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Blinde wraakzucht?
Heer, laat zo al uw vijanden ten onder gaan,
en maak wie u liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon.
							

(Rechters 5:31)

11 september jl. was het tien jaar geleden dat twee vlieg
tuigen het WTC doorboorden. Het gesprek over godsdienst
fanatisme is sindsdien een actueel thema. Vanzelfsprekend
is er ook extra aandacht gekomen voor geweldsteksten uit
de Bijbel. Een voorbeeld daarvan is het lied van Debora.
Haatgevoelens?
Ons vers maakt onderdeel uit van een
overwinningslied op de vijand. Profetes
Debora en legeroverste Barak bezingen
de verpletterende nederlaag op de
legers van Sisera. De aanvoerder zelf
ligt nog aan de grond genageld met
een tentpin dwars door zijn hoofd. Een
sterk staaltje van vrouwelijke doortastendheid. ‘Heer, laat zo al uw vijanden
ten onder gaan.’ Zijn die woorden een
uiting van blinde wraakzucht? Jaagt de
adrenaline nog door de bloedbanen van
Israël? Een kwestie van puur leedvermaak? Kun je dat wel zo zingen? Dat
zijn vragen die automatisch bij je kunnen opkomen.
Wanneer je echter de psalmen leest,
kom je veel vaker van dit soort wraakbedes tegen. De vijand is volop aanwezig in de gebeden van Israël. Gevoels-

matig hebben wij grote moeite met dit
soort oorlogsretoriek. Geweld als gevolg
van religie is ook vandaag schering en
inslag. Kunnen we niet beter uit zijn op
verzoening tussen religies en culturen,
zo is onze redenatie. Bovendien: als je
nadert voor de troon van de heilige
God, dan verschrompelen al onze
aardse zaken toch tot onbetekenende
dingetjes. Is het wel gepast zo veel
ophef te maken voor de troon van de
Almachtige? Bij deze redenatie is echter
een tegenvraag te stellen: wat zou het
alternatief zijn?
Een mogelijkheid is natuurlijk om je
haatgevoelens weg te stoppen. Maar
daaraan zit een groot risico: opgeborgen haatgevoelens zijn alleen psychologisch al levensgevaarlijk. Voor je het
weet, barst de bom. Een andere mogelijkheid is natuurlijk je haatgevoelens
de vrije loop te laten. Je laat je meesle-

pen door je emoties en slaat keihard
terug. Bijbelse bidders kiezen een derde
weg: ze bidden hun haatgevoelens. Ze
gaan niet over tot persoonlijke wraak,
ook stoppen ze hun gevoelens niet weg.
Nee, ze maken zich kwaad over het
onrecht en geweld dat ze zien, en ze
brengen dat voor de troon van God.
Bidden is zo eerlijk als wat. En dat doen
Debora en Barak hier. Ze roepen niet op
tot een nieuwe jihad. Hun lied is een
gebed. Ze laten het oordeel over aan de
goddelijke Rechter. Bij Hem zal het wel
veilig zijn.

Oorlogsverkrachting
Toch staat de vraag nog open: is dit lied
een uiting van blinde haat? Wanneer
we inzoomen, blijkt er meer aan de
hand te zijn. Debora’s lied is bovenal
een roep om gerechtigheid. Het lied
bezingt de overwinning op Sisera. Wat
weten we van deze man?
Sisera is legeraanvoerder van Jabin, de
koning van Kanaän. Hij heeft zijn legerkamp binnen de grenzen van Israël
opgeslagen en van daaruit heerst hij
met harde hand, twintig jaar lang.
Vers 6 van het lied laat iets van de
ellende zien die hij daarmee uitricht:
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geen karavaan ging meer op weg, mensen meden de hoofdwegen, het sociale
leven stortte in en het dorpse leven
hield op te bestaan. Sisera is wreed. En
dat deze man tot vreselijke dingen in
staat is, onthult een fictief gesprekje.
In vers 28 zingt Debora over de moeder
van Sisera. Ze staat op de uitkijk en
vraagt zich af: ‘Waar blijft hij nou?’
Haar raadgeefster suggereert: ‘Wellicht
zijn ze nog bezig hun schatten te verdelen: elke man een meisje, of misschien
wel twee.’ De praktijk van oorlogsverkrachting wordt hier beschreven. Het
Hebreeuws is vrij schokkend op dit
punt. Letterlijk staat er: ‘voor elke man
een baarmoeder, of misschien wel
twee.’ Vreselijk! Verkrachting lijkt voor
Sisera de normale oorlogspraktijk te
zijn. En misschien wel het meest schokkende is dat zijn moeder – nota bene
een vrouw – ervan afweet en het de
normaalste zaak van de wereld lijkt te
vinden.
De overwinning van Israël op Sisera
maakt een einde aan dát kwaad!
Onrecht wordt bestreden. Gods gerechtigheid wordt in dit lied bezongen. Dat
blijkt ook uit de slowmotionscène van
vers 25 en verder. De daad van Jaël
wordt heel langzaam en tot in detail
beschreven. ‘Sisera vroeg om water en
zij gaf hem melk te drinken, room
bracht ze hem te drinken, in een rijk
versierde schaal. Met één hand vatte ze
een tentpin, met de andere een hamer.
Ze dreef de tentpin door zijn slaap,
spleet met een hamerslag zijn hoofd.
Aan haar voeten viel hij neer, bezweek
hij en bleef liggen. Aan haar voeten
bezweek hij, daar viel hij neer. Waar hij
bezweek, daar bleef hij liggen, verpletterend verslagen.’ Waarom zo uitgebreid? Is dit toch leedvermaak? Ik vermoed van niet. Voor die laatste zin is
ook een andere vertaling mogelijk: ‘Tussen haar benen viel hij neer (…) tussen
haar benen bezweek hij.’ Is dit een seksuele toespeling? Het lijkt er wel op.
Deze man, die vrouwen als een speeltje
gebruikt, komt om het leven op voor
hem bekend terrein: tussen de benen
van een vrouw.
Gerechtigheid, daar is Debora vol van.
Het recht wordt hier bezongen, in slowmotion. Zoals je goede wijn door je
mond laat rollen, zo wordt Gods

gerechtigheid hier geproefd. Maar
Debora is óók woedend. Heilige verontwaardiging. Ze haat wat ze ziet. Bijbelse
bidders zijn vaak woedende mensen.
Juist in de aanwezigheid van God krijg
je zicht op zo veel onrecht in de wereld.
Juist daar word je vol van Gods gerechtigheid. Heer, laat zo al uw vijanden ten
onder gaan.
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Kwaad heeft verborgen
dimensie
Er is één in dit verhaal die onzichtbaar
blijft. De grote strateeg op de achtergrond. Onzichtbaar, maar levensgevaarlijk. Koning Jabin van Kanaän. Wie is
hij?
Zijn naam wordt al een keer eerder in
de Bijbel genoemd. Jozua 11 maakt melding van een gevormde coalitie tegen
Israël. Doel: vernietiging van Gods volk.
Deze coalitie wordt geleid door een
zekere Jabin, koning van Hasor in
Kanaän. Er volgt een strijd en Jabin
delft het onderspit. We lezen dat Jozua
deze koning doodt en de stad Hasor in
vlammen laat opgaan. Wie is nou onze
Jabin? Dezelfde man? De eerste Jabin
was toch gedood? Wat is hier aan de
hand? Moet u zich eens indenken wat
dit met Israël gedaan zal hebben. Je
denkt een tegenstander te hebben uitgeschakeld en even later doemt hij
weer op. Johannes beschrijft in het bijbelboek Openbaring 13 hetzelfde verschijnsel. Het gewonde beest, Gods
grote tegenstander, raakt dodelijk
gewond, maar geneest wonder boven
wonder. Vol bewondering loopt de hele
wereld het achterna.
Zou Jabin in dit verhaal niet de allure
hebben van zo’n tegenstander?
Onzichtbaar, maar levensgevaarlijk? Er
is een aantal redenen te noemen om
dat te veronderstellen. Ik noem er één.
Debora zingt in het lied over kosmische
krachten die loskomen als God reddend
optreedt. Vers 4: ‘Heer, de aarde beefde
toen u voortschreed vanuit Seïr; toen u
optrok vanuit Edom stortte water uit
de hemel en de wolken neer. Voor de
heerser van de Sinai wankelden de bergen, voor u, Heer, u, de God van Israël.’
Er lijkt hier meer aan de hand te zijn
dan bij eerdere overwinningen in het
boek Rechters. Debora beschrijft kosmi-
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ze heeft het over degenen die God liefhebben. Wie zijn dat? Debora laat het
open! De grenzen zet ze duidelijk neer.
En de Bijbel is daar heel duidelijk over.
Uiteindelijk valt de mensheid uiteen in
twee partijen: zij die God erkennen en
dienen, en degenen die dat niet doen.
De grenzen zijn duidelijk, maar ze zijn
wel poreus. Het ís mogelijk de overstap
te maken van het donker naar het licht.
Of andersom.

Maak je eigen geest rein

Barak en Debora
sche krachten die loskomen in deze
strijd. Het doet denken aan het lied bij
de Schelfzee. Toen werd ook Gods grote
tegenstander, farao, uitgeschakeld. Ook
toen: kosmische krachten. Het kwaad
heeft een verborgen dimensie. Het is
groter dan wat mensen elkaar aandoen. Debora lijkt, als profetes, oog te
hebben voor deze strijd. In de aanwezigheid van God ontdekt de bidder dat
er achter de zichtbare wereld een
gevecht gaande is tussen God en het
kwaad. De apostel Paulus geeft ook
woorden aan deze strijd in Efeziërs 6:
‘Trek de wapenrusting van God aan om
stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet
gericht tegen mensen maar tegen
hemelse vorsten, de heersers en de
machthebbers van de duisternis, tegen
de kwade geesten in de hemelsferen.’
Debora is niet bevangen door blinde
haat, maar ze heeft oog voor deze strijd
en ze bidt vurig om vrede. Ze bidt om
de komst van Gods koninkrijk; definitieve uitschakeling van het kwaad in
onze wereld. Heer, laat zo al uw vijanden ten onder gaan.

Ideologie is gevaarlijk
Idealen zijn gevaarlijk. Filosoof Hans
Achterhuis schreef een boek over
geweld. Hij waarschuwt voor te hoge
idealen. Dromen, ze leiden maar al te
vaak tot onrecht en onderdrukking.
Maakt Debora dezelfde fout? Deelt ze
de wereld in langs de as van het kwaad:
de goeden tegenover de kwaaien? Wij
tegenover zij?
Inderdaad, Debora trekt een duidelijke
grens. Tegenover Gods vijanden plaatst
ze allen die God liefhebben. Ze bidt:
‘Maak wie u liefhebben onstuitbaar als
de opgaande zon.’ Maar wie zijn dat?
Wie zijn die vijanden? Wie zijn degenen
die God liefhebben? Staat het volk van
God per definitie aan de goede kant in
de strijd tegen het kwaad? Opvallend is
dat Debora dit openlaat en niet invult!
Ze zegt niet: ‘Heer, laat zo al onze vijanden ten onder gaan.’ Nee, niet onze,
maar uw vijanden. Onze vijanden zijn
kennelijk niet per definitie ook Gods vijanden.
Ook zingt ze niet: ‘Maak uw volk
onstuitbaar als de opgaande zon.’ Nee,

Aan welke kant staat Gods volk in dit
verhaal? Het is opvallend dat Debora
dat openlaat. En dat is de spanning van
het boek Rechters. Enerzijds is Israël
Gods verkozen volk, drager van een
geweldige belofte. Door hen zou God de
hele aarde, alle volken zegenen. Maar
de drager van de belofte wordt mededrager van het probleem. Israël onderscheidt zich niet. Israël vervalt zelf van
kwaad tot erger. Dat is het diepe probleem van het boek Rechters. Debora
laat hier een uitnodiging horen. Een
oproep tot een geestelijk herstel. Ze
stelt Israël voor de keuze: aan welke
kant staan jullie? Hebben jullie God
werkelijk lief? Staan jullie zelf in voor
recht en gerechtigheid? Dat is de
levenshouding die past bij de God van
Israël. Een houding die Hij zegent. Heer,
maak wie u liefhebben onstuitbaar als
de opgaande zon.
Het volk Israël kon die hoge roeping
niet waarmaken. Geen rechter in Israël
kon het volk leiden in waarheid en
recht. Op deze manier wijst het boek
vooruit naar de ware Rechter, Jezus
Christus. Hij kwam in deze wereld om
tot een zegen te zijn voor alle volken en
om definitief af te rekenen met het
kwaad. Hij zal een nieuwe wereld stichten op recht en gerechtigheid. Gelukkig
zij die Hem nu liefhebben en vandaag
in zijn voetsporen willen gaan. God zal
hen onstuitbaar maken als de
opgaande zon.
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Is het nu werkelijk zo ingewikkeld?
Al enige tijd is er spanning rondom de dr. K. Schilderschool te
Oegstgeest. En daarmee rondom het gereformeerd bijzonder
onderwijs.
Een docent, Duran Renkema, verliet zijn
vrouw en kinderen en ging met een
vriend samenwonen. Ondertussen verlangt hij dat hij zijn werk als docent
aan een gereformeerde basisschool kan
blijven doen. Hij vocht zijn schorsing
aan bij de kantonrechter. En bij de Commissie Gelijke Behandeling bepleit hij
zijn zaak: hij vreest, in strijd met de
wet, ‘om het enkele feit’ van homoseksualiteit te worden ontslagen.
Inmiddels heeft de kantonrechter uitgesproken dat de schoolvereniging in
gesprek met de docent moet gaan. Je
kunt niet zonder goed overleg simpelweg vaststellen dat hier geen mogelijkheid is om de arbeidsrelatie voort te
zetten. De rechter beoordeelde het
gesprek daarover tot op heden nog als
onvoldoende. De rechter sprak onder
meer het volgende uit: ‘Het op voorhand en zonder behoorlijk inhoudelijk
overleg in twijfel trekken van de
geschiktheid van de leraar vanwege het

enkele feit van zijn homoseksuele
gerichtheid en het samenwonen met
een homoseksuele relatie is strijdig met
het in de Algemene wet gelijke behandeling neergelegde verbod op onderscheid.’
De GPO West Nederland moet nu
opnieuw met Renkema om de tafel. We
wensen de betrokkenen alle wijsheid
toe om dit gesprek in alle openheid en
inhoudelijkheid te voeren.

Privéleven op straat
Aan een zaak als deze zitten veel persoonlijke aspecten. Wie hoort over een
huwelijksrelatie die beëindigd wordt,
weet dat dit raakt aan diep-verdrietige
zaken in het privéleven van de betrokkenen. Veel van dat privéleven ligt op
straat. Bedoeld of onbedoeld.
Op het internet is nog de aflevering van
het programma Tot de dood ons scheidt
(2007) te bekijken, waarin de liefde tussen Duran en Maureen Renkema on
danks haar ziekte onmiskenbaar blijkt.

Het is dan pijnlijk dat de titel van het
televisieprogramma niet bewaarheid
werd voor deze man en vrouw: tot de
dood ons scheidt… Met die intentie
stonden ze er wel in.
Op de site van het COC (de wereldlijke
homobelangenorganisatie) stond
onderstaande open brief namens het
paar.
De afgelopen dagen is de berichtgeving
omtrent de zaak Duran Renkema vs
GPO-WN in verband met het dreigende
ontslag wegens homoseksualiteit in
sommige media veranderd in berichtgeving in de persoonlijke sfeer.
Wij willen benadrukken dat we ons volledig distantiëren van de onjuiste
manier waarop e.e.a. op dit moment in
sommige media voorgesteld wordt, met
name inzake de ziekte van Maureen en
de manier waarop wij uit elkaar gegaan
zijn. Die zaak heeft een lange geschiedenis en facetten die alleen ons aangaan.
Wij vragen u dit te respecteren.
Hierbij doen wij een dringend beroep
aan alle betrokkenen om de discussie
weer te verleggen naar de eigenlijke
zaak. De berichtgeving over ons privéle-
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ven is niet relevant en brengt ons,
bedoeld of onbedoeld, enorme persoonlijke schade toe.
Nu ik hierover schrijf, wil ik trachten zo
veel mogelijk rekening te houden met
deze wens van de direct betrokkenen.
Het mag niemand gaan om het ontstaan van een persoonlijke hetze.
Helaas is het niet mogelijk om alle persoonlijke aspecten buiten beeld te houden. De centrale vraag is immers of
deze docent dienst kan doen als identiteitsdrager van het gereformeerd
onderw ijs. En daarbij hoort een beoordeling van zijn publiek waarneembare
gedrag.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen
een geaardheid en het leven volgens
die geaardheid. Dat onderscheid wordt
aangeduid met de woorden homofiel
en homoseksueel. Deze onderscheiding
werd een paar decennia geleden in
publicaties van de ethicus J. Douma
gemaakt. Ze is ook vaak bestreden: wie
homofiel is, is noodzakelijkerwijs ook
homoseksueel. Iemand kan zijn geaardheid en het uitleven daarvan toch niet
scheiden, is dan de stelling. Wel zo zijn,
niet zo doen: ondoenlijk is dat.
Het tekent de moeite die gegeven is
met homoseksualiteit. De gevoelens
van aantrekking en lust die in een

vol, maar is dat tenslotte juist niet. De
kerken dienen veilig te zijn voor homofiele broeders en zusters. Ze zijn dat
niet als de kerken ruimte geven voor
ongehoorzaamheid. Leven in ongehoorzaamheid aan de Here is de grootste
onveiligheid die er bestaat.
Het maken van een onderscheid tussen
een neiging en het toegeven aan een
neiging is voor een christen niet
vreemd. Het wordt van velen, en in
zekere zin van ons allen gevraagd. Van
mensen zonder een huwelijkspartner
verwachten we dat ze in onthouding
leven. Wie eerlijk luistert naar Gods
geboden, beseft dat er een overspeler
en een moordenaar enz. in hem huist,
die je eronder moet houden. Niet toegeven aan je slechte neiging. Nu is seksualiteit geen slechte neiging, maar ze
wordt dat wel wanneer ze buiten het
kader van het door de Here ingestelde
huwelijk tussen één man en één vrouw
wordt beleefd.
Een onderscheid dus tussen homofiel
geaard en homoseksueel levend lijkt
me nog steeds op zijn plaats. Waarbij
we mogen verwachten dat pas concreet gedrag gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het functioneren als identiteitsdrager van een school.

