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Jakobus schrijft hier over 
vertrouwen op God. En dat je 
niet moet twijfelen. Schiet je 
in wijsheid tekort, ga bidden. 
God zal het je geven als je het 
vraagt in geloof! God geeft 
zonder verwijt en zonder 
voorbehoud. Bij Hem geen ‘ja 
maar’ en geen addertje on-
der het gras.

Een mooie tekst. Maar ook een moei
lijke tekst. Want die vraag: ‘Komt een 
van u wijsheid tekort?’ komt niet uit de 
lucht vallen.

Jakobus heeft eerst dingen gezegd die 
wij moeilijk kunnen begrijpen. Hoor, 
hoe hij met de deur in huis valt: ‘Het 
moet u tot grote blijdschap stemmen, 
broeders en zusters, als u allerlei be
proevingen ondergaat.’
Wie zegt dat nou? Wees blij als je veel 
problemen hebt, grote zorgen, als je 
het ene na het andere ingrijpende ge
beuren te verwerken krijgt in je leven. 
Wees blíj?!
Stel, iemand raakt z’n baan kwijt en 
hoort kort daarna ook nog dat hij ern
stig ziek is. Komt de pastor langs. Zegt 
ie: ‘Wees blij met deze situatie.’ Mis
schien zou jij hem de deur uitzetten.
Hoe haalt pastor Jakobus het in z’n 
hoofd om zo zijn brief te beginnen: ‘Het 

moet u tot grote blijdschap stemmen, 
broeders en zusters, als u allerlei be
proevingen ondergaat.’

Er is nog een reden waarom ik dit een 
moeilijke tekst vind. Want Jakobus 
heeft het over geloofstwijfel. En dan 
zegt hij: ‘Wie twijfelt lijkt op een golf 
in zee. Wie zo aarzelend en onbereken
baar is moet niet denken dat hij iets 
van de Heer zal krijgen…’
Nooit twijfelen? Wie haalt dat niveau?
Daar sta je dan met je vragen en on
zekerheden. Je moet niet denken ook 
maar iets van de HEER te krijgen.
Oh? Is geloven niet vaak moeilijk? Gaat 
het niet vaak gepaard met twijfels? 
Toch zegt Jakobus radicaal: ‘Wie twij
felt is als een golf in zee.’

Beproevingen

Maar het is de vraag of dit bijbelge
deelte gaat over wat wij met geloofs
twijfel bedoelen. Wat zijn die beproe
vingen eigenlijk, waar Jakobus het over 
heeft?
Jakobus schrijft zijn brief aan de 
twaalf stammen in de ‘diaspora’, wat 
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Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij,  
die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, 
zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige  
twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind 
heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en  
onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken  
dat hij iets van de Heer zal krijgen.

(Jakobus 1:5-8)
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verstrooiing/verspreiding betekent. 
Jakobus was de apostel van de moeder
gemeente in Jeruzalem, die sinds Pink
steren explosief was gegroeid.
Maar toen kwam de wending. Diaken 
Stefanus werd gestenigd. De gemeente 
raakte door de hevige vervolgingen 
verstrooid (hetzelfde woord staat in 
Hand. 8:1 en 4). Dus weg van huis en 
haard. Weg dat mooie begin van alles 
samen delen: rijken die hun spullen 
verkochten en de opbrengst aan de 
apostelen gaven om het aan de armen 
uit te delen.
Het werd nu overleven. Lees je de hele 
brief van Jakobus, dan merk je dat de so
lidariteit met de armen is zoekgeraakt.
Waarschijnlijk hadden de beproevin
gen hiermee te maken. Hoe te dealen 
met teleurstellingen in je eigen broers 
en zussen in de kerk? Pastor Jakobus 
adviseert dan: ‘Kijk niet naar de ander, 
kijk naar jezelf.’ Geloof dat God met die 
tegenslag een bedoeling heeft. Hij wil 
verder komen met jou. 
Het is een testcase voor 
jouw ‘standvastigheid’.
Wie overeind blijft, is 
een ‘volmaakt’ mens, 
letterlijk: die doet ‘een volmaakt werk’. 
Dat betekent niet zondeloos of perfect, 
maar dat je een echte christen bent in 
je houding, woorden en daden.

Jakobus zet rijken op hun plek. Rijken 
die denken: ik ga weer zaken doen, hoe 
groter de crisis, hoe vindingrijker mijn 
aanpak. Ho ho, zegt Jakobus. Laat rijk
dom niet je zekerheid zijn, wat stelt 
het voor? Je kunt wel denken je zaakjes 
goed te hebben geregeld, maar het is 
nog altijd ‘zo de HEER wil en wij leven’.

