestelijke
strijd. Als een bekwaam arts reikt Bavinck medicijnen aan
om van deze kwalen te genezen. Hij noemt concrete dingen
als vasten, bidden, mediteren, bijbellezen, zingen, eenzaam
zijn, waken, of geloften aan God doen.
Dit hoofddeel laat zien dat Bavinck een intense betrokkenheid had op het geestelijke leven en werkelijk leiding wilde
geven aan het zielenleven. Het onderscheid tussen dit deel
over de mens in de bekering en het erop volgende over de
mens na de bekering hangt samen met het denken vanuit
de eenmalige bekering. Het kan de indruk wekken dat we
na onze eerste bekering de handen uit de mouwen moeten
steken, zodat de doorgaande bekering en de geestelijke
ervaring worden geparkeerd bij de eerste bekering.
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Bavinck laat zich in deze
ethiek als een klassiek
gereformeerd
theoloog kennen
De mens na de bekering

N.a.v.:
Dr. H. Bavinck,
Gereformeerde
ethiek, bezorgd,
ingeleid en
geannoteerd
door dr. Dirk van
Keulen, Utrecht,
KokBoekencen
trum, 2019, ISBN
9789043532266,
976 pag.,
prijs € 49,50

Na de bekering gaat het vooral om onze plichten jegens
God, onszelf en de naaste. Bavinck geeft een uitgebreide
verantwoording waarom hij over plichten spreekt. Het spreken over plichten maakt duidelijk dat Bavinck niet vanuit
de autonomie van de mens wil denken, maar wil onderstrepen dat we verantwoordelijk zijn ten opzichte van God. Tegelijk kan de vraag gesteld worden of deze benadering recht
doet aan de vernieuwing die aan ons geschiedt door de
gemeenschap met Christus en de inwoning van de Geest.
Hoe verhoudt de notie van de plicht zich tot het dragen van
vrucht? Kan op deze manier de liefde functioneren? Kan
het spreken over plichten legalisme binnen brengen in het
christelijke leven?
Bij de plichten ten opzichte van God komt opnieuw de
rustdag uitvoerig aan de orde. Treffend is in dit deel de aandacht voor onszelf. Hiermee staat Bavinck in de klassieke
lijn van Augustinus, die ook expliciet over de zelfliefde kon
schrijven. De Kamper ethicus trekt hier lijnen naar de zorg
voor ons lichaam, het gebruik van tabak en eten, de kleding
en de kwestie van de zelfmoord. Ook de hele persoonlijkheidsvorming komt hier in het blikveld.
Het hoofdstuk over de naastenliefde kenmerkt zich weer
door een geestelijke grondtoon. Hoe gaan we om met zondaren, met vijanden en met engelen? Het lijkt dat Bavinck
zijn tijd ver vooruit was als hij hier ook de zorg voor de
dieren en de natuur ter sprake brengt.

De levenskringen
In het laatste hoofddeel wilde Bavinck ingaan op de familie,
maatschappij, kunst en wetenschap, staat, kerk en rijk van
God. Eigenlijk is hij alleen aan het eerste deel over de
familie toegekomen. Hij spreekt over de plicht (!) van het
huwelijk. In het licht van 1 Korintiërs 7 is dat een opmerkelijke benadering. Verloving, echtscheiding, huwelijkssluiting
en de niet-sacramentele betekenis van het huwelijk komen
ook aan de orde.