Ingewikkeld voorbeeld
In Oegstgeest is sprake van iemand die
zich bekendmaakt als homoseksueel,
samenlevend met een vriend. Een broeder die leeft in een homoseksuele relatie.

Uit verlegenheid zwijgen
De vragen waar we hier mee te maken
hebben, vertonen een behoorlijke
gelaagdheid. En dat vraagt om een
goed onderscheiden waarop het aankomt.
Zo zal het gegeven dat iemand homofiel
geaard is of wellicht zelfs seksuele aantrekking ervaart bij beide geslachten
(biseksueel), in zichzelf geen reden zijn
om tot een schorsing en eventueel het
ontslag van een docent te komen. Het is
al de vraag of dergelijke privéinformatie bekend is of moet zijn bij een werkgever. Grond voor ontslag kan slechts
concreet gedrag van een docent zijn.

huwelijk hun geheiligde plek kennen,
krijgen een dergelijke ruimte niet. En
dat roept spanning op. Die spanning is
niet één op één te vergelijken met de
spanning in het leven van een ongehuwde. Dan zijn de seksuele gevoelens
immers gericht op een wijze die de
Here niet afwijst. Al is er geen partner
om er uiting aan te geven.
Het maakt je verlegen. Het voelt vaak
alsof hier lasten worden opgelegd die je
zelf met geen vinger zou willen.
Moet een dergelijke verlegenheid niet
geven dat we maar zwijgen?
Het lijkt me beter om niet in te leveren
op de norm die de Here stelt. Wie aan
Gods geboden voorbijgaat, lijkt liefde-

Maar daarmee zijn we er nog niet. Deze
broeder is deze relatie aangegaan terwijl hij een gezin heeft, echtgenoot en
vader is. Mij dunkt dat we hier alweer
met een andere laag te maken hebben.
Het gaat niet alleen om homoseksualiteit. Hier wordt een huwelijksrelatie
beëindigd. Er wordt een nieuwe relatie
aangegaan. (Over de volgorde tussen
die beide spreek ik me niet uit, daar
draag ik geen kennis van.) En die
nieuwe relatie is van homoseksuele
aard.
Er zijn daarin naar mijn mening allerlei
aspecten te onderscheiden die ieder op
zichzelf de vraag doen rijzen of iemand

294

geschikt is om op een gereformeerde
basisschool te werken. Dan moet je
immers een voorbeeld zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Als je alle
aspecten samen neemt, is het helemaal
geen vraag meer.
Het is mogelijk een docent te handhaven van wie het huwelijk is stukgelopen. Wellicht kan in bepaalde situaties
zelfs iemand die een nieuwe relatie is
begonnen, in het gereformeerde onderwijs worden gehandhaafd. Maar hier
kan het echt niet.
Dit is toch niet uit te leggen aan kinderen: de meester is weg bij zijn vrouw.
(Dat mag niet, dat verbiedt de Bijbel,
maar bij de meester ligt het anders,
ingewikkelder...)
De meester is weer aan een nieuwe
relatie begonnen. (Terwijl hij volgens
Gods Woord niet vrij is ten opzichte van
zijn huwelijkspartner, maar hier ligt het
anders…)
De meester is nu bij een vriend. (De Bijbel spreekt over een seksuele relatie
van mensen van hetzelfde geslacht uit-

sluitend afwijzend, maar in het geval
van de meester ligt het anders, ingewikkelder…)
De rechter kan dan wellicht spreken
van het ‘enkele feit’ van de homoseksualiteit. Binnen de organisatie van de
school wordt dat terecht anders
beleefd. Het is een spannende vraag of
dat in het Nederland van vandaag nog
aan een rechter valt uit te leggen.

Identiteitsdrager
Wanneer is iemand geschikt om als
drager van de identiteit van een gereformeerde school dienst te doen? Moet
je daarvoor perfect zijn in gehoorzaamheid en mag er in je leven niets zijn dat
schuurt?
Natuurlijk is dat niet zo. Er doen zich
situaties voor van gebrokenheid. Een
huwelijk kan stranden. Er kan een
zwakheid of zonde bij iemand aan het
licht komen. Dat hoeft niet te leiden tot
een beëindiging van de arbeidsrelatie.

In dergelijke situaties kun je wel degelijk op een verantwoorde manier drager
blijven van de identiteit van de school.
Als je met de gebrokenheid in je leven
eerlijk voor de Here staat. Als je je
zonde zonde noemt, belijdt als zonde
en de strijd ertegen aangaat. Dat soort
dragers van een gereformeerde identiteit zijn minstens zo waardevol in het
onderwijs als mensen die alles volmaakt lijken te doen.
God geeft aan kinderen falende en
tekortschietende ouders. Als ouders
zich daarvan bewust zijn en hun kinderen voorgaan in een christelijk omgaan
met eigen falen, zijn ze van onschatbare waarde. Voorbeeld zijn is ook:
voorbeeld zijn in het omgaan met
teleurstelling en verdriet. In het
omgaan met eigen falen en feilen.
Maar dan spreken we over de dingen in
een heel andere sfeer dan nu rondom
Oegstgeest hangt.
In de afgelopen tijd werd door GPOWN, de organisatie van de school, het

Reactie GPO-WN inzake procedure Duran Renkema
In een kort geding heeft GPO-WN bij de Kantonrechter te
Leiden verweer gevoerd tegen een vordering van haar werknemer, de heer D. Renkema, om na een afwezigheid van
bijna 6 maanden weer als leerkracht tewerk te worden
gesteld. GPO-WN heeft de Kantonrechter van haar kant
gevraagd de arbeidsovereenkomst met de heer Renkema te
ontbinden.
Tijdens de behandeling van beide zaken op 14 oktober jl. is
de vordering tot weder tewerkstelling ingetrokken waarna
de kantonrechter een uitspraak toezegde in het verzoek van
GPO-WN tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. GPOWN heeft vandaag kennis genomen van deze uitspraak.
GPO-WN heeft in de rechtszaak aangevoerd dat zij van
mening is dat de heer Renkema niet meer geloofwaardig de
identiteit van de vereniging kan uitdragen. Verder is uitvoerig toegelicht in het verzoekschrift van GPO-WN waarom zij
de stellige overtuiging heeft dat dit ook de zienswijze van
de heer Renkema was, waarna een maandenlange periode
van onderhandelingen over een financiële regeling is
gevolgd. In zijn verweer is door de heer Renkema aangegeven waarom hij van mening is dat hij terug wil en kan in
de functie waarin hij werkzaam was.
De rechter heeft geoordeeld dat hij niet heeft kunnen vaststellen dat er voldoende zorgvuldige gesprekken hebben
plaatsgevonden en partijen opgeroepen in overleg te gaan
over andere opties dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Uiteraard zullen wij de uitspraak van de rechter respecteren, maar wij zijn wel teleurgesteld over de gang van zaken.
Waar wij er altijd naar hebben gestreefd de belangen van
alle betrokkenen inclusief de heer Renkema en zijn gezin zo
goed mogelijk in het oog te houden, moeten we constateren dat de afgelopen weken in het openbaar veel negatieve
berichtgeving over GPO-WN en de heer Renkema heeft
plaatsgevonden. Wij betreuren dat ten zeerste en hechten
er aan om duidelijk te stellen dat deze berichtgeving qua
vorm en inhoud niet overeenstemt met de wijze waarop
GPO-WN met haar medewerkers wil omgaan.
Door de uitspraak van de rechter zal dit traject opnieuw
langer gaan duren, hetgeen in onze optiek schadelijk is voor
alle betrokkenen.
Nu de rechter uitspraak heeft gedaan zullen wij de gesprekken opnieuw met een open hart ingaan. Vanaf het begin
van dit traject hebben wij een gesprek willen voeren buiten
het juridische circuit. Het zal gezien de verwijdering tussen
partijen in de afgelopen weken een uitdaging worden om
deze gesprekken met wederzijds respect te voeren, maar wij
gaan die uitdaging gegeven de uitspraak van de rechter
toch aan.
Ongeacht de uitkomst van deze gesprekken wensen wij de
heer Renkema het allerbeste toe.
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voorgelicht. Vanuit die context is zij
voortdurend in gesprek met schooldirecties en docenten. ‘In de ontmoeting, het
vertellen van wat je bezighoudt, als
christenhomo en christenhetero, komt
vaak zoveel begrip en respect tot stand’,
aldus Venema.

Marnix van Bruggen, voorzitter GPO-WN
stilzwijgen bewaard. En zo hoort het
ook. Men heeft niet willen spreken over
een conflict met een personeelslid.
Zeker niet wanneer de rechter een uitspraak gaat doen. Dat is een kenmerk
van goed werkgeverschap.
Nu de uitspraak van de kantonrechter
in hun nadeel is uitgevallen, is een
persverklaring uitgegeven (zie kader).
Daaruit is op te maken dat men verrast
is door de ophef die er gekomen is. Men
was ervan uitgegaan dat Renkema met
hen van oordeel was dat doorgaan op
school geen optie was. Maanden later
bleek dat Renkema van oordeel was dat
hij terug kon komen op school. Je kunt
je afvragen of hier een gebrek aan communicatie blijkt, of dat de opvatting
van Renkema veranderd is in de loop
van het proces.
Behalve deze verklaring reageerde Marnix van Bruggen, voorzitter GPO-WN,
via de EO.*

Maar deze steun geeft toch wat te denken. Renkema geeft aan, van harte
gereformeerd te willen zijn en graag
drager te willen zijn van de gereformeerde identiteit van de school. Blijkbaar is het in zijn beleving allemaal wel
met elkaar te verbinden en uit te leggen. Dat dient nu dus te gebeuren in
een nieuw gesprek met zijn werkgever.
Daar moet het terrein worden verkend:
is het mogelijk op de een of andere
manier aan de slag te blijven in het
gereformeerd onderwijs of niet?

Hulptroepen dienen zich aan

Behalve steun van het COC ontving
Renkema steun van de christelijke
homo-organisatie ContrariO. Op de
website van ContrariO staat een persbericht dat onomwonden steun betuigt
aan Renkema. Enerzijds laat ContrariO
in het midden of homofielen de vrijheid
moeten nemen om een relatie aan te
gaan. Daarin kiest de organisatie niet.
Niettemin wordt de schorsing daar zeer
betreurd. Uit het persbericht:

Opvallend is dat Renkema zich laat bijstaan door het COC. We krijgen de
indruk dat het COC, de homobelangenorganisatie in Nederland, graag ziet dat
het bolwerk van het gereformeerd
onderwijs wordt geslecht. Daar dienen
homo’s te kunnen werken zonder dat ze
zich moeten verantwoorden. Dat
iemand steun zoekt, is begrijpelijk.

René Venema, voorzitter van ContrariO,
stelt ‘geschokt’ te zijn door het verhaal
van Renkema. ‘Juist nu we vooral zoveel
positieve ontwikkelingen ervaren binnen
het christelijk onderwijs.’ ContrariO lanceerde in 2009 de lesmethode ‘Homo in
de Klas’ waarmee inmiddels jaarlijks
honderden scholieren op het gereformeerd middelbaar onderwijs worden

Hier blijkt mijns inziens dat de lesbrief
waaraan ContrariO heeft meegewerkt,
niet alleen gericht is op meer begrip
voor de homo en een veiliger sfeer op
school – allebei zeer nodig.
Het gaat er ContrariO ook om de weg te
effenen naar een aanvaarding van
levenskeuzes die in het licht van de
Schrift niet kunnen bestaan. En dat is
in feite een ondermijning van datgene
waar de scholen voor staan: onderwerping aan Gods Woord, ook waar het
pijn doet.
ContrariO bepleit een ruimte die je niet
moet willen bevechten. Een gesprek
waarbij begrip en respect aanwezig
zijn, kan ook leiden tot de conclusie dat
er binnen de identiteit van het gereformeerd onderwijs geen plek meer is. Het
blijft een open vraag of die optie als
een reële wordt gezien.
Vanuit de kerken werd steun betuigd
door de predikant van Zwolle-Noord,
ds. Jac. Ophoff. Voor de camera gaf hij
zijn reactie. Na de zondeval is er veel
stuk gegaan. Gods bedoeling is een
relatie van man en vrouw. Maar zoals
zo veel dingen kapot zijn, is het hier ook
niet meer oorspronkelijk. Dat verklaart
dat er homoseksualiteit bestaat. Hij
maakt zich sterk voor de acceptatie van
homo’s in de kerk. Voor de camera
betoogde hij dat slechts wanneer
iemand ongezond te koop loopt met
zijn geaardheid, in het contact met
jonge kinderen, er aanleiding zou kunnen zijn voor een gesprek. Maar daarbij
staat de baan nog helemaal niet ter
discussie. Daar spreekt een ruimte en
een mildheid uit waarbij niet langer
klip-en-klaar blijkt dat de norm van de
Schrift wordt aangelegd.

Een andere identiteit
Het lijkt meer en meer een privékeuze
van een enkeling te zijn om als homo
geen relatie aan te gaan. Prof. De
Bruijne vroeg er scherpzinnig aandacht
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voor in zijn column in het ND: ‘Zij die
ervoor kiezen om alleen te blijven’.
Hij wijst op een gedachtegang die kan
liggen achter een dergelijk zinnetje. Er
zijn homo’s die kiezen voor alleen zijn.
Daarover kun je allerlei respectvolle
teksten uitspreken en opschrijven.
Maar: zij kiezen ervoor om alleen te blijven. Dat is hun keuze, een ander doet
het anders. En zij hadden het ook net zo
goed anders kunnen doen. Ieder zijn
eigen keuze…
De Bruijne wijst op de vertekening die
zich hier voordoet. Wie homofiel geaard
is en zijn weg wil gaan in onderworpenheid aan Gods Woord, zal niet van
zichzelf het idee hebben dat hij een
keus heeft. Wie van oordeel is dat de
Schrift deze weg wijst, zal dat niet
zozeer zien als een keuze, maar als de
enige weg die de Here wijst. En hij of zij
zal het amper als steun ervaren als er
onder de broeders en zusters in de kerk
ruimte is voor zijn of haar extreme
standpunt. Werkelijke steun betekent
ook begrip hebben voor de strijd
waarin iemand staat.
Zij die zichzelf snijden omwille van het
koninkrijk (Mat. 19:12 NBG) verdienen
meer steun.

Welke keuze hebben we? We hebben
antwoord te geven op de vraag: hoe
verhoud ik me tot mijn seksuele gevoelens en voorkeuren? Daar zijn we namelijk niet aan overgeleverd. Het is een
reële keuze, de keuze voor het alleenzijn. Niet als een buitenissige keuze,
maar als de keuze voor de gehoorzaamheid. Een keuze die moeilijk is, moeilijk
ook is vol te houden. Waarbij we elkaar
in de gemeente hebben bij te staan
waar we kunnen.
We hebben een grote solidariteit nodig
binnen de kerk, om elkaar hierin bij de
les te houden. Inmiddels is het hebben
van een bevredigende seksuele relatie
zo ongeveer een grondrecht geworden.
Ook in de kerk. Wie gescheiden is, ziet
het als een onmogelijke opdracht om
alleen te moeten blijven. Wie nog een
tijd moet wachten voordat er getrouwd
kan worden, grijpt vooruit op het
geschenk van de seksualiteit. We vinden het zo moeilijk om in deze verseksualiseerde wereld onszelf iets te ontzeggen.

van drager zijn betekent soms pijn lijden en vervreemding ervaren in een
wereld die je niet lijkt te begrijpen.
De ruimte voor een eigen personeelsbeleid voor het bijzonder onderwijs wordt
al met al steeds kleiner. We bidden om
wijsheid voor allen die betrokken zijn
bij deze zaak. In het bijzonder de
bestuurders van de GPO-WN, die hier
tegen de maatschappelijke stroom in
moeten zwemmen en soms vanuit de
kerken niet de steun krijgen die ze verdienen.
Afgesloten 4 november 2011.
Noot:
*

Zie http://www.eo.nl/programma/
doordewereld/2011-2012/page/Voorzitter_reageert_op_vonnis_homoseksuele_docent/articles/article.
esp?article=12749860.