En arme berooide christenen bemoe
digt hij: ‘Wees trots op je hoge waarde 
voor God’ (1:9). Dan ben je niet arm 
maar rijk. Zet haatgevoelens en jaloe
ziegevoelens daarom opzij, laat bitter
heid en woede niet hun ziekmakende 
werk doen. Vertrouw op God en kijk 
niet naar mensen.

Praktisch

Terug naar Jakobus’ vraag: ‘Komt ie
mand van u wijsheid tekort?’
Wat bedoelt hij met die wijsheid? Dat je 
antwoord krijgt op allerhande geloofs

vragen en twijfels? Nee, Jakobus be
doelt: de wijsheid die je nodig hebt om 
verder te komen in de praktijk van je 
christenleven. Het getuigt van wijsheid 
als jij in moeilijke situaties je tong in 
bedwang weet te houden. Het getuigt 
van wijsheid als jij nee kunt zeggen 
tegen verlangens en begeerten die ge
makkelijk met jou aan de haal gaan.

Over dat soort wijsheid schrijft Jakobus 
uitvoeriger in hoofdstuk 3:1317:
‘Wie van u kan wijs en verstandig ge
noemd worden? Laat hij het daadwer
kelijk bewijzen door een onberispelijk 
leven en door wijze zachtmoedigheid. 
Maar als u zich laat beheersen door bit
tere jaloezie of egoïsme, kunt u beter 
niet zo hoog van de toren blazen; u 
zou de waarheid geweld aandoen. Dat 
soort wijsheid komt niet van boven; ze 
is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar 
jaloezie en egoïsme de boventoon voe
ren, vieren wanorde en allerlei kwaad 

hoogtij. De wijsheid van 
boven daarentegen is 
vóór alles zuiver, en ver
der vredelievend, mild 
en meegaand; ze is rijk 

aan ontferming en brengt niets dan 
goede vruchten voort, zij is onpartijdig 
en oprecht. Waar in vrede wordt ge
zaaid, brengt gerechtigheid haar vruch
ten voort voor hen die vrede stichten.’

Zie je? Dit soort wijsheid heb je niet 
zelf in huis. Daar moet je God om vra
gen. Wijsheid van boven heb je nodig. 
Wijsheid van Gods Geest. Wijsheid die 
dwars tegen de aardse ikgerichtheid 
ingaat.
Over die wijsheid heeft Jakobus het 
naar mijn mening ook in hoofdstuk 1 
als hij zegt: ‘Komt één van u wijsheid 
tekort? Vraag God erom.’
Het is de wijsheid die Christus in huis 
heeft, die Gods Geest je leert.
Die wijsheid wil God jou geven, zonder 
‘ja maar’, zonder een addertje onder 
het gras.

Weifelachtig

De twijfel waar Jakobus het over heeft, 
is dus niet – wat je op het eerste ge
zicht wellicht denkt – geloofstwijfel. 
Maar het is een weifelachtige houding 
in je doen en laten.
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Dat laten ook de verzen 78 zien. Daar 
staat niet: wie zo aarzelend en onbe
rekenbaar is (als die golven van de zee) 
moet niet denken dat hij iets van de 
HEER zal krijgen. 
Er staat: wie zo 
aarzelend en on
berekenbaar is bij 
alles wat hij doet, 
moet niet denken 
dat hij iets van 
de HEER zal krij
gen. Het gaat om 
weifelachtigheid 
in je doen. Om de 
vraag: laat jij je 
wel of niet door 
God leiden?

De weifelaars 
kom je opnieuw 
tegen in hoofd
stuk 4:8. Daar 
zegt Jakobus: ‘Nader tot God, dan zal 
Hij tot u naderen. Reinig uw handen, 
zondaars: zuiver uw hart, weifelaars.’ 
Weer gaat het niet om geloofstwijfel, 
maar om mensen die zich op sleeptouw 
laten nemen door hun eigen gevoelens 
en zich daarbij niet door God laten cor
rigeren.

De verbinding met vandaag loopt niet 
zozeer via het hot item ‘geloofstwijfel’, 
maar over de vraag: wil jij je leven uit 
handen geven? Durf je jouw controle 

los te laten?
Het is niet 
moeilijk om te 
zingen: ‘Neem 
mijn leven, 
laat het Heer, 
toegewijd zijn 
aan uw eer.’ 
Maar om in de 
praktijk echt 
jouw leven 
aan de HEER te 
geven, dat is 
een ander ver
haal. Dat valt 
vaak niet mee. 
Je reserveert 
liever een stuk 
van je bestaan 

voor jezelf. Op dat punt wil je dan zelf 
de baas blijven.