Waardering
Bavinck laat zich in deze ethiek als een
klassiek gereformeerd theoloog kennen. Ondanks zijn kritiek op de piëtistische trek in het puritanisme heeft hij
hier meer gemeenschappelijk mee dan
hij misschien zelf wel voor waar wil
hebben. Die gemeenschappelijkheid
met het puritanisme zal wel liggen in
de gereformeerde orthodoxie waarvan
zowel Bavinck als het puritanisme een
expressie was.
Uiteraard moest Bavinck zich een
oordeel vormen over het in zijn tijd
invloedrijke denken van Schleiermacher, Kant en Nietzsche. Dat doet hij
in zijn ethiek opvallend terughoudend.
In zijn latere dogmatiek treffen wij een
Bavinck aan die veel dieper reflecteert
op de thema’s die zich aandienen en
die veel indringender de verschillende
perspectieven analyseert. Hij doordenkt dan de vragen tot in hun diepste
essentie en komt met grondige antwoorden. Dat is in de ethiek nog niet
het geval. Daardoor is dit werk eerder
een herhaling van klassieke standpunten dan een frisse doordenking ervan.
Wellicht is dat de reden dat Bavinck
geen concrete plannen heeft gemaakt
om dit werk uit te geven. Blijkbaar
voelde hij zelf aan dat het nog niet
genoeg gerijpt was en om nadere bezinning vroeg. Tegelijk geeft dit werk
ons wel een doorkijkje in het denken
van de jonge Bavinck. Dat is voor ons
verstaan van Bavinck buitengewoon
interessant en belangrijk.
Dr. W. van Vlastuin is hoogleraar Theologie en
Spiritualiteit van het Gereformeerd Protestan
tisme aan de Vrije Universiteit en rector van het
Hersteld Hervormd Seminarie.
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UIT DE WEKKER
VAN 19 JUNI 2020

In De Wekker van 19 juni 2020 publiceerde
ds. M.A. Kempeneers het eerste van drie artikelen
onder de titel: ‘Gehandicapt en geloof ’. Hoe ver
werk je het als ouders in geloof wanneer de HERE
je een verstandelijk of meervoudig gehandicapt kind
toevertrouwt? Hij schrijft er treffend over vanuit
persoonlijke ervaring.

Een gehandicapt
kind krijgen
Eigen ervaringen

Het is eigenlijk niet te doen om zo te schrijven dat alle ouders
van een gehandicapt kind zich daarin herkennen. Er is al
zoveel verschil tussen de ene en andere mens. Dat geldt zeker
ook voor de gehandicapte mens. Ik wil daarom iets schrijven
vanuit mijn eigen ervaringen als vader van onze verstandelijk
gehandicapte zoon Corné, inmiddels 29 jaar oud.
En als pastor heb ik ook te maken met gehandicapte gemeenteleden. Bovendien ben ik gedurende de tijd in mijn vorige
gemeente Elburg voorzitter geweest van het bestuur van een
school voor speciaal onderwijs. Ik hoop dus enigszins te weten
waar ik het over heb.

Ouders

In dit eerste artikel wil ik het hebben over de vraag wat het
voor ouders betekent om een verstandelijk gehandicapt kind
te krijgen. In het tweede artikel zal het over de geloofsopvoeding en -beleving gaan en in het derde artikel over pastorale
vragen rond zorgen, ziekte en overlijden.
Onze zoon Corné werd op 8 december 1990 gezond geboren.
Hij kreeg de doopnamen Cornelis Marinus en werd daarin
vernoemd naar mijn twee jaar jongere broer, die enkele maanden daarvoor op 23-jarige leeftijd was verongelukt. Corné
groeide voorspoedig en was andere kinderen voor in de ontwikkeling. Op een dag in de zomer van 1992 werd hij echter
ziek. Achteraf bleek het een virus te zijn, dat na enkele dagen
zijn hersenvlies aantastte. Ten gevolge daarvan raakte hij in
coma en werd 20% van zijn hersenen onherstelbaar verwoest.
Na enkele weken ontwaakte hij uit de coma. Ik sliep bij hem
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in zijn ziekenhuiskamertje. En in de vroege morgen hoorde ik
hem ineens. ‘Mama’, zei hij zachtjes. Terwijl ik dit schrijf, voel
ik opnieuw de tranen, na al die jaren. Alsof hij opnieuw werd
geboren. Wat waren we dankbaar. De kinderarts zei later: ‘Ik
had niet gedacht dat dit kind het ziekenhuis via de voordeur
zou verlaten.’ Je realiseert je dan hoe dichtbij de dood is
geweest.
Daarna begon een lange, lange weg naar duidelijkheid. Nadat
Corné uit zijn coma was gekomen, kregen we een ander kind
terug. Lichamelijk herstelde Corné wel, maar verstandelijk en
als persoon was hij anders geworden. We hebben stad en land
met hem afgelopen. Kinderartsen, kinderpsychologen; iedereen heeft hem onderzocht. Uiteindelijk bracht een hersenscan
duidelijkheid. Toen bleek dat er grote donkere plekken in zijn
hersenen zaten. Dood weefsel, veroorzaakt door het virus.
Dan stort je wereld in.