Wie zich door de Here geliefd weet,
ontvangt een andere identiteit. Daar-

Artikelen uit oudere jaargangen blijven beschikbaar!
Als redactie willen we graag artikelen uit vorige jaargangen, die nog van belang (kunnen) zijn, voor de lezers en andere
belangstellenden beschikbaar houden. De mogelijkheid om artikelen van tenminste twee jaar geleden op te vragen is er
via www.woordenwereld.nl! Door te klikken op Nader Bekeken, Archief kunt u uit een aantal nummers downloaden.
Verder zijn trefwoordenregisters op alle voorgaande jaargangen te vinden op
www.woordenwereld.nl, onder Nader Bekeken.
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Het virus van een kerkelijk
minderwaardigheidsgevoel
Een nieuw seizoen is na de vakantieperiode alweer een poos
je begonnen. Ook in de kerk. Verenigingen en bijbelkringen
zijn actief. Catechisaties worden gegeven. En elke maand
doemen allerlei vergaderingen op aan de horizon.* Al dit
werk moet je wel met frisse moed en zin doorzetten.
Met goede moed
Ik bedoel dat de gemeente als geheel
vol goede moed moet zijn om met overtuiging verder te gaan, zowel in het
opbouwen van de gemeente als in het
versterken van elkaars geloof.
Juist die goede moed kan ons wel eens
ontzinken. En wanneer we ons moedeloos of ontmoedigd gaan voelen, kunnen we last krijgen van minderwaardigheidsgevoelens. Die maken ons slap
en onzeker. Je zou het kunnen vergelijken met een virusinfectie. In dit geval
een infectie met het virus van een Kerkelijk Minderwaardigheidsgevoel (het
KM-virus). Net als bij vele virusinfecties
kunnen ook hier de eerste symptomen
zijn dat we ons lusteloos voelen. Niet
meer van harte en met overtuiging
betrokken bij het kerkelijk leven. Erger

vergaat het ons wanneer de ziekte
doorzet. Dan kunnen we te maken krijgen met vormen van geestelijke verwarring en vervreemding. Dat maakt
ons ongeschikt voor overtuigd werken
in de gemeente en het doet ons haast
koortsachtig dromen van een andere
gemeente dan waarin we nu leven. De
moed ontzinkt ons.

Hoge idealen
Laten we proberen dit virus in beeld te
krijgen. De eerste verschijnselen worden zichtbaar wanneer we te maken
krijgen met de ontwikkeling van een
aantal hoge idealen die heel vanzelfsprekend lijken maar die in feite wat
onwerkelijk zijn. Idealen die ons uiteindelijk ontmoedigen. De belangrijkste
drie zijn de volgende.

Het eerste ideaal is dat de kerk duidelijk
moet zijn voor iedereen in ons taalgebied. Liederen, preken, gewoonten moeten direct te begrijpen zijn voor ieder
gemeentelid, voor alle leeftijden en voor
elke binnenkomende Nederlander.
Alleen dan zouden we er als gemeente
mogen zijn: een drempelloze gemeente
wordt dan ons ideaal. Bij alles gaan
mensen zich afvragen of de gemiddelde
Amsterdammer of iemand uit de
moderne jeugdcultuur het wel zal kunnen meemaken. Die vraag is natuurlijk
altijd zinvol, maar het wordt een probleem wanneer ze alles overheersend
gaat worden.
Het tweede ideaal is dat de kerk veilig
moet zijn voor iedereen in onze samenleving. De kerk moet veilig zijn voor
asielzoekers en illegalen, veilig voor
mensen met afwijkende gevoelens, veilig voor mensen die relatiebreuken
meemaken. Alleen wanneer de
gemeente voor iedereen voelt als een
warme deken, mag ze er echt zijn. Bij
alles gaan mensen zich afvragen hoe
anderen het misschien zouden ervaren.
En het is natuurlijk goed, daar ook aan
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te denken. Maar het wordt een probleem wanneer dit een overheersende
dwanggedachte gaat worden.
Het derde ideaal is dat de kerk relevant
moet zijn voor het levensgevoel van
mensen in de huidige cultuurperiode.
Alleen wanneer de gemeente als relevant wordt ervaren door moderne mensen, zou ze nog bestaansrecht hebben.
Bij alles gaan mensen zich afvragen hoe
relevant de islamitische buurman dit of
dat zou vinden. En of het wel als relevant zal overkomen bij jongeren die
vaak gewend zijn aan twitter en facebook, aan popconcert en uitgaansleven.
Het is zinvol daarover na te denken,
maar het wordt een probleem wanneer
deze gedachte onze eigen vreugde overschaduwt en soms zelfs wegneemt.
Deze drie idealen zijn zo hoog, dat zij
ons meer dan eens gevoelens van moedeloosheid en lusteloosheid bezorgen
wanneer wij ons er voortdurend aan
willen meten.

Ontevredenheid
Waar komt die sterke aandacht voor
deze onderwerpen dan eigenlijk uit
voort? Deze belangstelling voor de nu
genoemde drie idealen heeft veel te
maken met het uitgangspunt dat de
gemeente in deze eenentwintigste
eeuw missionair moet zijn. Alleen wanneer de kerk missionair wordt, zou zij
nog mogen voortbestaan. En omdat de
gemeente missionair moet zijn, moet ze
duidelijk zijn, sociaal veilig en cultureel
relevant.
Het gaat hier niet over de vraag of de
christen open moet staan naar zijn
omgeving en daar bereid moet zijn tot
verantwoording. Wanneer men dit het
missionaire aspect wil noemen van het
christen-zijn, gaat het (met of zonder
die term missionair) over een waardevol
en onmisbaar kenmerk van een christen, van ieder van ons persoonlijk. We
horen vandaag echter ook veel over een
missionaire gemeente en dat is toch iets
anders dan wat de Schrift en de belijdenis altijd al gezegd hebben over de taak
van alle christenen.
Veel christenen zijn vandaag ontevreden
en onvoldaan wanneer hun gemeente

niet groeit en buitenstaanders niet
bereikt worden. Het gaat dus niet over
ontevredenheid over het persoonlijk
christen-zijn, maar om ontevredenheid
over de kerkelijke gemeente. Het is een
ontevredenheid die men eigenlijk meer
aan anderen wijt dan aan zichzelf. Men
wijt het aan onvoldoende duidelijkheid,
veiligheid en relevantie. Men gaat zich
als gemeente minderwaardig voelen in
de eigen tijd en de huidige omgeving.
De eigen planten verdorren omdat er
geen nieuwe planten binnenkomen. Het
KM-virus slaat toe.
Wanneer deze besmetting doorzet en er
geen afweermechanismen gaan werken, zien we dat christenen hun traditie
gaan loslaten, niet alleen versteende
onderdelen daarvan maar ook de
levende kernen. En dat ze het einde van
hun kerkgenootschap gaan voorspellen.
Nog een stap verder en men gaat eigenhandig de bestaande gemeente afbreken of sluiten, met de gedachte dat
alleen een totale nieuwbouw tot leven
zal leiden.
Het is duidelijk dat dit soort pessimisme en kerkelijke zelfverminking of
experimenteerdrang niet het goede klimaat vormt voor een goed seizoen van
bijbelkring en catechese, kerkdiensten
met liturgie, prediking uit Bijbel en
catechismus.

Integendeel: het moet zo duidelijk
mogelijk zijn, maar het is een illusie
dat iedereen altijd alles rechtstreeks
moet kunnen begrijpen. Het woord
duidelijkheid is hier een verwarrend
en subjectief begrip.
In de eerste plaats is duidelijkheid
een tweezijdig begrip. De duidelijkheid van taal, lied en gewoonte
heeft niet alleen te maken met wat
we zeggen, zingen of doen. Duidelijkheid veronderstelt ook iets aan
de kant van de ontvangers. Veel kan
alleen duidelijk worden in samenhang met de houding van de bezoekende luisteraar. Is hij of zij misschien onwelwillend en vooringenomen? Heeft hij of zij een ontvankelijk hart dat door de Here is
geopend? En is hij of zij daarom persoonlijk belangstellend en dus volop
bereid om tot begrip te komen?
Staat hij of zij echt open voor het
onbekende en onverwachte en
ongelooflijke? Soms begrijpen
belangstellende buitenstaanders
trouwens sneller en beter onderdelen van bijbellezing of liturgie dan
ongeïnteresseerde gemeenteleden.
Kortom: duidelijkheid moet evenals
liefde van twee kanten komen.
In de tweede plaats is duidelijkheid
een samengesteld begrip. Heel veel
gebeurtenissen, woorden en vor-

De eigen planten verdorren omdat er geen nieuwe
planten binnenkomen. Het KM-virus slaat toe.

Om ons te wapenen tegen dit virus, is
het nuttig ons eerst af te vragen hoe
haalbaar deze drie idealen eigenlijk zijn.
En daarna hoe zuiver de gedachte is dat
elke gemeente juist als gemeente allereerst gericht moet zijn op groei in aantal leden.

Idealen die verlammen
1.

Wanneer we ervan dromen dat er
algemene duidelijkheid voor iedereen moet zijn bij alles wat we als
gemeente spreken en doen, dromen
we iets onwerkelijks. Natuurlijk
moet ons doen en handelen in de
gemeente niet nodeloos vreemd of
ingewikkeld zijn: het mag zich niet
verbergen achter ondoordringbaar
taalgebruik of afstotende symbolen.

men zijn gevoelsmatig soms eerder
aan te voelen dan verstandelijk te
begrijpen. Kleine kinderen begrijpen
vaak veel meer van een dienst dan
ze nog onder woorden kunnen brengen. Wie van buiten de kerk binnenkomt in een eredienst, begrijpt soms
veel dieper de bedoeling dan wie
eraan gewend is. Kortom: duidelijkheid heb je in maten en soorten. En
het is zeker onjuist om te denken
dat duidelijkheid alleen afhankelijk
is van het rationeel-verstandelijke
begrijpen.
Wie daarom het ideaal stelt dat
alles in de gemeente voor iedereen
direct duidelijk moet zijn, geeft zich
over aan een ideaal dat niet haalbaar is maar ook niet reëel. Wanneer
we duidelijkheid voor belangstel-
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lende anderen en voor alle leeftijden
willen bevorderen, is het veel
belangrijker dat wij zelf met hart en
ziel verbonden zijn met onze woorden, liederen en symbolen. Wat de
ander van ons voelt, gaat vooraf aan
wat hij of zij van ons begrijpt.

gene van hun hart kwam aan het
licht’. Ik weet niet of dit wel zo ‘veilig’
voelde, maar het is wel zo dat de
mensen daardoor ‘zich ter aarde
wierpen, God aanbaden en erkenden dat God in het midden van deze
gemeente was’ (1 Kor. 14:24-25). De

Wie stelt dat alles in de gemeente voor iedereen
direct duidelijk moet zijn, geeft zich over aan

een ideaal dat niet haalbaar is maar ook niet reëel.
2. Hetzelfde geldt voor de droom van
algemene veiligheid voor iedereen.
Het is duidelijk dat christenen en
kerken tegenover niemand in deze
wereld bedreigend en vijandig
mogen staan. En dat ze veel openheid en inlevingsvermogen moeten

heiligheid van de hemelse God is
veilig voor een mens, maar als zondaars kunnen we ons daar in eerste
instantie ook heel erg door bedreigd
voelen. Moeten we daarom niet eerder starten bij heiligheid dan bij veiligheid?

oude belijdenissen? Maar dan konden onderwerpen als hemel en hel,
schuldvergeving of Gods verbond
met onze voorvader Adam wel eens
buiten beeld blijven.
Natuurlijk zal iedereen toestemmen, dat de kerk steeds moet laten
zien dat het beleden geloof belangrijk is voor mensen, ook vandaag. De
catechismus stelt niet voor niets
heel vaak de vraag ‘wat heeft u
eraan dat u dit alles gelooft?’ Maar
dat is iets anders dan dat we aansluiten bij de culturele belevingswereld van onze medemensen. Of dat
we ons zouden beperken tot de
vraagstellingen van jongeren of
ouderen, gelovigen of ongelovigen.
Het evangelie is wel voor de eenentwintigste eeuw, maar het komt uit
de hemel en heeft zijn eigen onderwerpen. Die lijken voor onze cultuur
of voor onze leeftijd vaak helemaal
niet relevant, maar het zijn dan ook
vaak vergeten en verworpen waarheden die alleen weer als belangrijk
zullen worden ervaren wanneer
onwil wordt overwonnen en nederigheid voor God terugkeert. Zolang
dat niet gebeurt, zal de kerk – hoezeer ze zich ook inspant om het
belang van de openbaring duidelijk
te maken – toch ook moeten lijden
onder het verkeerde relevantiegevoel van de onbekeerde mens. Reeds
in Athene vonden ze Paulus niet
meer relevant toen hij op de Areopagus over zoiets als een opstanding
van doden begon te spreken.

Of iedereen in de kerk

een veilig gevoel heeft,

De kerk opzij geduwd
hebben voor mensen in aanvechting
of psychische problemen. Maar of
daarmee iedereen in de kerk een
veilig gevoel heeft, hangt ook af van
de ander. Soms willen we zelf ook
niet in onze zwakheid of zonde worden aangeraakt en voelen we ons
bedreigd wanneer dit toch gebeurt
in de gemeente. Wanneer in Korinte
ongelovigen of toehoorders in de
gemeentesamenkomst kwamen,
‘werden ze door allen weerlegd,
door allen doorgrond, het verbor-

3. En dan signaleerden we nog een
derde ideaal: dat de kerk relevant
moet zijn voor de moderne mens.
Voor veel moderne mensen lijkt de
kerk irrelevant: wat heeft de wereld
eraan? Moet de kerk niet proberen
voor deze mensen wél relevant te
worden? Bijvoorbeeld door andere
vormen aan te nemen die beter aansluiten bij de moderne leefvormen?
Of door aan te sluiten bij de actuele
thema’s van deze tijd zonder altijd
aan te sluiten bij de thema’s van de

hangt ook af van de ander.
Kortom: wanneer we ook maar kort
nadenken over de idealen van duidelijkheid, veiligheid en relevantie, kunnen
we al gaan beseffen dat we droombeelden najagen wanneer we ons zouden
laten beheersen door deze idealen.
Omdat ze onwerkelijk zijn en onhaalbaar, kunnen ze ons algauw moedeloos
maken zodat we erop afknappen.
Helaas zijn er christenen die uiteindelijk
van het geloof vervreemd raakten,
omdat ze te veel beheerst werden door
onwerkelijke idealen: toen die niet ver-
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vuld werden, brak er in henzelf iets.
Maar ook wanneer dit niet gebeurt,
kunnen deze idealen ons verlammen in
het kerkelijk jaar, met verenigingen en
catechisaties, preken en huisbezoek. Ze
geven gemeenteleden dan een minderwaardigheidsgevoel en grote onzekerheid. Deze uiten zich duidelijk.
1.

Het uit zich in steeds doorgaande
ontevredenheid over psalmberijmingen, liederen, bijbelvertalingen,
liturgie, preek. Veranderingen veranderen juist daar niets aan. Daaruit
blijkt dat de diepere drijfveer een
gevoel van minderwaardigheid is:
men durft niet ferm te zijn op zijn
bezit.
2. Het uit zich verder ook in een steeds
grotere spraakverwarring en onduidelijkheid rond normen (het toepassen van de norm kan beleefd worden als onveiligheid voor bijv.
jongeren, vrouwen in de kerk, pedofielen). Men durft de norm niet
meer frank en vrij toe te passen op
mensen, en de tucht verzwakt of
verdwijnt in naam van bescherming
en veiligheid.
3. In de derde plaats worden christenen soms in steeds grotere mate
afhankelijk van de niet-gelovigen.
Hun reacties worden breed uitgemeten. Hun interesses worden
bepalend. Dit leidt tot uitholling van
de prediking en reductie tot een
paar thema’s als liefde en sociale
bewogenheid. Men durft niet fier
meer zijn op de hele leer.

Missionaire gemeente?
Nu wordt het actief zijn van deze idealen in belangrijke mate bevorderd door
het idee van de missionaire gemeente.
De kerk zou alleen bestaansrecht hebben wanneer ze groeit en werft, en
anders wordt ze een museumstuk. Het
gaat hierbij dus niet om de bekering
van de christen en over de opstanding
van de nieuwe mens. Het gaat over de
opstanding van een nieuwe kerk. De
kerk moet radicaal veranderen. Sommigen vinden het zelfs beter om de kerkdeuren te sluiten omdat men zich
schaamt voor de bestaande gemeente
en omdat men liever met nieuwbouw
wil beginnen: de experimentele groep.

Hier en daar verdwijnen lang bestaande
gemeenten, leeggezogen door missionair werk, zonder dat daar op afzienbare termijn nieuwe gereformeerde
kerken voor in de plaats komen.
We willen daarom nu wat nader ingaan
op deze achtergrond van de drie idealen. Op het eerste gezicht lijkt het een
bijbels concept: de kerk als licht in de
wereld. Maar is een gemeente pas lichtgevend wanneer ze missionair is of
wordt? En wat is in dit geval dan missionair?

Is een gemeente pas

lichtgevend wanneer ze

2.

3.

missionair is of wordt?