Jakobus zegt verderop in zijn brief: ‘Hij 
die ons het leven gaf, maakt er vurig 
aanspraak op; maar de genade die Hij 
schenkt is nog groter. (…) God keert zich 
tegen hoogmoedigen, maar aan nede

rigen schenkt Hij genade’ (4:56).
In dit verband zegt Jakobus tegen ons 
allemaal: ‘Zuiver uw hart, weifelaars.’ 
Buig voor God. Geef je leven aan Hem, 
voor het eerst of opnieuw. Hij maakt er 
aanspraak op. Hij heeft er recht op.

Het is waar, er ontbreekt nog veel aan 
deze overgave. Dat merk je als je jezelf 
echt aan de HEER wilt geven. Je laat 
je nog zo gemakkelijk op sleeptouw 
nemen door wereldse wijsheid en de
monische misleiding. Je struikelt nog zo 
vaak in gedachten, verlangens, woor
den, daden.
Bid dan steeds weer om wijsheid van 
boven, om praktische levenswijsheid. 
Om de goede keuzes te kunnen maken.

Ds. J.H. Soepenberg is predikant te Assen-Zuid.
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Heilige 
oorlogen
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Heilige oorlogen

Godsdienst is de grote veroorzaker van oorlog. Dat is een 

stelling die in de eerste decennia van deze eeuw alleen 

maar bevestigd lijkt te worden. Als grote voorbeeld geldt 

het optreden van de Islamitische Staat. In naam van Allah 

worden de meest vreselijke moorden gepleegd.

De auteur gaat na of het inderdaad zo is dat de islam een 

voedingsbodem is voor oorlogsgeweld. Bij dit onderzoek 

betrekt hij ook het geweld in de Bijbel. Lokken zowel de 

Bijbel als de Koran geweld uit? De auteur komt in deze ver-

gelijkende studie tot een aantal opmerkelijke conclusies.

Van zijn hand verschenen al eerder enkele vergelijkende 

studies: Hemelreizen (over het gebed), De weg naar de bron 

(over het gebod) en Islam, bedreiging en uitdaging (over het 

geloof).

Drs. Lucius W. de Graaff (1948) is geboren en getogen in 

Hardinxveld-Giessendam. Hij studeerde theologie in Kampen 

en vervolgens vergelijkende godsdienstwetenschappen aan 

de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1987 sloot hij deze studie af 

met een doctoraal examen. In zijn afstudeerscriptie Moskee-

en onder de Martini (1987) heeft hij de islam in de stad en 

de provincie Groningen in kaart gebracht. In de jaren daarna 

publiceerde hij regelmatig over de islam.

De Graaff was van 2005-2011 vicevoorzitter van de Stichting 

Evangelie & Moslims. Sinds 2013 is hij als studentenpastor 

verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen.
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Godsdienst is de grote veroorzaker van oorlog. 
Dat is een stelling die in de eerste decennia van 
deze eeuw alleen maar bevestigd lijkt te worden. Als 
grote voorbeeld geldt het optreden van de Islamitische 
Staat. In naam van Allah worden de meest vreselijke 
moorden gepleegd.

De auteur gaat na of het inderdaad zo is dat de is-
lam een voedingsbodem is voor oorlogsgeweld. Bij 
dit onderzoek betrekt hij ook het geweld in de Bijbel. 
Lokken zowel de Bijbel als de Koran geweld uit? De 
auteur komt in deze vergelijkende studie tot een aantal 
opmerkelijke conclusies.

Van zijn hand verschenen al eerder enkele vergelij-
kende studies: Hemelreizen (over het gebed), De weg 
naar de bron (over het gebod) en Islam, bedreiging en 

uitdaging (over het geloof).

Prijs bij abonnement € 9,-. 
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 11,-

bestel via www.woordenwereld.nl of
www.bladenbox.nl (ook voor een abonnement)

Godsdienst is de grote veroorzaker van oorlog. 
Dat is een stelling die in de eerste decennia van 
deze eeuw alleen maar bevestigd lijkt te worden. Als 
grote voorbeeld geldt het optreden van de Islamitische 
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Van hot naar her verplaatst worden 
voor registratie. Europa, overvallen 
door de stroom van ellende, zoekt 
koortsachtig naar een antwoord. Een 
antwoord vinden we ook in de Bijbel 
niet. We lezen er wel over een bijzonder 
asielverzoek.