Kwetsbaar

Als ouders ben je immers het kwetsbaarst in je kinderen. Wat
ben je machteloos als je aan het ziekbed van je kind staat en
het gehandicapt ziet worden. De handicap van je kind kan
een doorn in het vlees zijn (2 Korinthe 12). Een doorn die pijn
doet, telkens wanneer je eraan herinnerd wordt dat je kind zo
anders is dan andere. Wat doet het zeer als anderen je kind
niet begrijpen of zelfs afwijzen.
De handicap van je kind kan vergeleken worden met een
rouwproces. Ik denk dat ik die vergelijking mag maken, omdat
wij daar ook weet van hebben. Acht maanden na de ziekte
van Corné stierf ons pasgeboren zoontje Marijn door een
streptokokinfectie. Bij alle verschillen die er zijn te noemen,
zijn er ook veel overeenkomsten tussen die gebeurtenissen.

Verdriet

Allereerst wel het verdriet. Je moet afscheid nemen van allerlei gedachten en verwachtingen omtrent je eigen toekomst en

Wat doet het zeer als
anderen je kind
niet begrijpen of zelfs
afwijzen

die van je kind. Dat is een heel pijnlijk
proces, waarin je soms ook een fase van
ontkenning doormaakt. Je wilt jezelf
wellicht beschermen tegen de harde
realiteit. Maar door allerlei ervaringen en teleurstellingen konden wij
het uiteindelijk niet meer ontkennen:
Corné is verstandelijk gehandicapt en
zal nooit zelfstandig worden. Nooit zal
hij studeren, werken, trouwen en vader
worden. Dat is dan ineens een pijnlijke
en verdrietige werkelijkheid.

De waaromvragen
kunnen als een
vloedgolf op je
aankomen

Boosheid

Behalve verdriet en ontkenning kan
er ook opstand en boosheid zijn. Die
boosheid kan zich richten op God, ‘want
Hij gaat toch over ziekte en gezondheid?’ De waaromvragen kunnen als
een vloedgolf op je aankomen, al weet
je met je verstand wel dat je geen
daarom-antwoord zal krijgen. Het is
eerder een uiting van verzet: ‘Ik wil dit
niet.’ De boosheid kan zich ook richten
op mensen. Ouders kunnen boos zijn op
hulpverleners die in hun ogen gefaald
hebben, of op familieleden die ondoordachte opmerkingen maken. Ouders
kunnen ook boos op elkaar worden,
omdat ieder het toch weer anders
beleeft.
Je leert hier wel weer van hoeveel verzet
er in een mensenhart leeft. Van nature
is niemand het ermee eens als de Heere
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in Zijn voorzienigheid dit soort wegen
gaat. Maar hoe pijnlijk ook, het kan wel
een vruchtbaar onderdeel zijn van het
geestelijk leerproces dat bekering heet.

Schuldgevoelens

Ook kunnen er schuldgevoelens zijn.
In ons geval leefde de vraag of wij wel
goed voor Corné hadden gezorgd. Was
de hersenvliesontsteking het gevolg
van het spelen in het meertje op de
camping? Was het onze schuld dat hij
zo ziek is geworden? Ook dit is weer
niet eenvoudig. Er is een verschil tussen
schuldig zijn en schuldgevoelens heb-

Is het mogelijk om
in dit proces tot
een moment van
aanvaarding te komen?
ben. Als je echt iets verkeerds doet of
nalatig bent geweest, heb je schuld aan
de gevolgen. Maar er zijn ook schuldgevoelens die niet voortkomen uit
aanwijsbare schuld, maar samenhangen
met het gevoel tekortgeschoten te zijn.
Daarbij kan ook nog de vraag opkomen
of de handicap van je kind een persoonlijke straf kan zijn vanwege bepaalde
zonden. Gelukkig heeft de Heere Jezus
daar in Johannes 9 Zelf een antwoord
op gegeven in de geschiedenis van de
blindgeborene. Samenvattend kun je
stellen dat kinderen met een handicap
deel uitmaken van een wereld verloren
in schuld. Ook zij dragen de gevolgen
van de zondeval. Maar de handicap is
niet het gevolg van specifieke zonden
van de ouders. De Bijbel verbiedt ons
dat te zeggen.
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Aanvaarding