De vraag mag vandaag nauwelijks meer
gesteld worden, omdat de missionaire
gemeente geheel vanzelfsprekend lijkt
en zonder meer verplicht zou zijn. Toch
kunnen we enige vrijmoedigheid tot
doorvragen ontlenen aan het feit dat de
adjectievenkerk (missionaire gemeente,
diaconale gemeente enz.) iets betrekkelijk nieuws is en aan het feit dat de wortels van deze concepten niet verder
teruggaan dan de jaren zestig van de
twintigste eeuw, toen ze ontwikkeld
werden in voornamelijk hervormde
kring. Het heeft echter niet zo veel zin
om in dit verband terug te gaan naar de
doorbraaktheologie na de Tweede
Wereldoorlog of in te gaan op de theologie van Hoekendijk en anderen. In de
concrete werkelijkheid van de huidige
gemeente is het niet de theologische
oorsprong van thema’s die ze populair
maakt. Thema’s spreken vooral aan
wanneer ze bij ons gevoel passen.
Daarom beperken we ons tot de vraag
of het aansprekende thema van de missionaire gemeente ook aansluit bij het
Nieuwe Testament en de geschiedenis
van de kerk.
1.

Het is vanaf het begin de bedoeling
van onze God geweest dat het goede
nieuws van de Messias Jezus in de
hele wereld verbreid zou worden.
Dat is ook maar gelukkig voor ons!
Voor deze verbreiding heeft de
Geest afgezanten aangesteld, apostelen. Zij trokken volgens opdracht
met hun medewerkers in alle richtingen. Zo werd het fundament

4.

5.

6.

gelegd. Zo werden overal gemeenten geplant. Na de periode van planten en fundamenten leggen kwam
een andere tijd. Dan zijn er geen
apostelen meer. En de gemeente
heet nergens ‘apostolisch’.
De gestichte gemeenten zijn geroepen en geheiligd om een nieuw
offer voor God te zijn in deze wereld.
Hun allereerste opdracht is om te
bidden voor alle mensen, opdat zij
tot bekering komen. En hun tweede
opdracht is om zo heilig en liefdevol
te leven dat daardoor de laster van
de ongelovigen wordt weerlegd.
De brieven staan vol opdrachten om
toe te zien op jezelf, omdat de
tegenstander rondsluipt als een
hongerige leeuw. Ook de oudsten
moeten toezien op zichzelf en de
gemeente. Geboden voor vaders en
moeders, kinderen en slaven worden
herhaald en ingescherpt. De gemeente is in deze wereld een heilig
priesterdom. Daarin passen het toezien op elkaar, de onderlinge bemoediging en vermaning.
Er is in de apostolische brieven geen
opdracht noch belofte om de buren
en de stad (waarvoor men bidt) te
bekeren. Er is wel een opdracht om
zich niet te schamen voor het evangelie en om te allen tijde bereid te
zijn tot verantwoording. Misschien
zal God het gedrag van personen en
gemeenten belonen door anderen
ook tot dit geloof te brengen en toe
te voegen aan de gemeente. Bijvoorbeeld een ongelovige echtgenoot of
mensen uit de synagoge van de
Tegenstander.
De stad en de wereld waarin de
christenen leven, zijn niet maat of
doel voor hun huisstijl. Integendeel:
dit is de duisternis waarin men licht
moet zijn. Dit licht straalt en moet
gezien worden in contrast met het
duister. Het is geen zoeklicht maar
een kandelaar. Het licht is geen
bouwlamp maar een kaarsje dat kan
uitwaaien. En dit licht is aangesloten op de stroom van het rijk dat in
de hemelen is.
De belangrijkste vraag voor gelovigen en gemeenten is daarom of zij
zelf straks zullen mogen ingaan in
de vreugde van hun Heer, komende
uit de grote verdrukking.
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Samenvattend kunnen we zeggen dat
gelovigen en gemeenten betekenis voor
anderen kunnen krijgen – wanneer God
het wil – door hun voorbede, hun
gedrag en hun openlijk uitkomen voor
hun hemelse Koning. Wanneer gelovigen zuinig zijn op het licht dat God in
hen ontstak en erop bedacht zijn dat
het niet uitwaait, kan God ook anderen
tot dat licht brengen. Dat hopen en bidden we. Nergens in het Nieuwe Testament lezen we dat aan christenen later
een verwijt zal worden gemaakt wanneer ze geen bekeerlingen gemaakt lijken te hebben. Wel lezen we dat onze
Heiland zich voor ons zal schamen wanneer wij ons voor Hem geschaamd hebben en niet durfden uit te komen voor
zijn Naam. Het is aan ons als christenen
om in de eenentwintigste eeuw vrijmoedig voor de dag te komen als burgers van een rijk dat in de hemelen is.

had zijn naam niet verloochend. Dan
geeft de Here een belofte: ‘Ik zal mensen
laten komen die bij de Tegenstander
horen (…) zij zullen zich eerbiedig aan
uw voeten neerwerpen en erkennen dat

in een belegerde stad woont, moet niet
steeds aan stadsvernieuwing doen:
noodzakelijk onderhoudswerk is voldoende. Wees dankbaar dat je woont en
veilig bent.

Wanneer je als kerk in deze tijd voor goud wilt gaan,
moet je alles vasthouden wat je gekregen hebt.

Ik u heb liefgehad.’ En Hij geeft nog een
belofte: ‘Omdat u trouw bent gebleven
aan mijn gebod om stand te houden,
zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt.’ En ten slotte zegt de Heiland:
‘Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.’ Wanneer je als kerk in deze tijd
voor goud wilt gaan, moet je alles vasthouden wat je gekregen hebt. Met
innerlijke overtuiging. Zonder je te
laten ontmoedigen. Met inzet in het

De kerk heeft tijden gehad dat ze zich
meerderwaardig voelde met haar kathedralen en invloed of met haar kerkhistorisch alibi. Tegenwoordig dreigt minderwaardigheidsgevoel in het Westen. Maar
beide zijn keerzijden van dezelfde
medaille: wij vinden onszelf belangrijk
voor de wereld. Maar zo is het niet. God
kan ons gebruiken, maar onze belangrijkheid ligt in de hemel, bij Hem. Dat
geeft nederigheid en dankbaarheid,
rust en vertrouwen, liefde en tevredenheid. Alleen dan gaan we een gezond
gemeentelijk leven tegemoet in dit seizoen. Moedig en met een sterke overtuiging.
Noot:

*

Dit artikel werd als lezing gehouden bij
de opening van het kerkelijk seizoen in
de GKv te Ridderkerk (7 september 2011).

De kerk naar de achtergrond
Het is aan onze Here om dat al of niet te
gebruiken (misschien zonder dat wij
het weten) bij zijn werk om anderen te
trekken.

kerkelijk seizoen, zonder te gaan rusten
op lauweren die we pas later zullen ontvangen. Dan red je het en misschien
geeft God je nog anderen als toegift.

Onder veilig geleide

Met overtuiging

Voor ons in de eenentwintigste eeuw is
de gemeente in Filadelfia een baken in
zee (Op. 3:7-13). Ze had weinig invloed en
leefde onder de druk van de synagoge
van de Joden. Maar de gemeente was
trouw gebleven aan Jezus’ woorden en

Vanuit deze taakstelling voor de
gemeente die gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten,
mag men ferm en fier en frank en vrij
zijn op ontvangen belijdenis, lied en
liturgie. Veel kan altijd anders, maar wie

302

Mijn mobieltje

En nu overweeg ik dus om nóg een
mobieltje mee te nemen. En wel:
een mobiele preekstoel. Ik zag ’m
in de herfstvakantie. Samen met
mijn vrouw was ik een paar dagen
in Noord-Frankrijk. Wij bezochten
een slagveld uit de Eerste Wereldoorlog. En ineens stonden we voor

de poorten van Noyon. Die oude
middeleeuwse stad – prachtig
gerestaureerd na de verwoesting
in 1918 – heeft een van de meest
indrukwekkende kathedralen van
Frankrijk. Fier steekt die boven de
stad uit. Binnen in de kerk, op het
kruispunt, sta ik me te vergapen
aan de enormiteit. Op het podium
daar staat een grote stoel, met
rood fluweel bekleed. Ik ga erin
zitten en waan me voor een
moment de machtige bisschop.
Noyon is de geboortestad van Calvijn. Ik probeer me in te denken
wat het moet zijn geweest, om je te
onttrekken aan de betoverende
luister van de kerk van toen. Het
ontroert mij op de zolder van het
bescheiden museum dat aan Calvijn is gewijd. Het staat op zijn
geboorteplek. Ik vind daar een
mobiele kansel. Gebruikt in de tijd
van de vervolging, daarop werden
hagenpreken gehouden. Prompt
probeer ik me dat voor te stellen.
Ik zie een groep mensen in de
openlucht bijeen, en dan arriveert
de predikant met zijn mobieltje. Hij
vouwt zijn kansel uit en hij preekt.
Dat mobieltje – besef ik – is dan
dus het enige kerkelijke symbool.
En het zegt precies datgene waar
het in de kern om gaat: de prediking. Is het niet het hart van de
gemeente?
En nu overweeg ik dus om ook met
zo’n ding op pad te gaan. Ik kom
immers steeds vaker in een kerkgebouw waar geen preekstoel is.
In een enkele kerk krijg ik nog de
keus: wilt u op de kansel of achter
de tafel? Maar er zijn kerken waar

zelfs al geen tafel meer is. Een
leeg podium, waarop je als een
Steve Forbes je product kunt presenteren. Het lijkt een trend.
Nieuwe kerkgebouwen hebben ’m
niet meer. In plaats van een preekstoel wordt een multifunctioneel
podium ingebouwd. In bestaande
kerken wordt de kansel afgebroken. Ach, ik snap de behoefte aan
ruimte. Waar plaats je het groeiende aantal muzikanten met hun
veelsoortige instrumenten? Ook de
bijbellezende zuster verdient een
mooi plekje. En wat een leuk
gezicht als de kinderen voor hun
kerkmoment op de podiumrand
komen zitten.
Tegelijk bedwing ik een tegenstem
in mij. Als zou het gaan om de
opruiming van een relikwie uit een
muffe kerk. De kerk als preekburcht, maar nu willen we een
schouwburg… O, een ruim podium
is prima, een kerkdienst is geen
onemanshow. Maar misschien ook
juist mee daarom blijft een kansel
nodig. Dat hoeft dan voor mij niet
zo’n imposant gevaarte uit de tijd
van de Doleantie te zijn, waar de
preektijger zijn ruime gang kan
gaan. Ik pleit voor een houten
broek. Hoog opgetrokken, tot vlak
onder de witte preekbef. Dat symboliseert dat het in de kerk in de
kern gaat om het Woord van God,
dat toch met bevel van geloof en
bekering verkondigd moet worden.
En ik kan ’s zondags m’n eigen
broek aanhouden, het scheelt mijn
vrouw haar haastige perswerk.
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Column
Gijs Zomer

Voor ik op preekpad ga, onderwerpt mijn vrouw me aan een heel
ritueel. Zit er geen vlek op je pak,
trek je stropdas nog wat aan, en
zal ik even snel een vouw in je
broek persen? Ook wordt mijn
preekmap gecontroleerd: heb je de
goeie bij je? En ten slotte vraagt ze
naar mijn mobieltje. Ze doelt dan
natuurlijk op mijn telefoontje, dat
toch tot de standaarduitrusting van
elk modern mens behoort. Zonder
mobieltje is er geen leven, leerde
onlangs nog de Blackberry-uitval.
En het is ook de reizende prediker
aan te raden om zo’n ding bij je te
hebben. Makkelijk voor als je in
een file – jawel, die heb je tegenwoordig ook op zondag – terechtkomt. Dan bel je even naar de kerk
dat het wat later wordt. Eens overkwam mij dit. En de koster vroeg
me prompt naar mijn tomtom.
Maar ook die heb ik bij me! Voor
mijn part had dit apparaat rond
mijn intrede van dertig jaar geleden uitgevonden mogen worden!
De koster vraagt naar de aankomsttijd. Ik lees die keurig af en
mij wordt nu gevraagd om even
aan de lijn te blijven. Ik krijg dan
de dienstdoende ouderling aan de
lijn en die zegt doodleuk: Keert u
maar om, dominee, wij gaan hier
lezen…
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Woordwaarde
Egbert Brink

Ongelukkig prijzen

En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft
gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij
geprezen.’
(Job 1:21)

Hoe kan Job het zeggen, hoe krijgt hij het over zijn lippen?
De naam van de Heer zij geprezen! En dat, terwijl al je bezit
tingen zijn afgenomen. Veel erger nog: al je kinderen, van de
ene op de andere dag. Is het niet onnatuurlijk en onmense
lijk om zo te spreken?
Was Job zo uitzonderlijk? Immers, zoals
hij was er niemand op aarde (1:8). Of
krijgen uitleggers gelijk, die beweren
dat het hier om niet meer dan een vertelling gaat? Onder het mom van: zulke
figuren komen alleen in mythen en
sagen voor.

Dubbel woordgebruik
Het woord dat Job gebruikt om de
Naam van God te prijzen, speelt een
belangrijke rol in het eerste hoofdstuk.

Dit woord barak in het Hebreeuws kan
op verschillende manieren worden
gebruikt. Het kan zowel een positieve
als een negatieve betekenis hebben.
Afhankelijk van de context kan het zegenen of prijzen betekenen, maar evenzeer
het tegendeel: vervloeken of vaarwel
zeggen.
Kenmerkend voor Job is dat hij zeer
betrokken is op zijn kinderen. Hij gunt
ze dat zij feestvieren. Maar telkens
nadat een van zijn zonen weer een feest

had gegeven, liet Job zijn kinderen bij
zich komen voor een reinigingsritueel.
Niet direct omdat zij de beest hadden
uitgehangen. Er wordt een andere
reden door Job aangevoerd: misschien
hebben mijn kinderen wel gezondigd
en God in hun hart vervloekt (barak in
de negatieve betekenis). De context
wijst uit dat het in negatieve zin
bedoeld is.
Overigens sluit de aandacht hiervoor
aan bij thema’s die in de andere wijsheidsliteratuur in de Bijbel naar voren
komen. In Spreuken 30:9 wordt als verleiding voor een rijke genoemd dat hij
God zou kunnen verloochenen, zodat hij
zou kunnen zeggen: wie is de Heer? Het
gaat hier ook over een levenshouding
die los van God maakt en geen verbinding met Hem zoekt. Kortom, een houding die Gods Naam geen eer aandoet.
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Vervloek!
Vervolgens blijkt satan juist op dit punt
Job te willen verzoeken. Hij insinueert
dat Job God trouw is omdat hij een
voorkeursbehandeling krijgt. Satan
waagt te betwijfelen of Job nog zo volhardt als de voorspoed verdwijnt en als
alles wat Job toebehoort, zou verdwijnen. Ongetwijfeld zal hij dan God in zijn
gezicht vervloeken (barak opnieuw in de
negatieve zin). Waar Job om bidt – dat
zijn zonen in hun voorspoed niet in de
verleiding komen dat zij in hun hart
God vaarwel zeggen – daar wil satan
precies bij Job toeslaan. Neem Job zijn
voorspoed af en zijn geloof zal onecht
blijken te zijn. Mensen geloven alleen
om dat ze er iets voor (terug)krijgen.
Niet om te dienen, maar om te verdienen.
Wanneer satan vernietigend toeslaat, is
Jobs eerste reactie verpletterend. Hij
heeft eerst zijn mantel gescheurd, zo
hartverscheurend is het wat hij meemaakt. Vervolgens heeft hij zijn hoofd
kaal geschoren, als teken van rouw. En
daarna zich plat voorover op de aarde
geworpen; zwaar aangeslagen als hij is.
Een heel menselijke reactie, voor
iemand die zo is getroffen door leed en
verdriet. Daarna reageert hij ook men-

selijk, door met zijn eigen sterven bezig
te zijn. Wie zo veel intimi verliest, verlangt zelf ook te gaan.

De Heer is een sterke toren
Maar ook de uitspraak: ‘de Naam van de
Heer zij geprezen’, is niet onnatuurlijk.
Precies hetzelfde woord (barak)
gebruikt Job nu in positieve zin. De
lezer wordt herinnerd aan Jobs vrees:
mijn zonen mochten God eens in hun
hart vervloeken (1:5). En satan zette er
de aanval mee in: zal hij U niet openlijk
vaarwel zeggen (1:11). Job neemt het zelf
in de mond, nu hij getroffen wordt.
Maar hij zegt God juist níet vaarwel. Hij
laat de hemel niet lang in spanning
afwachten. Job reageert acuut op wat
satan heeft ingebracht. Hij gaat God
niet uit de weg, maar ziet de gebeurtenissen niet los van de Levende. Dit alles
overkomt Job onder de noemer van
Gods Naam.
Ook hier werpt overige wijsheidsliteratuur een licht op de tekst. Job doet niet
veel anders dan door de Spreukendichter is verwoord: de Naam van de Heer is
een sterke toren, de rechtvaardige snelt
erheen en is veilig (18:10). De rechtvaardige snelt eropaf, hij kan niet wachten
om veiligheid bij God te zoeken. Zo snel
de benen hem kunnen dragen, loopt hij
naar binnen, veilig en geborgen. Het
beeld wordt opgeroepen van iemand
die haast maakt. Het wordt voor ogen
geschilderd als een zaak waarmee je
ook haast moet maken. Precies wat Job
deed, na de eerste nederlagen en zware
slagen: hij vluchtte naar de Naam.
Job zoekt zijn toevlucht rechtstreeks tot de Naam (en
faam) van de Heer.

Tot driemaal toe noemt Job Gods hoogverheven Naam: Heer (Job 1:21). Gods
reputatie is voor Job recht overeind blijven staan. God is nog steeds wie Hij is!
Ook nu is Hij erbij: Heer, Hij is erbij, Hij is
er voor mij. Het gaat er niet alleen om
hoe Hij heet, maar wie Hij is. Wie Hij
daadwerkelijk is. Hij kan nergens buiten
gehouden worden. Daarom betrekt Job
alle gebeurtenissen op God. Hij is voor
hem niet veranderd, wat er ook is
gebeurd.