Dat is te lezen in Jesaja 16:34: ‘Neem 
een besluit! Grijp in! Bescherm ons op 
het heetst van de dag met de schaduw 
van uw nacht. Verberg de vluchteling, 
lever de ontheemde niet uit. Verleen 
Moabs vluchtelingen onderdak, wees 
onze toevlucht tegen de verwoester.’ 
Er wordt dringend gevraagd om een 
positieve beslissing over een bijzondere 
asielaanvraag.

Is het de profeet die op een beslissing 
aandringt? Dat kan. Dan heeft de op
roep de kracht van het Woord van God. 
De NBV maakt een andere keus. Daarbij 
zijn het de vluchtelingen uit Moab die 
zelf om asiel vragen. Hun land is door 
oorlog verwoest. Hoofdstuk 15 schetst 

het schrijnend, aangrijpend en her
kenbaar. De burgers vluchten naar het 
zuiden om hun leven en wat spullen 
die ze kunnen redden, in veiligheid te 
brengen. Over de Wadi van de Wilgen, 
in Edom (15:7). Maar de profeet raadt 
hun aan met een ram als geschenk voor 
de koning naar Sion te gaan (16:1). Dan 
moeten ze naar het noorden, de Arnon 
over, richting Jeruzalem. Ook bij de 
keus van de NBV wordt het asielverzoek 
door Gods profeet ondersteund.

Een bijzondere asielaanvraag

Een bijzondere asielaanvraag, dat is het 
wel. Zijn Moab en Sion geen aartsvijan
den van oudsher? Een ram als cadeau 
voor de koning van Sion. Het kan niet 
anders of dit herinnert de Moabieten 
aan de tijd waarin ze schatplichtig 
aan Israël waren. Het kostte hun ieder 
jaar maar liefst 100.000 lammeren 
en 100.000 rammen (2 Kon. 3:4). Toen 
gedwongen. En dan nu met die smade
lijke herinnering bij die vijand vrijwillig 

asiel vragen? Hoe groot moet je ellende 
dan zijn! Wil je je wel voor de koning 
van Sion vernederen?

De vijandschap was wederzijds. Was 
het niet Balak de koning van Moab, 
die Bileam inhuurde om Israël te ver
vloeken (Num. 22  24)? Toen die opzet 
mislukte, volgde hij de valse profeet in 
het plan om Israël te verleiden met het 
ontuchtige feest voor BaälPeor (Num. 
25). De Here strafte in woede zijn volk. 
En op Moab maakte Hij zich zo kwaad 
dat Hij tegen zijn volk zei: ‘Draag dus, 
zolang u leeft, in geen enkel opzicht 
bij aan hun voorspoed en geluk’ (Deut. 
23:7). En nu komen ze asiel vragen? Je 
kunt je de negatieve reacties indenken: 
stel je voor dat je dochter straks met 
een Moabiet thuiskomt. Dat je zoon 
door een Moabitische wordt verleid. 
Met Gods oordeel over Moab en de 
(voor)oordelen van de mensen maakt 
het asielverzoek geen schijn van kans.

Barmhartigheid overwint het 
oordeel

En toch... Daar is ook Ruth, de Moabi
tische. Boaz zocht wél het goede voor 
haar. Hij ontfermde zich over deze we
duwe die een vreemdeling was. En zij 
werd stammoeder van Sions koning.
En wat vragen de asielzoekers? Veilig
heid. Bescherming. Onderdak. Treffend 

Een mensenstroom trekt door Europa, op zoek naar asiel. Wie 
is niet onder de indruk van de ellende die deze mensen dra-
gen? Heimwee naar hun verwoeste thuis. Dagenlang lopen. 
De onzekerheid van grenzen die opengaan, of dicht. Ploe-
teren door de modder. Overnachten onder een deken in de 
regen.
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is dat ze (zoals ze het in vs. 4 eigenlijk 
zeggen) vragen om als vreemdeling in 
Juda te mogen verblijven. Als vreemde
ling. Ze zoeken asiel bij het volk dat de 
opdracht heeft om vreemdelingen lief 
te hebben, omdat ze zelf vreemdelin
gen in Egypte zijn geweest (Ex. 22:20; 
Lev. 19:3334). Trouwens, leefde hun 
vader Abraham niet als vreemdeling in 
een vreemd land (Gen. 23:4)? Ze weten 
wat het is om een vreemdeling te zijn. 
En hun God neemt het voor vreemde
lingen op. Hoe vaak worden zij niet in 
één adem genoemd met weduwen en 
wezen, met hen die zo kwetsbaar in de 
samenleving staan.