Is het mogelijk om in dit proces tot een moment van aanvaarding te komen? Nee en ja. Ouders kan een bepaald beeld
van aanvaarding opgedrongen worden, waar zij zich niet
in herkennen. De handicap van je kind kan wel een plekje
krijgen in je leven, maar als ik voor mijzelf spreek, dan kom ik
toch momenten tegen dat het weer allemaal heel rauw op mij
valt. Soms komen bepaalde vragen onontkoombaar op mij
af: Wat als hij niet ziek was geworden, hoe had zijn leven er
dan uitgezien? Wie had hij kunnen zijn? Hoe zal het met hem
gaan als wij er niet meer zijn? Wat een zegen als je dan met al
je vragen en al je zorgen bij de Heere mag schuilen. Heel wat
ouders van kwetsbare kinderen hebben in het verwerkingsproces geleerd om van Gods genade te mogen leven. Als man
en vrouw heeft het ons dichter bij elkaar gebracht. Ook in ons
gezin zien we vruchten van de handicap van onze Corné. De
andere kinderen hebben oog voor de zwakkeren in onze samenleving. Ze hebben hun broer beschermd tegen pesterijen
van andere kinderen. Ze hebben geleerd om zorgzaam te zijn.

Niet zinloos

Bijbel en praktijk leren ons dat het leven vol moeite en verdriet is. Maar lijden hoeft niet zinloos te zijn. Gods kinderen
leren dat het ook niet ‘bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand
ons toekomt’ (HC, zondag 10). Dat geldt ook voor de handicap van je kind. Dat wil niet zeggen dat je het altijd kunt
beredeneren. Soms ben je vanwege het leed verstomd door
stilzwijgen (Psalm 39). Maar Gods Woord is nooit sprakeloos.
We worden gewezen op de Hogepriester, Die net als wij in
alle dingen verzocht is geweest en daarom medelijden heeft
met onze zwakheden (Hebreeën 4). Hij wil gelovige ouders
leren: ‘Mijn genade is u genoeg; want mijn kracht wordt in
zwakheid volbracht’ (2 Korinthe 12:9).
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UIT GEREFORMEERD KERKBLAD
VAN 31 JULI 2020

Een van de schadelijke gevolgen van de coronacrisis
voor het kerkelijke leven is ook dat de catechismuspreek
nog meer in de verdrukking lijkt te zijn gekomen dan
de afgelopen jaren al het geval dreigde te worden. In
het Gereformeerd Kerkblad voor midden- en zuidNederland (van 31 juli 2020) vertelt Huib Noordzij
iets over de geschiedenis van de catechismuspreek in
Nederland. Het wordt vanzelf ook een pleidooi voor
het actuele belang ervan. En daarom neem ik het hier
graag over.

Zuinig op de
catechismuspreek
‘Een volgende keer hoop ik er u iets meer over te kunnen
vertellen.’ Met deze woorden eindigde ooit een dominee in
Friesland zijn preek waarin het ging over de Drie-eenheid. En
die ‘volgende keer’ kan wel een jaar geduurd hebben. Want bij
een wekelijkse prediking over een zondag uit de Heidelbergse
Catechismus, komt elke vraag en antwoord na ongeveer een
jaar weer aan de orde.
De catechismus(preek) is zo oud als de gereformeerde kerk
zelf. Op de eerste nationale synode (Emden 1571) werd deze
catechismus al aanbevolen. Dat was overigens geen onverwachts besluit waarmee deze synode iets nieuws introduceerde. Dit leerboek van de kerk werd op dat moment al
veel gebruikt en daarom bestonden er al enkele tientallen
uitgaven. De synode sloot hiermee dus aan bij een bestaande
kerkelijke praktijk.