Vlucht naar de Naam
In al zijn benauwdheid zoekt Job het
hogerop. Juist dat Job zijn toevlucht tot
God zoekt in al zijn noden, angst en
pijn, bewijst dat zijn geloof echt is. De
Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de Naam van de Heer zij geprezen.
Alles wat Job bezat, had hij ontvangen.
Hij erkent dat de God die hem dit alles
gegeven heeft, net zo goed het recht
heeft hem alles te ontnemen. Maar Job
prijst God niet vanwege zijn ongeluk of
ondanks zijn ongeluk. In zijn ongeluk
prijst Job de Naam, omdat hij in dat bolwerk houvast vindt. In zijn Naam geeft
God houvast aan Zichzelf.
Wat moet je als mens, wanneer je met
zulke grote moeiten geconfronteerd
wordt?
Met vernielende en vernietigende
krachten? De rechtvaardige vlucht naar
de Naam van God, die is als een sterke
toren. De sterke toren is een bolwerk,
een verdedigingstoren, een onneembare vesting. Een hoge toren waar je
naartoe vlucht in een hevige strijd op
leven en dood. Een mens is er veiliger
dan in de veiligste schuilkelder. Hij
wordt boven de situatie uitgetild. Als
Job houvast vindt bij Gods Naam, dan is
hij niet onkwetsbaar. Maar hij blijkt er
wel onschendbaar en onaantastbaar.
Omdat Job heel zijn leven betrekt op de
levende God, gezegend is Hij!
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Rondblik
Harm Boiten

Guido de Brès, reformator
van de Nederlanden I

In de nacht van 1 op 2 november 1561, dit najaar 450 jaar gele
den, werd er een klein pakketje over de muur geworpen van
het kasteel van Doornik in de Zuidelijke Nederlanden, waar
de landvoogdes Margaretha verblijf hield. Het bevatte twee

brieven en een belijdenis, die wij kennen als de Nederlandse
Geloofsbelijdenis.

Anoniem belijden?
Opvallend was dat de documenten anoniem waren. Natuurlijk stelden de al
eerder door de landvoogdes benoemde
‘commissarissen’ ook naar deze zaak
een nauwkeurig onderzoek in. En al
kostte het nogal wat speurwerk, het
gelukte hun de auteur aan het licht te
brengen.
In een eerste rapport aan de landvoogdes doen zij verslag van het verhoor op
15 november van een al eerder gevangen genomen gelovige, Gilles d’Esprin
galles. Daaruit wordt duidelijk dat het
gaat om ene ‘Jerome’ en ook hoe hij
eruitziet. Het is een man ‘van ongeveer
veertig jaar, hoog van postuur, bleek van
gezicht, nogal mager en met een langwerpig gezicht, en de baard neigend
naar het rossige, met hoge schouders
en een enigszins gebogen rug’. Het is
‘een onverzorgde gestalte met een

zwarte mantel met neergeslagen kraag’.
Maar het belangrijkste uit hun rapport
is dat zij van oordeel zijn dat Jerome of
Guy de opsteller is van het geschrift dat
in de nacht van 1 op 2 november over de
kasteelmuur kwam, de Confession. Zij
blijven alles in het werk stellen om deze
Jerome alias Guy op te sporen en gevangen te nemen.
Een doorbraak in het onderzoek vormde
op 10 januari 1562 de ontdekking (door
een begin van brand) van het verblijf
van Jerome alias Guy in Doornik. Met
blijdschap rapporteren de commissarissen dezelfde dag nog aan landvoogdes
Margaretha, dat ze het huis ontdekt
hebben waar deze ‘Guy de Bresse, ook
wel Hieromme’, kerkdienaar en predikant, verblijf hield in Doornik. Het was
in de wijk St. Brixe, waar ene Jan de
Gand en zijn vrouw de achterzijde van
hun woning aan hem hadden verhuurd.

Vlak daarbij huurde hij van Piat
Moyeulx en zijn vrouw een tuinhuisje
als werkruimte, gelegen tegen de stadswallen.
De commissarissen rapporteren daar
een grote hoeveelheid boeken en papieren te hebben aangetroffen, waaronder
ongeveer tweehonderd exemplaren van
een klein boekje getiteld Confession de
foy des fidelles des Pais Bas. Ze hadden
ook verscheidene zeer verderfelijke boeken gevonden van Calvijn, Luther,
Melanchthon, Oecolampadius, Zwingli,
Bucer, Bullinger, Brentius en andere ketters. En verder troffen zij er verscheidene aantekenboekjes aan, bundels
preken, akten, uittreksels, notities en
dergelijke zaken, zowel in het Frans als
in het Latijn, met daarin diverse citaten
uit de heilige Schrift en van enkele
auteurs, het merendeel in het Grieks en
enkele in het Hebreeuws. Het was allemaal geschreven, zoals zij door vergelijking hebben kunnen vaststellen, met
dezelfde letters en tekens als de brief
die hun was gestuurd en achter de eerste poort van het kasteel was geworpen.
Dat gaf hun de zekerheid dat de brieven
volledig waren geschreven en samengesteld door voornoemde Guy.
‘Jerome’ heet ‘Guy de Bresse’ en is afkomstig uit Bergen (Mons); hij is ge-
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trouwd en heeft op de laatste dag van
augustus 1560 een zoon gekregen die
hij de volgende dag liet dopen en de
naam Israël gaf. Er waren ook brieven
aangetroffen van de hand van Calvijn,
Datheen en Crespin.
Overzien we dit onderzoek van de commissarissen, dan valt op hoe nauw de
naam van Guido de Brès, de leidende
figuur van de Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden en calvinistisch prediker bij de gemeenten onder het kruis in
dat gebied, betrokken is bij de Confession de foy. Hij organiseerde de geheime
aanbieding van het pakje aan de overheden en de koning, en dat met een
eigenhandig geschreven brief, en hij
had nog zo’n tweehonderd exemplaren
voor verspreiding klaarliggen in zijn
studeerhuisje. Guido de Brès is vrijwel
zeker zelf de auteur van de Confession
de foy.

Naam en familie
Wie was deze Guido de Brès? Even terzijde: historisch gezien zou zijn naam
als ‘De Bray’ of ‘Du Bray’ (naar een
plaatsnaam) gespeld moeten worden,
maar wij gebruiken de door hemzelf
gekozen schrijfwijze De Brès.
Guido werd in 1522 geboren in Bergen
(Mons ). Zijn vader, Jean du Bray, was
van beroep ‘teinturier’. Guido’s moeder,
van wie voor- en achternaam niet
bekend zijn, was een vrome vrouw. Toen
zij van Guido in verwachting was en op
een keer luisterde naar een Italiaanse
monnik die preekte in de straten van
Bergen, bad ze in stilte dat haar kind
ook zo’n prediker van Gods Woord zou
worden. Guido was de jongste in een
gezin met vier oudere kinderen: een
meisje, Mailette, en drie zoons, Jean,
Christophe en Jérôme.
Jean werkte samen met zijn vader in
het schildersbedrijf. De inquisitie nam
hem in 1562 gevangen op verdenking
van hulp aan zijn broer Christophe bij
diens vlucht naar Antwerpen. Tweemaal
werd hij op de pijnbank gelegd en uiteindelijk veroordeeld tot publieke boetedoening: zes maanden lang moest hij
elke zondag bij de mis assisteren. In 1571
zat hij opnieuw enige tijd gevangen, en
twee jaar later werd hij weer ontboden
voor verhoor, maar van een veroordeling

is ons niets bekend. In 1584 woonde hij
nog steeds in Mons.
Bleef Jean de katholieke moederkerk
trouw, Christophe volgde het spoor van
zijn jongste broer, de reformator. Hij
was volgens een notitie van de Raad van
Beroerten (Conseil des Troubles) van
beroep glazenier. Verdacht in 1551 en
metterdaad vervolgd in 1553, vluchtte
hij in 1558 naar Antwerpen. De inquisitie ontdekte in zijn huis in Bergen verboden boeken. Ook in Antwerpen werd
hij gezocht. In een latere notitie valt te
lezen dat hij met zijn gezin als vluchteling verbleef in Engeland.
Broer Jérôme, die hetzelfde beroep uitoefende als zijn vader en zijn broer Jean,
werd in 1572 en 1573 ontboden voor de
koninklijke commissie, maar verscheen
niet. Hij werd bij verstek veroordeeld
door de Raad van Beroerten, kreeg gratie en heeft zich weer verzoend met de
roomse kerk.
De enige zus van Guido, Mailette,
trouwde met Daniël de la Deuze, een
lakenhandelaar uit Valenciennes. Guido
logeerde in augustus 1566 een paar
dagen bij hen. Toen de troepen van
Noircarmes de stad innamen, werd
Daniël gevangengenomen en door de
Raad van Beroerten veroordeeld tot onthoofding op het schavot voor het schepenhuis van de stad, vanwege zijn hulp
bij de fortificaties van de stad en zijn
deelname aan het calvinistisch heilig
avondmaal. Op 17 januari 1569 is het
vonnis voltrokken. Zijn vrouw Mailette
vond toevlucht in Sedan bij haar
schoonzus, Catharina, Guido’s vrouw.
Guido schrijft vanuit de gevangenis aan
zijn vrouw: Groet ook mijn lieve zuster,
en dat zij van God haar verdrukking
aanneme.
De familie betaalde een zware tol ter
wille van het evangelie van Jezus
Christus. Christophe en zijn gezin zijn
uitgeweken naar Engeland, moeder en
zus naar Frankrijk, Daniël en Guido zijn
terechtgesteld, onthoofd en opgehangen.

Bekering
In het gezin van vader en moeder Du
Bray in Bergen groeide Guido op samen
met zijn broers en zus. Omdat van broer

Jean bekend is dat hij schoolging in
huize ‘Braisnet’ aan het Begijnhof en in
huize ‘Henry’ vlakbij de Phénix, ligt het
voor de hand te veronderstellen dat ook
Guido daar naar school is geweest.
Waren vader en broer Jean ‘teinturier’,
iemand die leer, huid of glas kleurt,
Guido werd ‘verrier’, iemand die objecten van glas maakt, een glasblazer, of
iemand die verf aanbrengt op glas, een
glasschilder. In het atelier van vader
Jean werkten vader en broers naar alle
waarschijnlijkheid samen, zodat alle
facetten van het glasberoep hun eigen
plek kregen in het bedrijf: glasblazen,
glaszetten en glasschilderen.
Crespin, de eerste biograaf van Guido
de Brès, vertelt dat Guido zich in zijn
vroege jeugd sterk had overgegeven
aan de ‘paapse bijgelovigheden’. Over
de weg waarlangs hij tot bekering
kwam, vertelt Crespin dat hij de waarheid van het evangelie vond door aanhoudende lezing van de Bijbel. Zijn
breuk met de ‘moederkerk’ was geen
ondoordachte daad, nee, hij had Jezus
Christus in de heilige Schrift gevonden
en hij werd een volgeling van Hem. Zelf
schrijft Guido vlak voor zijn terechtstelling vanuit de gevangenis aan zijn moeder: ‘U vroeg of het kind dat u droeg zo
zou zijn als die jezuïet, welnu, God
maakte me wel tot een jezuïet, maar
niet van die sekte die men jezuïeten
noemt. Hij maakte me tot een echte
navolger van Jezus, Gods Zoon, en riep
me tot heilige dienst, niet om de leer
van mensen te preken, maar het zuivere
en eenvoudige woord van Jezus en zijn
apostelen. En dat heb ik tot vandaag
gedaan met een goed en rein geweten,
niets anders zoekend dan de redding
van mensen, niet mijn eigen eer of voordeel.’ In het leven van De Brès liggen zijn
bekering, zijn overgang naar de gereformeerde religie en zijn roeping tot de
verkondiging van het evangelie in
elkaars verlengde.

Ballingschap in Engeland
Toen in zijn geboortestad Bergen
(Mons) de vervolging losbarstte
– op ketterse vergrijpen stond de
doodstraf! -, verliet De Brès zijn land en
zocht zijn toevlucht in Londen, waar de
goede koning Edward VI zijn koninkrijk
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openstelde voor alle gelovigen. Het is
niet geheel zeker in welk jaar De Brès
naar Engeland vluchtte. Vermoedelijk
ná 1547, want in dat jaar volgde Edward
VI op negenjarige leeftijd zijn vader
Hendrik VIII op als koning van Engeland.
De oom van de jonge koning, Edward
Seymour, was zijn lord-protector
(voogd) en fungeerde als regent. Op dat
moment kreeg de protestantsgezinde
aartsbisschop van Canterbury, Thomas
Cranmer, de ruimte om met steun van
Seymour en zo van de nog onmondige
jeugdige koning de Hervorming in
Engeland door te voeren. Protestantse

die gemeente was dat in de genoemde
profetie naast predikanten ook ouderlingen en gemeenteleden met bijzondere gaven voorgingen.
In het kerkgebouw van de Nederduitse
gemeente werd ook academisch onderwijs gegeven, zoals de uitleg van het
Oude en Nieuwe Testament. Wat De
Brès aan samenkomsten of colleges
heeft bijgewoond, weten we niet. Wel
ligt het voor de hand om aan te nemen
dat hij in Londen de gereformeerde kerk
heeft gevonden en contact heeft gehad
met vele vooraanstaande hervormers.

Het marktplein van Doornik (België)
vluchtelingen uit heel Europa waren er
welkom, ook uit de Nederlanden.
Cranmer en Seymour, die het werk van
de Reformatie ter hand namen, deden
hun winst met de ervaring van bekende
mannen die in het buitenland daaraan
ook leiding gaven. Anderen ontplooiden
eigen initiatieven. Zo verzamelden Peter
Alexander en Jan Utenhove, een gezaghebbend ouderling uit Gent, de Franssprekende vluchtelingen tot een gemeente onder de naam Nostra Ecclesia
Gallica. Deze kerk kende het instituut
van de wekelijkse profetie: men vergeleek bij de uitleg van de Bijbel de verklaring en toepassing van verschillende
schrijvers. Elke dinsdag kwamen de
Walen samen. Een eigenaardigheid van

De invloed die dat Londense kerkelijke
leven op De Brès heeft uitgeoefend, zal
aanzienlijk zijn geweest. De aanwezigheid van mensen die uitmuntten in
wetenschap en vroomheid, samen met
de grote aantallen vreemdelingen uit
alle landen, medeballingen om het
geloof, moet in die periode een theologisch milieu van geloof en debat hebben geschapen waaraan De Brès zich
niet heeft kunnen onttrekken. Het ligt
dan ook voor de hand te veronderstellen dat hij, gezegend met een gezond
verstand en een goed geheugen, zijn
tijd in deze omgeving uitgebuit heeft
met intensieve studie. De kunstzinnige
glasschilder werd zo omgeschoold tot
een bekwaam theoloog.

Prediker in Rijsel
Toen De Brès vernam dat er voor het
evangelie weer gehoor was in de
Nederlanden, keerde hij terug - misschien wel de belangrijkste balling die
uit Londen terugkeerde. De vroegere
glazenmaker uit Bergen ging met name
in Rijsel (Lille) een georganiseerd
gemeenteleven opbouwen. Hij zou er
vier jaar arbeiden. Crespin getuigt van
een bloeiend gemeenteleven onder zijn
leiding. Er zullen niet veel plaatsen te
vinden zijn waar het evangelie zo onverschrokken werd verkondigd als in Rijsel,
aan huis, in het bos, op het veld, in
onderaardse grotten. Het gebeurde met
groot levensgevaar voor hen die eraan
deelnamen. Maar de angst voor de
tirannie kon het vurige verlangen niet
bekoelen in het hart van het volk dat
hongerde naar de weide en naar voedsel voor de ziel. De prediking was op de
praktijk gericht en droeg vrucht: barmhartigheid werd betoond aan huisgenoten van het geloof en onbekenden,
zodat velen door dit middel getrokken
werden tot de kennis van Jezus
Christus.
Die nieuwe sterke bloei van de
gemeente riep hevige vijandschap op.
‘Minderbroeders’, paters franciscanen,
ruiden het volk op en beschuldigden de
overheden dat ze te slap waren in het
desnoods bloedig onderdrukken van
dergelijke christelijke gebruiken. Er
barstte een vervolging los in maart 1556.
De wrede terechtstelling van een gelovig echtpaar had een afschrikwekkend
effect. Wie niet gevangen wilde worden
om de brandstapel op te gaan, nam de
vlucht. De gemeente raakte verstrooid.
Ook Guido de Brès verliet Rijsel.
In Rijsel schreef hij - dan 23 jaar oud zijn eerste boek Le baston de la foy
chrestienne (De staf van het christelijke
geloof). Voor zover bekend was dit het
eerste boek dat Christoffel Plantin in
Antwerpen in het geheim drukte. Het
boek verscheen uiteraard anoniem.
Latere uitgaven vermelden De Brès als
auteur. De Brès heeft zijn eersteling, een
echte bestseller - er verschenen zeer
veel drukken - zelf tweemaal herzien.
Wat was de aanleiding om dit boek te
schrijven? De Brès droeg in een inlei-
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dende brief zijn boek op aan de
gemeente in Rijsel. We proeven hoe
warm zijn pastorale hart klopt voor die
gemeente van Christus. We ruiken in
deze brief de lucht van brandstapels en
verschroeide lichamen. Zien rechters en
overheden niet dagelijks dat arme kinderen van God in de gevangenis nauwelijks te eten en te drinken hebben? Dat
ze in diepe kuilen vol ongedierte worden gegooid? Dat ze als beesten op een
beetje stro moeten liggen met gebroken
armen en benen vanwege de pijnbank?
Dat de ijveraars voor de vaderen als tijdverdrijf de arme gelovigen komen
ondervragen met hun buiken vol wijn
en saus? Dat die vetzakken uit de Bijbel
alleen maar dwalingen halen en eruit
leren schreeuwen: ‘naar het vuur, naar
het vuur met die boze ketters’?
In die tijd van executies door onthoofding, ophanging en verbranding wilde
De Brès zijn gemeente wapenen tegen
bijvoorbeeld de populaire publicaties
van Nicole Grenier, een reguliere kanunnik aan de abdij van St. Victor in Parijs.
Deze geestelijke schreef in 1547 zijn
boek Het schild van het geloof (Le bouclier de la foy, en forme de dialogue).
Met zijn boek Le baston de la foy geeft
De Brès zijn gemeenteleden nu een
wapenstok in handen. ‘Ik zeg niet dat
dit wapen u ervoor zal bewaren om
gekwetst te worden door uw vijanden,
maar ik zeg wel dat u met dit boek niet
alleen de overwinning zult behalen op
uw vijanden, maar dat u hen ook de
mond zult stoppen.’ Hij roept zijn lezers
op niet lui of onachtzaam te zijn, maar
er vaak in te studeren, ‘om vertrouwd te
raken met deze aangehaalde citaten,
op-dat door dit middel de regering van
Jezus Christus bevorderd zal worden, en
die van de duivel en de ongelovigen verwoest en vernietigd.’ Wijze woorden, die
voor vandaag aan actualiteit niets hebben ingeboet. Gelukkig verscheen in
2009, vermoedelijk voor het eerst, een
vertaling in het Nederlands onder de
titel Het wapen van het christelijk geloof.

Studie in ballingschap
en huwelijk
Door de heftige vervolging die in maart
1556 in Rijsel uitbrak, werden de gelovigen naar alle kanten uiteengejaagd.
Waar vond De Brès echt wat verade-

ming? Hij trok nu in oostelijke richting
en kwam onderweg terecht in Frankfort. Over zijn verblijf daar is niet veel
bekend. Maar hij vertelt in zijn boek De
Wortel, Den Oorspronck / Ende het
Fundament der Wederdooperen over
een ontmoeting met een leerling van
Sebastiaan Frank. Het werd voor De Brès
een wonderlijke confrontatie met het
dopers spiritualisme. Die man leerde
‘dat de aarde nooit groter en gruwelijker afgod gedragen heeft dan wat men
de Bijbel noemt, en dat alle mensen zich
daaraan hebben vergrepen, omdat ze
daarin het Woord van God zoeken, wat
je toch in ons hart moet zoeken.’
Gelukkig ontmoette De Brès in Frankfort niet alleen dergelijke dwaalgeesten,
maar ook À Lasco en vermoedelijk ook
Calvijn en Crespin. En het is niet uit te
sluiten dat die ontmoetingen hem
ertoe brachten om in Lausanne en
Genève te gaan studeren. In elk geval
greep hij de kans om aan zijn predikantschap een degelijke basis te geven. De
prediker werd weer student en leerde
beter Latijn. In Lausanne was toen de
enige protestantse academie in de
Franse taal gevestigd, in die tijd
beroemd vanwege het onderwijs van
Theodorus Beza. Van Lausanne ging De
Brès naar Genève en volgde de lessen
van Calvijn.

behaagd ons gedurende de tijd van
ongeveer zeven jaren samen te laten
leven, terwijl Hij ons vijf kinderen
schonk.’
Enige literatuur:
G. de Brès, Het wapen van het christelijk
geloof, geschikt om weerstand te bieden aan
de vijanden van het Evangelie, waardoor we
ook de oudheid van ons geloof en van de ware
Kerk kunnen leren kennen, vertaald uit het
Frans naar de herziene en opnieuw vermeerderde uitgave van Thomas Courteau 1565,
Barneveld, 2009.
A.A. Roukens (red.), De Nederlandse
Geloofsbelijdenis, Barneveld, 2009.
N.H. Gootjes, The Belgic Confession. Its History
and Sources, Grand Rapids, 2007.
M. te Velde, (red.), Confessies. Gereformeerde
geloofsverantwoording in zestiende-eeuws
Europa, Heerenveen, 2009.
P. Korteweg, Guido de Brès (1522-1567),
Barneveld, 2010.
E.M. Braekman en E. de Boer (red.), Guido de
Brès, zijn leven, zijn belijden, Utrecht, 2011.

Waarschijnlijk is De Brès in het begin
van 1559 uit Genève teruggekeerd op
vaderlandse bodem. In de herfst van
hetzelfde jaar trouwde hij met Catharina Ramon. Van haar is niets bekend.
Wel weten we dat het een gelukkig en
gezegend huwelijk is geweest. Dat blijkt
heel mooi en samenvattend uit de brief
die De Brès een paar dagen voor zijn
executie aan zijn vrouw schrijft: ‘Je
angst en smart die mijn blijdschap en
de vreugde van mijn hart enigszins verstoren, zijn de reden dat ik je thans
schrijf, zowel tot jouw vertroosting als
tot de mijne. Ik zeg met name “tot jouw
vertroosting”, omdat je me altijd met
een zeer vurige toegenegenheid hebt
liefgehad, en het de Here nu behaagt
dat zich een scheiding tussen ons beiden voltrekt. (…) Het is je genoeg bekend
dat toen je met mij in het huwelijk trad,
je een sterfelijke man nam, die onzeker
was van elke minuut van zijn leven;
maar toch heeft het onze goede God
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Gemeentebreed
Aryjan Hendriks

Blij zijn straks?

Gods kinderen wacht een heerlijke toekomst. We belijden
met antwoord 58 van de Heidelberger dat ons na dit leven
‘eeuwige vreugde’ en ‘volkomen heerlijkheid’ ten deel zullen
vallen. Judas zegt zelfs dat God ons ‘juichend van vreugde’
(Jud. :24) voor zijn majesteit zal laten verschijnen. En wan
neer Johannes schrijft over de bruiloft van het Lam, klinkt de
oproep: ‘Laten wij blij zijn en jubelen…’ (Op. 19:7).
Straks worden alle tranen afgewist en
zijn dood, rouw en verdriet voorbij. Het
is zeer diep wanneer we de toekomst
die ons wacht, mogen typeren als louter
vreugde.
Maar wanneer je daarover nadenkt, kan
een akelige vraag je bespringen. Het is
deze vraag: hoe kan er straks volmaakte
blijdschap zijn, terwijl we weten dat
miljoenen medemensen verloren gaan
en in de hel zullen zijn? Hoe bestaat het:
een hemel vol vreugde en tegelijk een
hel vol verschrikking en pijn?
Om het heel persoonlijk te maken: kun
je straks jubelen van vreugde, terwijl je
broer of je kleinkind in de plaats van
Gods toorn is?

Hemel én hel
Er zijn christenen die het met deze vragen niet moeilijk hebben. Voor hen is de
Here zo’n God van liefde, dat het
bestaan van een hel te gek voor woorden is. Inderdaad, dan ben je van ons
probleem af! Maar de Bijbel laat er geen
misverstand over bestaan dat er niet
alleen een hemel is, vol geluk, maar ook
een hel, vol leed.
De Here Jezus waarschuwde reeds voor
die hel (Mat. 5:29-30; 10:28). Hij sprak
over ‘het onblusbare vuur’ (Mar. 9:44),
over ‘de wormen die blijven knagen’
(Mar. 9:48) en over ‘het eeuwige vuur,
dat bestemd is voor de duivel en zijn

engelen’ (Mat. 25:46). De apostel Paulus
zegt dat zij die het evangelie van onze
Here Jezus niet gehoorzamen, ‘zullen
worden verstoten, ver van de Heer en
van zijn kracht en majesteit’ (2 Tess. 1:9).
De hel is de plaats waar ‘pijn’ geleden
wordt (Luc. 16:23), waar de rook van de
‘pijniging’ tot in eeuwigheid opstijgt
(Op. 14:11). De Bijbel weet niet alleen van
eeuwig behoud, maar ook van eeuwig
‘verderf’ (Fil. 3:19).
We kunnen er niet omheen: onze toekomst vol vreugde brengt ook een
onvoorstelbaar leed voor allen die Jezus
niet als Redder wilden erkennen en op
wie Gods toorn bleef (vgl. Joh. 3:36).

Beklemmend
Onze vragen worden nog klemmender,
wanneer we ons realiseren hoe in het
volhardende ongeloof van mensen zich
Gods raad voltrekt. Daarvan spreken de
Dordtse Leerregels wanneer ze belijden:
‘God schenkt in dit leven aan sommigen
het geloof, terwijl Hij het aan anderen
onthoudt. Dit vloeit voort uit zijn eeu-
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wig besluit’ (DL I, 6). Er zijn mensen die
Hij niet uitverkoos, maar uit kracht van
zijn rechtvaardig oordeel ‘overlaat’ aan
eigen slechtheid en hardheid. Zij komen
uiteindelijk in de plaats van de pijn
als ‘degenen die het voorwerp zijn
van Gods toorn en die Hij bestemd
heeft voor de ondergang’ (Rom. 9:23;
vgl. 1 Petr. 2:8). Nee, daarin zijn zij geen
‘slachtoffer’ van een eeuwig besluit van
de Here. Ze hebben het ernaar gemaakt,
zoals Judas, ‘de zoon van het verderf’
(Joh. 17:12), het ernaar maakte. We moeten niet vergeten dat de Leerregels
nadrukkelijk hun ‘eigen slechtheid en
hardheid’ noemen!
Ja, inderdaad, onze vragen worden nog
klemmender. Want al is de helse pijn
ten volle verdiend, er is ook een eeuwig
besluit van onze God dat we bij die pijn
niet kunnen vergeten!
En juist dat eeuwige besluit kan ons zo
kwellen. Laat de helse pijn verdiend zijn
en overeenkomstig ‘Gods rechtvaardig
oordeel’ zijn, maar dan toch: hoe kun je
straks juichen van vreugde, terwijl zo
velen voor eeuwig onvoorstelbaar lijden?

Eenswillend
Ter beantwoording van deze vraag zou
ik willen inzetten bij wat de Catechismus ons leert rond de derde bede van
het Onze Vader: ‘Uw wil geschiede…’
Zeker, het gaat hier met name over
Gods geopenbaarde wil. Terecht heeft de
NBV dan ook: ‘Laat uw wil gedaan worden.’

De uitleg van de Heidelberger ziet het
als een bede om gehoorzaamheid. En
dat is juist. Maar daarmee is niet alles
gezegd. Want ten diepste leert Jezus ons
eenswillendheid met onze hemelse
Vader. En dat raakt uiteindelijk ook
Gods verborgen wil, zijn eeuwig besluit!
Al die mensen straft God naar zijn
rechtvaardig oordeel vanwege hun
ongeloof voor altijd.
A.A. Van Ruler spreekt in verband met
wat wij vragen in deze derde bede, over
‘een schrikwekkende werkelijkheid,
waar een mens doorheen moet’: de verbreking van onze eigen wil.* We moeten
uiteindelijk ‘zonder enig tegenspreken’
willen wat God wil en van harte zijn
rechtvaardig oordeel be-amen.
Ik denk dat dit veelszins nog toekomstmuziek is. In dit leven kunnen we het
behoorlijk te kwaad hebben met een
ongelovige broer of een afgedwaald
kleinkind, wanneer we denken aan het
vreselijke dat hun bij volharding wacht.
Nu kunnen we het ons moeilijk voorstellen dat het straks juichende blijdschap zal zijn.

Toch: amen-halleluja
Maar wat wij nu (nog) niet kunnen, zal
straks werkelijkheid zijn. We zullen onze
God in al zijn werk prijzen. Johannes
heeft het al gehoord: ‘Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, onze God,
Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken’
(Op. 15:3). De kerkvader Augustinus zei
het zo kernachtig: straks zal het zijn

‘amen-halleluja’. We zullen al Gods werk
be-amen. Ook zijn rechtvaardig oordeel
over hen die het evangelie ongehoorzaam waren. Jawel, en dat geldt ook
voor hen die ons nu zo dierbaar zijn.
Wat nu nog voor ons een ‘verschrikking’
kan zijn, om met Van Ruler te spreken,
zal straks geen moeite meer geven: we
zullen helemaal eenswillend met de
Here zijn en niets zal onze blijdschap
verstoren.
Van dat be-amen hebben we nu nog
maar een ‘klein begin’. We kunnen het
ons niet voorstellen dat we straks voluit
blij zullen zijn. Maar we mogen weten
dat de Heilige Geest onze vragen van nu
zal stillen in de aanbidding straks van
Hem die in al zijn weg en werk heilig en
rechtvaardig is. Want Christus zal dan
volmaakt leven in ons (vgl. Gal. 2:20) en
onze gedachten zullen die van Christus
zijn (vgl. 1 Kor. 2:16), van Hem die volmaakt eenswillend met zijn Vader was.
Vanwege dat wonder van de Heilige
Geest is het echt waar:
Op aarde was
als ijdel glas
uw blijdschap licht te schenden.
Maar eenmaal kan
de vreugde van
de bruiloft nimmer enden.
Noot:

*

A.A. van Ruler, Het Onze Vader, Nijkerk z.j.,
p. 27-28.
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Nader Bekeken – speciale
abonnementen
Op de
Here Jezus
lijken
In dit nummer o.a.
Kijken als ramptoerist?
Het graf van Jezus
Kampen denkt mee over m/v

Neem een proefabonnement op Nader Bekeken!
U ontvangt het blad dan drie maanden voor maar € 5,-.
Wilt u iemand een waardevol cadeau aanbieden? Denk
dan eens aan een geschenkabonnement op
Nader Bekeken. Het kost u slechts € 10,- en hij/zij
ontvangt het blad dan een halfjaar lang!
Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of
bel 0900-226 52 63 (€ 0,10 per minuut)
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Gelezen
Hans van der Jagt

Waardevol
Confessieboek

De Synode van Dordrecht (1618-1619)

Een waardevol boek gun je veel lezers. Dat geldt ook voor
Confessies. Het is een coproductie van een aantal gerefor
meerde auteurs onder aanvoering van dr. M. te Velde, de
redacteur. Het biedt een moderne en goed leesbare vertaling
van vijf gereformeerde belijdenissen uit de zestiende eeuw.
In een royaal en stevig boek worden de
bronnen van de gereformeerde traditie
ontsloten. Daaruit kan iedereen drinken
die vandaag gereformeerd wil zijn en
blijven, of wie wil weten wat de gereformeerde religie inhoudt.
Het boek is met enthousiasme geschreven. Dat spreekt niet alleen uit de inleiding van Te Velde. Je proeft het ook in de
bijdragen van de andere auteurs. Men
heeft zich ingespannen om de belijdenissen die in dit boek gebundeld zijn,
goed toegankelijk te maken voor mensen van vandaag. De auteurs stond een
brede gebruikersgroep voor ogen. Niet
alleen vakgenoten, maar een brede

groep geïnteresseerde kerkleden en theologen die in de kerken onderwijs in de
leer geven. En natuurlijk ook studenten
in de theologie. Ze zijn ervan overtuigd
dat deze belijdenissen voor de kerk van
nu nog steeds verrijkende en bruikbare
inzichten bieden.

Gezaghebbende
geloofsverantwoording
De vijf belijdenissen die in dit boek werden opgenomen, geven een gezaghebbende zestiende-eeuwse verantwoording van het geloof. Nadat in de christelijke kerk de drie algemene belijdenissen waren ontstaan, bleef het voor wat

de vorming van confessies betreft, eeuwenlang stil. In de tijd van de Reformatie ontstond door verschillende oorzaken een stroom van confessionele
geschriften. Uit deze lawine zijn vijf
belijdenissen gekozen uit de periode
1556-1561. Dat is de tijd waarin de gereformeerde overtuiging zich consolideerde tot een eigen en herkenbare
bloedgroep naast en tegenover de
rooms-katholieke en de lutherse richting. Het was een ‘toptijd’ van gereformeerde confessievorming. Deze vijf zijn
‘representatief, gevarieerd en gezaghebbend. En ze spreken naar onze overtuiging nog steeds aan als instructieve en
inspirerende documenten uit een heel
spannende en uiterst boeiende fase van
de kerk van Christus in Europa’ (p. 10v).
Aldus Te Velde in zijn lezenswaardige
‘Inleiding en verantwoording’.
Hij geeft eveneens aan waarom deze
confessionele documenten ook voor
onze tijd waardevol blijven. Ze zijn
vrucht van diepgaande studie van Gods
Woord. Ze vatten de hele leer van de
Schriften kernachtig samen. Ze putten
uit de brede traditie van kerkvaders en
medestanders. Ook geven ze een diepgaande confrontatie met het verval dat
er in de kerk was, waarbij de schrijvers
hun tegenstanders existentieel probeerden te overtuigen. Het drinken uit
deze bron kan je dus helpen om een
brede en diepe kennis van Gods Woord
te ontwikkelen. Het kan je bewaren voor
voorkeursthema’s of fragmentarische
discussies. Het helpt je om verder te kijken dan je eigen tijd en context. Deze
geloofsverantwoording is een voorbeeld
van actueel belijden in je eigen tijd.
Kortom, het is een verrijking om te putten uit de bronnen van de gereformeerde traditie.