Belijdenis

Onderwijs is belangrijk in de kerk. Niet voor niets heet één van
de oudste confessies de Apostolische Geloofsbelijdenis. Omdat het een samenvatting is van het onderwijs van de apostelen. Toen in het begin van de Nederlandse kerkhervorming
een predikant uit Gouda weigerde om uit de Heidelbergse
Catechismus te preken, werd hij vermaand dat wel te gaan
doen. Want – stelde de provinciale synode van Zuid-Holland –
hoewel onderwijs in de vorm van vragen en antwoorden op
zichzelf geen Schriftuurlijk gebod is, is het belangrijk en ook
een oud apostolisch gebruik om de fundamenten van het

328

UIT AND ERE BLADEN

christelijk geloof te onderwijzen. Zo
werd deze catechismus – hoewel nog
niet formeel – praktisch een belijdenis
van de gereformeerde kerk. Toen latere
synodes de wekelijkse catechismuspreek
verplicht stelden en de Heidelbergse
Catechismus de status gaven van ‘formulier van eenheid’, sloten zij daarmee
eveneens aan bij een kerkelijke praktijk
die al decennialang bestond. Sommige
classes begonnen hun samenkomst met
een catechismuspreek. Nee, niet als een
vrome overdenking aan het begin van
de vergaderingen, om vervolgens allerlei

Laten we vooral niet
denken dat wij het
allemaal al weten.
Dergelijke geluiden
getuigen van onkunde of
van hoogmoed

bestuurlijke zaken te behandelen. Maar
als kerntaak van deze regionale kerkvergaderingen om predikanten te trainen
in het onderzoek en onderwijs. Niet
alleen bestemd voor de jonge predikanten, want ook de ouderen onder hen
mochten niet op hun lauweren gaan
rusten.

Zoeken

Nu kan hiertegen in worden gebracht
dat de catechismusprediking niet overal
een succes was. Alleen al omdat veel
gemeenteleden ’s middags niet in de
kerk kwamen. En in plaatsen waar nog
een rooms-katholieke schoolmeester
werkzaam was, kreeg de jeugd vaak
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geen catechetisch onderwijs. De gereformeerde kerk kon op
haar vergaderingen stevige besluiten nemen over invoering
van catechismuspreken etc. Maar de praktijk was nog wel
eens weerbarstig. De kerk was zich in de 16de eeuw nog aan
het hervormen. Er moest nog de nodige weerstand, van welke
aard dan ook, worden overwonnen. De kerken zochten naar
juiste middelen om gemeenteleden te kunnen onderwijzen
in de christelijke leer. Op de synode van Dordrecht in 1618/19
vertelden de Zwitserse afgevaardigden dat in hun land de
gelovigen de catechismus wel kennen. In Zwitserland kon je
namelijk niet eerder trouwen dan dat je de catechismusvragen kon beantwoorden.

Continuïteit

De catechismus kon ook weerstand oproepen die van meer
inhoudelijke aard was. We noemden hierboven al een voorbeeld uit Gouda. En er zijn altijd voorgangers geweest die
liever zelf hun onderwerp kiezen om over te preken. Maar de
catechismus helpt te voorkomen dat er een bepaalde eenzijdigheid in de kerkelijke prediking sluipt. Want dat gevaar
ligt op de loer. Het evangelie heeft meer snaren die bespeeld
kunnen (moeten) worden. En wat is er eigenlijk tegen continuïteit in het geloofsonderwijs? Waarom niet geregeld kunnen of willen preken over verschillende geloofsitems (twaalf
artikelen), over onze intieme omgang met God (gebed), over
de sacramenten (doop en avondmaal) en over hoe wij leven
tot eer van onze Heer (wet)? Laten we vooral niet denken dat
wij het allemaal al weten. Dat wordt namelijk nog weleens
gezegd. Maar dergelijke geluiden getuigen van onkunde of
van hoogmoed. Of allebei. Want als wij eens oog in oog met
onze God komen te staan, Zijn majesteit aanschouwen, zullen
wij vast met Job stamelen: ‘Slechts van horen zeggen had ik
van U vernomen’. De Friese predikant waarmee ik begon, die
aan één preek niet genoeg had om een leerstuk te verklaren
en daarom eindigde met de mededeling een volgende keer
daarover meer te vertellen, gaf er in elk geval blijk van enig
besef te hebben van Gods grootheid.
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VAN 26 JUNI 2020

Met als titel ‘Doceren’ stelt Brechje Loenen in haar
column in het Katholiek Nieuwsblad (26 juni 2020)
kort maar welsprekend de steeds opdringerige gender
ideologie aan de orde. In het bijzonder in verband met
het onderwijs.