Katholiek gevarieerd
Een van de leerzame ontdekkingen die
je in dit boek kunt doen, is het gevarieerde karakter van de gereformeerde
confessievorming. Daarin verschilt de
gereformeerde reformatie van de
lutherse. Die streefde in de zestiende
eeuw naar confessionele uniformiteit
met in 1580 het Konkordienbuch. In de
Rooms-Katholieke Kerk is er de uniformiteit van het pauselijk leergezag. Het
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boek Confessies laat zien dat er in de
gereformeerde reformatie geen sprake
was van uniformiteit, maar van verscheidenheid. Het geeft de geloofsbelijdenis van Theodorus Beza uit Zwitserland (ingeleid door M. te Velde), de
Franse confessie (E.A. de Boer), de
Schotse geloofsbelijdenis (F. van der Pol),
de Nederlandse geloofsbelijdenis
(H.J. Boiten) en de tweede Helvetische
belijdenis (J.A. Meijer). In elke belijdenis
klinkt de leer weer anders. Het is steeds
toegesneden op de situatie waarin de
gereformeerden in een bepaald land
hun geloof moesten belijden. De inleiding die aan de iedere belijdenis voorafgaat, laat dat eigen karakter telkens
zien.
Deze variatie in de verantwoording van
het geloof neemt de overeenstemming
in overtuiging niet weg. De confessies
hebben bewust een universeel karakter
en universele pretentie. De auteurs luisteren naar heel de Schrift, ze verwoorden de volle raad van God. Ze sluiten
zich aan bij de katholieke traditie. Ze
zoeken en vinden overeenstemming
over landsgrenzen heen. Om een voorbeeld te noemen: H.J. Boiten wijst er in
zijn bijdrage over de Nederlandse
Geloofsbelijdenis op dat de synode van
Embden besloot om zowel de Nederlandse als de Franse geloofsbelijdenis te
ondertekenen als bewijs van de eendracht in de leer (p. 450).

ook alle vijf gezamenlijk in de lijst van
hun ontstaanstijd geplaatst. In een
fraaie historische inleiding schetst hij
de ontstaansgeschiedenis van de Reformatie, het ontstaan van het gereformeerd protestantisme in de jaren veertig en vijftig, en het ontstaan van de
gereformeerde kerken in verschillende
Europese landen. Zijn bijdrage geeft een
compact en in alle beknoptheid knap
getekend beeld van een brede en ook
ingewikkelde geschiedenis. Het is zeker
de moeite van het lezen waard voor wie
zich een beeld wil vormen van de tijd en
de strijd waarin de gereformeerde confessies zijn ontstaan.

Kampen. Ze hebben een waardevol project ondersteund. De meeste medewerkers aan het boek zijn of waren verbonden aan de Theologische Universiteit in
Kampen. Dat dit niet voor allen geldt,
neemt niet weg dat we dit boek een
vrucht mogen noemen van de theologie
zoals die in Kampen bedreven wordt.
Het doet goed om in deze vrucht het
enthousiasme voor de gereformeerde
belijdenis te zien. Ik hoop dat velen van
deze vrucht zullen genieten en dat het
bijdraagt aan de versterking van de
liefde voor de gereformeerde religie,
zoals die in de gereformeerde leer beleden wordt.
N.a.v.: M. te Velde (red.),
Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa,
Groen, Heerenveen, 2009,
ISBN 9789058298935, 608 pag.,
prijs € 34,95

Over het ondertekenen van de belijdenis gesproken, dat was op deze synode
niet iets nieuws. In 1563 werd in Armentières een provinciale synode gehouden.
Zij sprak over het ondertekenen van de
Nederlandse geloofsbelijdenis als het
ondertekenen van de belijdenis die
onder ons is vastgesteld (‘arresteé entre
nous’). Daaruit ‘is wel duidelijk, dat de
door de kerken vastgestelde en aangenomen belijdenis al vóór 1563 als gemeenschappelijk bezit fungeerde’
(p. 448). Dat is dus al heel snel na 1561,
toen deze belijdenis door Guido de Brès
geschreven werd.

Het boek is goed bruikbaar. De vertalingen van de belijdenissen zijn in hedendaags Nederlands en daarom goed leesbaar. Ook is er een zaakregister toegevoegd waarin per onderwerp naar de
verschillende belijdenissen verwezen
wordt. Zo kun je je over een bepaald
onderwerp vrij gemakkelijk breed in het
confessionele brongebied oriënteren.
Wel moet je even ontdekken dat het
gebruik van de Romeinse cijfers niet
eenduidig is. In het register verwijst
Beza IV, 47-49 naar de geloofsbelijdenis
van Theodorus Beza deel 4, XLVII-XLVIX.
Maar dat is een kleinigheid.
Met het boek wordt ook ingespeeld op
de digitalisering van onze tijd. Er wordt
een cd meegeleverd waarop alle vijf
confessies te vinden zijn alsmede de
complete tekst van het boek.

Achtergrond

Vrucht van Kampen

Niet alleen wordt elke belijdenis met
een afzonderlijke inleiding geïntroduceerd. Ze worden door H.A. Speelman

Deze uitgave is mede tot stand gekomen door steun van de Willem de Zwijgerstichting en de Stichting Afbouw in
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Pop
Laat in Japan een pop van rubber en siliconen maken
zodat je hem op ware grootte terugkrijgt.
Doe alle foto’s van de vader in een envelop, alle foto’s die
zijn gemaakt op zijn vierenveertigste, met macht in zijn ogen, kracht in

Gedicht
Gert Slings

zijn benen en stuur alles in die envelop naar Osaka.
Haal de met stro en pop gevulde kist op van Schiphol
en trek hem thuis de nieuwe kleren aan uit modehuis Jakops.
Laat hem in een stoel kijken naar een Tatort die hij niet kent
een met Schimanski, en druk hem een flesje bier in een hand.
Buig de andere boven een bakje met de juiste pinda’s.
Je vertelt hem alles zonder tranen, vol overtuiging
als een acteur. Eindelijk praat je met hem, en stel je je vragen.

Maarten Moll (1966)
uit: Lichaam (uitg. Contact, 2011)
Dit vers is één pleidooi voor het gesprek tussen
vaders (moeders) en kinderen.
Hier is het te laat. Het kind laat een pop van de
vader vervaardigen in Osaka (Japan).
Daar kunnen ze alles kopiëren.
Eindelijk wordt er gepraat, maar er komen geen
antwoorden. Er wordt zelfs niet gepraat.
Frappant is dat de pop voor de tv wordt gezet met
een flesje bier en een bakje pinda’s.
Is de tv inderdaad de nekslag voor het gesprek?
Een wijze, bijbelse les (zie Deut. 6:20).
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Opgelegde vrijzinnigheid
tegenover ruimte voor minderheden

dat wat Pels naar voren brengt, in toenemende mate representatief zal blijken voor hoe er in de politiek en de
samenleving gedacht en geredeneerd
wordt. Het laat ook zien wat voor absolutistische en onverdraagzame trekken
er zitten in veel pleidooien voor tolerantie en relativisme.
Op een gegeven moment wordt aan
Pels het verwijt voorgelegd van de kant
van religieuze minderheden dat tegenwoordig noties als gelijkheid en emancipatie boven de vrijheid van minderheidsgroeperingen gesteld worden. Pels
vertelt eerst iets over de spanning die er
in zijn eigen partij lang is geweest tussen individualistische en collectivistische opvattingen. Zelf zegt hij erg voor
vrijzinnigheid te zijn, en niet voor een
neutrale staat. Over hoe hij dat bedoelt,
zegt hij het volgende:
‘De staat is normatief, de vraag is alleen
welke waarden overheden, en ook burgers onderling, moeten verdedigen. En
wat mij betreft zijn dat vrijzinnige waarden als tolerantie, zelfrelativering, matiging, zelfbeheersing. De kern van deze
serie beschavingswaarden is dat mensen
bereid moeten zijn het democratische
debat te voeren, dat ze zich niet kunnen
verschuilen achter heilige huisjes, heilige

Kunt u voorbeelden van die dreiging
noemen?
Segers: ‘Neem het voorstel voor de herziening van de Algemene Wet Gelijke
Behandeling, een initiatief van D66’er
Boris van der Ham, dat GroenLinks
steunt. Werknemers zouden voortaan
niet meer hoeven in te stemmen met de
grondslag van een religieuze organisatie,
ze zouden die alleen moeten respecteren.
Daarmee doe je afbreuk aan het individuele recht van burgers om zich in een
gemeenschap te groeperen. Deze inbreuk
op de vrijheid van vereniging van staatswege gaat heel ver. Bovendien ontneem
je de samenleving ook iets. Je ontneemt
mensen de ruimte om vanuit hun inspiratie iets goeds voor de samenleving te
doen. Je snijdt jezelf als overheid dus ook
in de vingers.’
Pels: ‘Het recht op het organiseren van
een gemeenschap is inderdaad een heel
belangrijk recht. Maar je moet altijd
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Persrevue
Perry Storm

Kortweg vallen zo (met de titel van dit
stukje Persrevue) de uiteenlopende
opvattingen te typeren in een uitvoerig
interview dat ik las in een nummer van
Wapenveld (jrg. 61, nr. 3). De gesprekspartners zijn Dick Pels (directeur van
het wetenschappelijk bureau van
GroenLinks) en Gert-Jan Segers (zelfde
functie bij de ChristenUnie). Aanleiding
voor hun discussie is de toenemende
neiging om grenzen te trekken ten aanzien van wat in de samenleving toelaatbaar geacht wordt aan opvattingen en
gedragingen op grond van religieuze
overtuigingen. Te denken valt aan de
voorbereiding van het verbod op traditioneel slachten (bij Joden en moslims),
het SGP-vrouwenstandpunt, de consequenties van het afwijzen van een
homoseksuele leefwijze voor bijvoorbeeld de positie van een docent aan een
gereformeerde school, het dragen van
een kruisje aan een kettinkje door een
tramconducteur etc. ‘Hoeveel verschil
kan Nederland verdragen?’, zo is de titel
die de interviewers kozen (Pieter Jan
Dijkman en Herman Oevermans). Het is
een lang en bovendien pittig interview
geworden. Maar, wat de stellingname
van Pels betreft, ook onthullend!
Daarom leek het me goed toch een aantal stukken ervan door te geven. Ik vrees

boeken, vaste fundamentalistische waarheden, meningen die onwrikbaar vaststaan.’
Segers: ‘Nu wordt er een heleboel overhoop gegooid. Je roept de staat in om de
emancipatie van het individu te voltooien. Wat mij betreft bestaat er ook
een individueel recht op een collectieve
beleving van geloof. Religie heeft namelijk altijd een collectieve dimensie; het
geloof wordt bij uitstek in gemeenschappen beleefd en gevierd.
Die collectieve beleving staat inderdaad
onder druk. Het is een bijna onbedwingbare neiging van meerderheden om zich
tot norm, tot de maat der dingen te verheffen. In Egypte, waar ik zeven jaar heb
gewoond, ervoer ik dat bijna iedere dag
aan den lijve. Ik kan me voorstellen dat
het in het calvinistische Nederland van
de zeventiende eeuw niet anders was.
Maar die dreiging van een seculiere
meerderheidsdwang is er nu opnieuw. Ik
word heel argwanend als die meerderheid het middel van de staat gaat inroepen om het individu te emanciperen.’
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kwaliteitseisen aan gemeenschappen
stellen. Gemeenschappen bestaan niet,
heb ik als socioloog geleerd. Je kunt ze
niet zien, je kunt een gemeenschap als de
ChristenUnie niet over straat zien lopen.
We zien alleen de woordvoerders, zoals
politici en zoals jij er een van bent. Je
moet oppassen dat de woordvoerders
algemene uitspraken doen die voor individuen in die gemeenschappen geen
waarde hebben. Het is dan ook gevaarlijk
als een imam, priester of predikant gaat
zeggen wat “de islam” is, wat “het protestantisme” is, wat “de Nederlandse identiteit” is.’
(…)
GroenLinks en andere partijen stellen
de individuele godsdienstvrijheid boven
de collectieve godsdienstvrijheid. Hoe
geloofwaardig is het voor instituties
van religieuze minderheden, zoals kerken, om zich op een collectieve vorm
van godsdienstvrijheid te beroepen in
een tijd dat individualisering ook doorwerkt in religieuze collectiviteiten en
instituties als kerken?
Segers: ‘Vooropgesteld: het recht op een
collectieve beleving van het geloof mag
niet vervallen als blijkt dat de meerderheid dat veel individualistischer invult.
Wie geeft jou het recht om te zeggen: die
collectieve beleving mag niet meer. Maar
ik zie ook wel dat kerkgangers steeds
vaker een eigen, individualistische invulling aan hun geloof geven. Ik zou zeggen:
laat dat vooral gebeuren.
Voor mij is het relevant om onderscheid
te maken tussen een overheid die met
wetgeving van alles kan sturen en het
cultureel-maatschappelijke debat. In het
debat moet je gelovigen bevragen. Maar
ik vind het nogal wat om wetgeving in te
zetten om die emancipatie af te dwingen.’
Pels: ‘Ik zie emancipatie wel als een taak
voor de politiek. We zijn het erover eens
dat in een tijd van individualisering de
verhouding tussen groep en collectief
verandert; die band wordt losser, mensen
kunnen makkelijker uit de gemeenschap
treden. Tegelijk willen we geen atomistische samenleving – dat is feitelijk geen
samenleving meer. De grote vraag is dan
ook wat voor nieuwe gemeenschappen
we het liefst zien ontstaan. Dat vind ik
een politieke vraag. Ik ben zowel tegen
het absolute individualisme, waar

GroenLinks in het verleden nog wel eens
aan heeft toegegeven, als tegen die
ouderwetse gemeenschappen die individuen onderdrukken. Ik zou willen pleiten
voor een middenweg waarbij we beschavingsidealen centraal stellen. Dan kunnen we de emancipatie, die niet als vanzelf leidt tot goed gedrag, invullen met
morele waarden als bescheidenheid, hoffelijkheid, matiging van de groei, matiging in het gebruik van de taal, in het
claimen van de waarheid.’
Wanneer is volgens u sprake van
dwang in gemeenschappen, zodanig
dat ingrijpen door de overheid gelegitimeerd is?
Pels: ‘Als seksueel geweld wordt gebruikt,
zoals op rooms-katholieke seminaries.
Als gereformeerde scholenkoepels homoseksuele leerkrachten weigeren aan te
nemen, omdat ze homoseksualiteit als
een niet echt frisse levensstijl typeren. Als
priesters weigeren een hostie uit te reiken aan homoseksuele mensen, zoals in
de Sint-Jan in Den Bosch. Sommigen
spraken van een “seculiere hufterigheid”,
alsof de kerk niet vrij zou zijn om haar
eigen beleid te bepalen. Maar ik vind het
heel legitiem om dan, zoals PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen, naar binnen te
gaan en te protesteren tegen deze aantasting van individuele vrijheden.’
Segers: ‘Jan van der Stoep, onderzoeker
aan de Vrije Universiteit, maakt een
belangrijk onderscheid. Hij zei: er is geen
right of entry, maar het right of exit
moet gegarandeerd zijn. Als een geloofsgemeenschap sektarisch wordt en leden
tegen hun zin vasthoudt of knecht, zou
de overheid een taak hebben. Bij de hostiekwestie was van dwang geen sprake.
Ik vind het dan veel beter om er een
maatschappelijk of cultureel debat over
te voeren, in plaats van in te breken in
zo’n geloofsgemeenschap en te protesteren, laat staan dat een overheid zou
moeten ingrijpen. Een kerk moet vrij zijn
om zelf, binnen de grenzen van de wet,
keuzes te maken, of het nu gaat om het
uitreiken van hosties aan homoseksuelen of om de instelling van mannelijke of
vrouwelijke ambtsdragers. Als de overheid omwille van de emancipatie van
individuen ingrijpt in een kerkgemeenschap, is sprake van een dwang tot vrijheid die tiranniek dreigt te worden.’
Pels: ‘Dat ben ik niet met je eens. Laten

we kijken naar de SGP en haar vrouwenstandpunt. Ik vind het voorbeeld op de
rand. Maar ik wantrouw toch de SGPvrouwen die zeggen geen enkele moeite
te hebben met het SGP-vrouwenstandpunt.’
Segers, verbaasd: ‘Waarom wantrouw je
ze?’
Pels: ‘Omdat ik het beneden hun waardigheid vind. En omdat ik het überhaupt
al een slecht argument vind als wordt
verwezen naar de Bijbel om het onderscheid tussen man en vrouw te legitimeren. Als iemand een beroep doet op de
Koran of de Bijbel houdt de discussie op.
Datzelfde geldt in het geval van het ritueel slachten. De discussie of dieren nu
een paar seconden meer of minder lijden, stoort mij minder dan het beroep
op een heilige tekst en de wil om daaraan je identiteit te ontlenen. Ik geloof
niet in dat soort vaststaande identiteiten, je zult toch omwille van een democratisch debat waarheidsclaims achterwege moeten laten en minimaal je eigen
standpunt moeten relativeren.’
U zou ook kunnen zeggen: het is aan de
SGP-vrouwen zelf om zich te emanciperen.
Pels: ‘Dat vind ik principieel onjuist. Alle
minderheden binnen minderheden hebben altijd gezegd: “Buitenstaanders, blijf
er nu buiten, wij hebben het intern al
moeilijk genoeg.” En in de geschiedenis is
de emancipatie ook nooit zo verlopen.
Altijd is er van buitenaf een aanzet
geweest, een poging die ergens aansloot
bij de minderheid binnen de minderheid.
Het is een onderscheid van niets om wel
de demonstranten buiten de Sint-Jan toe
te staan, maar ze vervolgens niet over de
drempel van de kerk, die katholieken als
publieke ruimte beschouwen, te laten
komen.’
Segers: ‘Ik deel het vrouwenstandpunt
van de SGP niet. Maar het enige waar jij
op toe zou moeten zien, is of de SGPvrouwen moeite hebben om die kring te
verlaten. Zodra dat inderdaad beknellend wordt, en de imam of de predikant
bij de uitgang staat om ze te verbieden
het gebouw te verlaten – “Eens een moslim, altijd een moslim” – zou je in actie
moeten komen. Maar dat is bij de SGPvrouwen op geen enkele manier het
geval. Ze maken een keuze in volledige
vrijheid voor de SGP. Ik vind het in de eer-