Vrijheid van
onderwijs en
opdringerige
ideologieën

D

enise, onze jongste, is volgens mij geknipt voor het
onderwijs. Ze gaat na de zomer naar de ‘vierde’ van de
middelbare school. Ze is getest en daaruit kwam naar
voren dat ze zelfs voor 100 procent geschikt is om les te geven.
Nou, gefeliciteerd, zult u denken. Ik zou ook welgemeend blij
zijn, ware het niet dat scholen tegenwoordig overspoeld worden door de homo- en genderideologie. Natuurlijk ben ik ook
tegen agressie richting mensen die deze gevoelens hebben,
ook zij zijn geroepen als kinderen van God de Vader, maar dit
is 180 graden andersom. Tegenwoordig krijg je woorden naar
je hoofd als je het niet normaal vindt.
Scholen die deze ideologie niet doceren, lopen het risico op
ruzie met de onderwijsinspectie: alle kinderen in Nederland
moeten het de gewoonste zaak van de wereld vinden dat je
geen vader en moeder hebt, maar twee vaders, twee moeders
of zelfs een vader met een vader die eerst moeder was maar
dus niet die van jou, want die is nu samen met een moeder
die eerst een vader was. Snapt u het nog? Ik zou er maar voor
zorgen dat u het snapt en het normaal vindt; anders bent u
‘homofoob’ of ‘transfoob’ en moet u dringend op zoek naar
een psychiater.
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Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
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Egbert Brink en Rob van Houwelingen hebben vanaf het
begin hun bijdragen geleverd, waarvan er in dit cahier 22
gebundeld zijn. Oude en Nieuwe Testament zijn evenredig
vertegenwoordigd. Daarmee bieden zij een dwarsdoorsnede door de Bijbel, van Genesis tot Openbaring, met bijvoorbeeld aandacht voor het geloof van Job, het gebed van
Jabes, de barmhartige Samaritaan, het drievoudige snoer,
de liefde als persoon en Maria Magdalena als ooggetuige
van de opstanding.
Dit boek biedt niet alleen verrassende inzichten maar ook
verdieping bij het lezen van de Bijbel. De lezers zullen zodoende Gods Woord op waarde leren schatten.
Elk hoofdstuk is in deze bundeling voorzien van verwerkingsvragen, zodat het boek geschikt is voor zowel persoonlijke bijbelstudie als gebruik in gesprekskringen.
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U wilt niet weten hoeveel

Egbert Brink is, naast zijn werk als gemeentepredikant in
Waddinxveen, als universitair docent Oude Testament en
Pastorale Theologie verbonden aan de Theologische
Universiteit Kampen.
Rob van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament
aan de Theologische Universiteit Kampen.
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Sinds eind 2010 kent het maandblad Nader Bekeken een
vaste rubriek: Woordwaarde. Daarin belichten verschillende auteurs een speciaal bijbelgedeelte: een lastige
tekst waarover vaak vragen gesteld worden of een tekst
die zo bekend is dat de betekenis vervaagt. Zij laten vanuit
zulke teksten zien hoe waardevol Gods Woord is, ook voor
de hedendaagse lezer. De naam van de rubriek verwijst
naar het bekende spel Scrabble, tegenwoordig populair als
app onder de naam Wordfeud, waarbij met losse letters
woorden gevormd moeten worden. Om het aantal punten
te berekenen, wordt eerst de ‘letterwaarde’ en vervolgens
de ‘woordwaarde’ bepaald. Zo krijgt ook het Woord met een
hoofdletter meerwaarde door heldere uitleg en concrete
toepassing.