316

ste plaats ongelooflijk paternalistisch om
dan in te willen grijpen. In de tweede
plaats vind ik het ook gevaarlijk, die
onbedwingbare behoefte van de seculiere meerderheid om zichzelf tot maat
te nemen.’
Pels: ‘Ik ben niet tegen paternalisme, dat
zal de ChristenUnie ook niet zijn – je
moet in de politiek de mensen een beetje
willen bekeren of opvoeden. Het idee dat
je mensen wilt optillen, in die sfeer van
hufterigheid, ontbreekt juist te vaak in
de politiek. Het right of exit is een formeel recht aan de achterkant, maar ik
zou ook aan de voorkant een zekere druk
willen uitoefenen, maar wel op een vrijzinnige manier, zodanig dat je in dialoog
blijft, maar wel je normatieve inzet
behoudt. En daar hoort bij dat je mensen
niet altijd op hun woord hoeft te geloven. Je moet mensen soms met een,
noem het, meelevend wantrouwen
benaderen.’
(…)
Waarom is het in het publieke of politieke debat noodzakelijk om waarheidsclaims achterwege te laten?
Pels: ‘Het idee dat er maar één waarheid
zou bestaan is strijdig met de grondslag
van democratie. De democratische discussiecultuur vraagt van eenieder om
fundamentalistische waarheidsclaims
achter zich te laten. Dat moeten we
zowel van fundamentalistische moslims
als van Wilders vragen. Vrijzinnigheid
betekent dat je altijd geïnteresseerd bent
in de ander, dat je naar hem luistert, en
dat je ervan uitgaat dat de tegenstander,
zoals John Stuart Mill zei, altijd minstens
de helft van de waarheid bezit – al vind
ik dat weer overdreven, ik zou zeggen dat
je ervan uit moet gaan dat de tegenstander dertig procent van de waarheid
bezit.’
Segers: ‘In hoeverre relativeer jij zelf jouw
standpunt? Het klinkt wel absoluut.’
Pels: ‘Nee, ik wil niet op een absolute
manier in een debat staan. Maar je moet
wel overtuigd zijn van je eigen standpunt, voor zeventig procent.’
Segers: ‘Twijfel jij voor dertig procent aan
jouw overtuiging dat man en vrouw
gelijkwaardig zijn?’
Pels: ‘Nee.’
Segers: ‘Ik ook niet. Maar waarom dan
die formule van zeventig en dertig procent?’

Pels: ‘Dat is mijn inzet en ik ben bereid te
luisteren naar de standpunten van de
ander. Maar dan moeten er wel goede
argumenten komen, en dat moeten geen
verwijzingen zijn naar stoplappen of discussiestoppers als “Het staat in de Bijbel”
of “Het staat in de Koran”.’
Segers: ‘En wat dan?’
Pels: ‘Pak dan die Bijbel of Koran maar in,
ga argumenteren, anders houdt de discussie op.’
Segers: ‘Mag iemand, die bijvoorbeeld in
een betoog een bijbeltekst citeert, nog
meedoen aan het debat?’
Pels: ‘Zo iemand doet uit eigen keuze niet
mee met het debat.’
Segers: ‘Je zou hoogstens kunnen zeggen:
een beroep op een exclusieve waarheid is
niet handig, is niet overtuigend. Maar
hoe kun je iemand daar het recht toe
ontzeggen?’
Pels: ‘Maar ik vind het ook lelijk en
moreel niet fijn als iemand de absolute
waarheid claimt. Dan praten we een
tijdje en dan houdt het op.’
(…)
De seculiere meerderheid, waar ik mee
word geïdentificeerd, is toch de meerderheid die zegt: ons geloof is tot nader
orde. Ik probeer die bescheidenheid op te
brengen, die toch onbescheiden is, omdat
ik denk dat mijn opponent het ook niet
weet. En ik meen te weten dat jij het ook
niet weet. En als jij het wel weet, dan is
er een rare asymmetrie. Dat vind ik een
moeilijke paradox. En misschien is dat
wel het hele probleem van de vrijzinnigheid: het actieve relativisme, om zo te
zeggen. Het is een relativisme, maar wel
een relativisme dat zegt: ‘Jullie zouden
ook relativistisch moeten zijn.”’
Segers: ‘Dat vind ik nu juist jouw probleem. In jouw redelijkheid ben jij ook
tamelijk absolutistisch. Jouw inzet alleen
al – je kunt pas fatsoenlijk praten als je
relativeert – is al tamelijk absolutistisch.’
(…)
Is niet het belangrijkste uitgangspunt
in het cultureel-maatschappelijk debat
over het goede leven en de goede
samenleving dat iedereen groot respect heeft voor wat de ander vanuit zijn
eigen overtuiging als heilig beschouwt?
Pels: ‘Nee, dat vind ik niet. Bij de discussie
over het ritueel slachten bijvoorbeeld
gaat het mij nog niet eens zozeer om het
argument van dierenleed; dieren hebben

geen intrinsieke rechten, het zijn altijd
mensen die definiëren hoeveel pijn dieren lijden. Nee, het gaat me er eerder om
dat een aantal Amerikaanse rabbijnen
wordt ingevlogen dat zich beroept op
een eeuwenlange traditie en op een heilig boek. Dan denk ik: hetzelfde zou je
kunnen zeggen over stierenvechten. Dat
is eveneens een wrede praktijk waarvan
sommigen zeggen: “Dit hoort bij de
essentie van mijn traditie en cultuur.”
Het beroep op een heilig boek zet de zaak
onmiddellijk vast.’
Segers: ‘Er is altijd ruimte voor debat.
Neem het boerkaverbod. Ik vind het een
relevant gegeven als blijkt dat in Egypte
maar tien procent van de moslims zegt
dat de boerka iets heiligs is, en negentig
procent zegt dat dat niet de kern is van
de islam. De boerka staat kennelijk niet
in een heilige traditie van eeuwen. En
dat schept ruimte voor discussie. Maar ik
vind het zeer zwaarwegend als blijkt dat
zoiets als het ritueel slachten voor joden
of moslims heilig is. Voor mij is dat de
lakmoesproef voor de kwaliteit van een
democratische rechtsstaat: de ruimte die
deze religieuze minderheden krijgen om
rituelen uit te kunnen voeren, juist vanuit hun traditie en geloofsovertuiging.’
Pels: ‘Maar dat is precies wat er mis mee
is. Zo’n beroep op de traditie en de waarheidsclaim die daarop wordt gelegd: ik
vind dat zeer bedenkelijk.’
(…)
Pels: ‘Maar ik blijf volhouden dat die
identiteitsbeleving in een maatschappelijk debat niet de doorslag moet geven,
want identiteiten zijn in ontwikkeling.
We hebben allemaal onze identiteiten,
en we moeten van elkaar leren. Het is
juist onze opdracht om onze identiteit
een beetje te verzwakken, te democratiseren.’
Segers: ‘Ik vind dit echt heel eng. Nu ontzeg jij mensen het recht om te zeggen:
“Dit is een traditie van eeuwen waarin
wij staan, die teruggaat naar de boeken
van Mozes, de Tora, en daarmee staat of
valt onze identiteit.”’
Pels: ‘Traditie is geen goed argument.’
Segers: ‘Ik bedoel niet zozeer die traditie
als zodanig. Maar die traditie voert
terug op wetgeving die duizenden jaren
oud is.’
Pels: ‘So what?’
Segers: ‘In het maatschappelijk debat
kun je daar inderdaad vragen bij stellen.
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En er kunnen uiterst curieuze elementen
in een traditie schuilen, zoals de vroegere
weduweverbranding in de Indiase cultuur. Als er mensenlevens op het spel
staan, moet je optreden. Maar dat kun je
toch niet beweren bij het ritueel slachten. Dan vind ik het paternalistisch, bijna
tiranniek, om dat te willen verbieden.’
Pels: ‘Ik hoop dat een democratische
meerderheid zich zal blijven verzetten
tegen alle vormen van groepsdwang.
Zolang homoseksuele leerkrachten niet

worden toegelaten op gereformeerde
scholen, vind ik dat je alle middelen
moet gebruiken om dat te veranderen.’
Heel terecht merkt Segers helemaal aan
het eind van het interview op:
‘Wij zijn lang gered door het feit dat wij
een land vormden van minderheden die
tot elkaar veroordeeld waren, anders
dan bijvoorbeeld het gepolariseerde
Amerika. Dat heeft bij ons geleid tot een

vorm van redelijkheid, overleg en vertrouwen. Alleen dreigt er nu wel een
soort liberaal-seculiere meerderheid te
ontstaan, en dat is een nieuwe situatie.
Het besef “wij behoren tot een minderheid en onze rechten gelden ook voor die
andere minderheid” leeft steeds minder.
En daar maak ik me grote zorgen over.’

Geen goed beeld van God
zonder zijn openbaring
Op het absoluteren van je eigen relativisme, zoals we daarvan hierboven bij
Pels een kras staaltje ontvingen, kun je
vroeg of laat wachten wanneer je er
niet mee wilt rekenen dat er openbaring is! Dat waarheden aan ons gegeven zijn. In wat ik nu wil doorgeven, is
juist dat gegeven-zijn van de openbaring uitgangspunt om de vraag te kunnen beantwoorden: ‘Wie is God voor
mij?’ Dr. H.G.L. Peels schreef daar een
artikeltje over in het Kerkblad voor het
Noorden (CGK), verschenen op 17 juni
2011. Zijn titel: ‘Ik en mijn godsbeeld’.
Met welke God krijg je te maken na de
laatste keer dat je je ogen sluit, in het
uur van je dood? Zo vraagt hij onder
andere aan het begin van zijn artikel.
Hij schrijft vervolgens:

Hem. Je godsbeeld is onderdeel van de
traditie waarin je staat, maar is ook heel
persoonlijk en wordt door allerlei factoren beïnvloed.
Van die invloeden op je godsbeeld geeft
hij dan heel wat voorbeelden: je leeftijd,
je levensloop, je opvoeding, je levensomstandigheden, persoonlijkheidsstoornissen, het onderricht van je dominee etc., etc. Peels vervolgt:
Modern
Maar hier komt nog iets anders bij. Wij
zijn moderne mensen. Wij hebben steeds
meer moeite met geloven op gezag. Wij
zijn gewend zelf te kiezen en zelf uit te
maken wat we van belang vinden. Hoe
vaak hoor je mensen niet over God pra-

ten met ‘ik vind’-argumenten of ‘ik voel’taal. We brengen het volle pond aan
eigen gevoelens en voorkeur in, als we
het over Bijbel, kerk en geloof hebben en
we selecteren er lustig op los: ‘ik kan me
niet voorstellen dat God zo is, of zus handelt.’ Het tweede gebod is vandaag zeer
actueel: ‘Gij zult u geen gesneden beeld
maken.’ Wij zouden zomaar geneigd zijn
ons een beeld van God te maken, een
therapeutisch beeld of een angstaanjagend beeld of een ziekmakend beeld of
een o zo geruststellend beeld, waarmee
wij de God van de Bijbel aan de kluisters
van onze projecties en voorstellingen
binden. Het is zo typisch menselijk: ‘Kom,
laten wij ons goden maken naar ons
beeld, naar onze gelijkenis.’ ‘Arglistig is
ons hart in vele opzichten’, zei Jeremia al.

‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’, zegt een
oud spreekwoord. Vraag aan christenen
uit diverse kerken en geloofsgemeenschappen, wie God voor hen is en je staat
verbaasd over de soms heel verschillende
antwoorden. Hoe kan dat? Je zou zeggen:
ze gaan allemaal naar de kerk, lezen
dezelfde Bijbel, luisteren naar preken
over een en dezelfde God. En toch. Nu is
het op zich wel begrijpelijk dat mensen
verschillende accenten leggen in hun
denken over God. Dat is zelfs onvermijdelijk. Het beeld dat je van God hebt,
wordt niet alleen door je kennis en
inzicht bepaald, maar ook door
affectie en emotie: hoe ervaar je
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Bijbels
De eigen menselijke ervaring speelt
onherroepelijk een grote rol in je godsbeeld. Maar is dan alles subjectief en kan
ieder het zomaar invullen naar eigen
idee en gevoel? Natuurlijk niet. Voor een
werkelijk antwoord op de vraag naar een
waar godsbeeld zijn we niet zozeer op
onze menselijke ervaring, maar veeleer
op de goddelijke openbaring aangewezen. Wij zouden God niet kunnen kennen
als Hij zich niet aan ons te kennen had
gegeven. We kunnen over God uiteindelijk geen zinnig woord zeggen buiten
Gods Woord om: de Bijbel. Sommigen

Dr. H.G.L. Peels
vinden deze gedachte irritant; anderen
noemen dit een voorbeeld van christelijke arrogantie. Inderdaad, hier ligt een
struikelblok. Het is de aanstoot van het
Sola Scriptura – alleen door de Schrift.
Dit hangt samen met de erkenning van
ons menselijke bankroet, de verblinding
door onze afval van God en de onmacht
om van onszelf uit God werkelijk te kennen. Maar God is de Levende, die spreekt!
Daarom komt het eropaan, dat wij in
ons denken over God en ons zicht op God
naar de Bijbel willen luisteren. En dan de
Bijbel helemaal laten uitspreken, zonder
voortijdige interrupties door onze logica

en morele oordelen. De Bijbel als ultieme
bron en norm van ons godsbeeld – daar
gaat het om.
Groter
Dat betekent echter niet dat we dus uitkomen bij één recht omlijnd ‘beeld’ van
God. In de Bijbel openbaart God zich op
velerlei wijzen en leren we Hem kennen
als de Heilige, in zijn huiveringwekkende
toorn en zijn onuitsprekelijk tere liefde
voor zondaren. Wie is in staat om de
volle rijkdom hiervan te overzien? Slechts
met alle heiligen samen zijn we in staat
iets te vatten van de veelkleurige wijsheid daarvan, hoe diep dat gaat en hoe
hoog en hoe groot de breedte en lengte
daarvan is (Ef. 3:10,18). Maar, zoals een
oud Latijns woord zegt: ‘Deus semper
maior’ – God is altijd groter. Zo is het.
Ons spreken en denken over God schiet
altijd weer tekort. Het is niet voor niets
dat Paulus zegt dat de Geest ons te hulp
schiet en voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen, waar wij mensen
niet weten wat wij bidden zullen naar
behoren (Rom. 8:26). Wij zijn maar kleine
mensjes en beperkt is ons kennen. Nu
zien we nog door een spiegel, in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Nu kennen we onvolkomen,
maar eens zullen we ten volle kennen,
zoals wij zelf gekend zijn (1 Kor. 13:12).
Maar dat betekent niet dat we geen
ware woorden kunnen spreken over wie
God is – maar die woorden zullen we
dan allereerst en bovenal aan het spreken van God Zelf, in Zijn eigen Woord,
ontlenen.

U kunt ons steunen door uw voor de belasting aftrekbare giften te storten op rekening 32.46

25.901 ten name van de Stichting Woord en Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen gedenken, kunnen gebruikmaken van de volgende formulering:

Ik legateer (... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en Wereld, statutair
gevestigd te Haarlemmermeer.
Wij zijn een ANBI-instelling.
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Introductie in de moslimse
ethiek
Hoe moet je je gedragen
wanneer je in contact komt met
moslims als buren of collega’s?
Wat zijn de achtergronden van
hun manier van leven?
Dit cahier is bedoeld de lezer
te informeren over de regels
waaraan moslims en moslima’s
zich moeten houden in het leven
van elke dag.

Het boekje kan worden gezien
als een introductie in de ethiek
van de islam. Ethiek is de leer
van goed en kwaad.
De auteur geeft hiervan een
overzicht aan de hand van de
Tien Geboden uit de Bijbel. Uit
deze vergelijkende studie blijkt
dat er op het eerste gezicht veel
overeenstemming is tussen de
christelijke en de islamitische
ethiek. Bij nader onderzoek
blijken evenwel de grote
verschillen.

Bij dit alles steekt de auteur zijn
eigen christelijke overtuiging
niet onder stoelen en banken.

Drs. L.W. de Graaff (1948) is
geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam. Hij was van
2005-2011 vice-voorzitter van de
Stichting Evangelie & Moslims
en is sinds 2000 als gastdocent
islam verbonden aan de
Academie Theologie te Zwolle.
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