Woordwaarde

STICHTING

Deze ideologie wordt niet alleen door lessen en projecten
overgebracht: ook in de taal- en rekenboekjes worden allerlei
varianten van ‘gendercombinaties’ gepresenteerd. Ik heb verhalen gehoord dat de onderwijsinspectie vooral christelijke en
islamitische scholen op de hielen zit: als ze hun leerlingen de
vrije seksuele moraal niet inpeperen, dan vallen er minpunten.
Weet u wie de inspectie daarvoor betaalt? U. En weet u wie
deze ideologie over de mens, liefde en seksualiteit zoals God
die niet bedoeld heeft, en die de kortste weg naar een hele-
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vaste rubriek: Woordwaarde.
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Egbert Brink en Rob van Houwelingen hebben vanaf het begin hun
bijdragen geleverd, waarvan er in
dit cahier 22 gebundeld zijn.
Daarmee bieden zij een dwarsdoorsnede door de Bijbel, van
Genesis tot Openbaring.
Dit boek biedt niet alleen verrassende inzichten maar ook verdieping bij het lezen van de Bijbel.
De lezers zullen zodoende Gods
Woord op waarde leren schatten.
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boel ongeluk is, moet doceren aan onschuldige kinderen als ze
les gaat geven in het basisonderwijs? Precies, mijn dochter. En
het ergste is: het mist zijn doel niet. U wilt niet weten hoeveel
voormalige klasgenoten van mijn kinderen al besloten hebben
dat ze ‘bi’, ‘gay’ of ‘lesbisch’ zijn.
Gelukkig krijgen we soms steun uit onverwachte hoek. Een
paar weken geleden stond er een interview met professor Tom
Zwart in het Reformatorisch Dagblad. Hij is nota bene zelf een
liberaal en doceert cross-cultureel recht in Utrecht. Hij zegt:
‘Ik weet dat reformatorische scholen niet snel zullen samenwerken met islamitische scholen, maar ze staan in deze kwestie wel voor hetzelfde belang, namelijk borging van de vrijheid
van onderwijs zoals deze is vastgelegd in artikel 23 van de
Grondwet. Ik adviseer de scholen een gezamenlijk platform op
te richten om zo te laten zien dat het ze ernst is.’
Nu hoop ik dat er een lezer is die de mogelijkheden heeft om
dit op te pakken. Wie weet kunnen we in elk geval het chris
telijk onderwijs dan nog beschermen en de volgende generaties daar veilig naartoe sturen. Mijn dochter zal ze graag
lesgeven.
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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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Kijk eens
op onze
website!

www.woordenwereld.nl
Daarop kunt u:
• De laatste nummers van Nader Bekeken bekijken.
• De nodige informatie over de nieuwste cahiers vinden.
• Direct een (deel van een) artikel uit het nieuwste
nummer downloaden.
• Nummers die langer dan een jaar geleden verschenen
zijn als pdf verkrijgen.
• Met de uitgebreide zoekfunctie, heel gemakkelijk,
allerlei onderwerpen waar iets over geschreven is, vinden.
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Heer, in mijn hart is de eeuw gelegd
Heer, in mijn hart is de eeuw gelegd
maar mijn tong is stom. Onmogelijk
nog recht te praten, ben ik allang
van binnen krom.
Mijn dagen zijn een schijngevecht
van wrok en oud zeer. Ik sleep
mezelf mee en de klok
en sla mijn ogen neer.
Maar op een sabbat boog uw hand
het graan. Door alle velden golft
uw handbeweging sinds: de wind!
Genade voor recht!
Gods kind! Met dat gebaar
is een diepe rust ons aangezegd,
is de wet zoveel beter te verstaan.
In alle sabbatsrust plukt u
een handje graan en opent langzaam
mijn gesloten handen. Zo graag
neem ik het van u aan. U legt
op landschap, wind en oogst
op de dingen en de tijden
uw hand, en brengt de kromgebogen mens tot staan,
tot rechtop gaan.
HILBRAND ROZEMA

U I T: S C H R I F T G E D I C H T E N

( R O YA L J O N G B L O E D , H E E R E N V E E N , 2 0 1 3 )
BIJ LUCAS 13:10-21 EN PREDIKER 3:12-13

We kijken door de ogen van
een kromme vrouw, ziek van
bezetenheid, al achttien jaar.
‘In mijn hart is de eeuw
gelegd’ wordt verschillend
uitgelegd. Ik kies hier voor het
verlangen naar het eeuwige,
het volmaakte. De mens is
geschapen voor de eeuwigheid,
voor het eeuwige geluk.
Wat een tegenstelling bij haar:
wat ze van dat geluk weet en
wat ze daarvan in haar leven
niet ervaren heeft.
In Lucas 13 geneest onze
Heer een kromme vrouw. Ze
kon met geen mogelijkheid
rechtop gaan. Onze Heer
genas haar en ze loofde God.
Geweldig.
Het vers gaat ook over ons,
over mij, ook over vandaag.
Tegen deze achtergrond kunt
u dit gedicht begrijpen en
ervan genieten. En erdoor
getroost worden.