Maar dan is de asielaanvraag van de 
Moabieten ook niet kansloos meer! In 
Sion leren ze deze barmhartigheid van 
God. Het asielverzoek, gedaan of on
dersteund door Gods profeet, doet daar 
een beroep op. Laat er reden zijn om 
negatief over Moabieten te oordelen, 
laten er allerlei vooroordelen over hen 
bestaan, barmhartigheid overwint het 
oordeel (Jak. 2:13) en daarom ook ieder 
vooroordeel. Zelfs voor wie uit Móab 

komt en zich voor de koning vernedert, 
is er op de Sion asiel. Daar wordt in 
het huis van David een troon gegrond 
op liefde en trouw, recht en gerech
tigheid (16:5). Voor deze Moabitische 
asielzoekers opent Jesaja uitzicht op de 
messiaanse koning en zijn vrederijk. 
‘Hij zal zich over 
elk ontfermen die 
zonder helper is. Hij 
zal geringen trouw 
beschermen, hun 
redding is gewis. Hij 
zal hen van geweld bevrijden, al gaat 
het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen 
en hun lijden zijn kostbaar in zijn oog’ 
(Ps. 72:7 ber.).

Barmhartigheid bewijzen

Ik weet het: Jesaja’s profetie kun je niet 
overzetten naar vandaag, ook al lijkt 
de ellende van de vluchtelingen van 
toen op die van vandaag, en die van 
alle tijden. Maar Syrische asielzoekers 
zijn geen Moabieten. Europa is Sion 
niet. De Bijbel is geen handboek voor 
het asielbeleid. Wat is er veel praktische 

wijsheid nodig voor overheden en dus 
ook veel gebed om met dit immense 
en onmenselijke drama te kunnen om
gaan. Er wordt opvang georganiseerd. 
Daar wordt ook fel tegen geageerd. Gol
ven van medelijden slaan zomaar stuk 
op de dijk van angst en eigenbelang. 

En wij? Zijn wij daar 
ook niet vatbaar 
voor? We leven in 
Europa, welvarend, 
vredig en vrij. Maar 
leven we er zelf niet 

als vreemdelingen (1 Petr. 1:1,17) die hun 
veiligheid zoeken bij de barmhartigheid 
van God? Wat kunnen we dan anders 
doen dan onze barmhartigheid laten 
overwinnen over alle oordelen en alle 
vooroordelen? Dat zal meer vluchtelin
gen voor de messiaanse koning kunnen 
winnen dan hardvochtig eigenbelang.
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We voelen ons als kerkelijk blad aan de 
universiteit van de kerken verbonden. 
Reden om een en ander op een rijtje 
te zetten. Daarbij is het niet altijd dui
delijk waarom sommige keuzen zijn 
gemaakt.

Praktische Theologie

Vorig jaar ging de hoogleraar voor het 
vakgebied van de Praktische Theologie, 

dr. C.J. de Ruijter, met emeritaat. In de 
25 jaar dat hij doceerde, heeft hij veel 
aan de ontwikkeling van het vakgebied 
bijgedragen. Hij maakte het vak niet 
minder wetenschappelijk, maar wel 
meer praktisch. Zijn leerlingen zijn wat 
dat betreft beter toegerust de pastorie 
ingegaan dan vroeger het geval was. 
Daar mogen we als kerken dankbaar 
voor zijn. Wie niet door hem is opge
leid, kan z’n winst doen met de visie 

die De Ruijter op de prediking ontwik
keld heeft in zijn boek Horen naar de 
stem van God. De eerste preekkunde 
uit ‘Kampen’ sinds 1926, toen zijn voor
ganger T. Hoekstra zijn Gereformeerde 
homiletiek publiceerde.

Een deel van De Ruijters werk is overge
nomen door dr. C. van Dusseldorp die 
op parttime basis Homiletiek geeft. En 
nu heeft de synode dr. J.H.F. Schaeffer 
benoemd, die al enige tijd als mede
werker aan de universiteit verbonden 
was. Hij heeft onder andere een werk
zaam aandeel gehad in de vormgeving 
van het Praktijkcentrum, dat de kerken 
in een eerdere synode besloten op te 
richten. Hij werd nu benoemd als uni
versitair hoofddocent. Dat valt op. Dit 
vak is (ook toen het nog Ambtelijke Vak

Het is een gaan en komen 
in Kampen
Aan de Theologische Universiteit in Kampen was het de afge-
lopen maanden een gaan en komen van docenten. Verschil-
lende docenten zijn met emeritaat gegaan. Andere zijn door 
de Generale Synode van Ede 2014 in hun plaats benoemd. De 
Acta van deze synode geven een verslag van afscheid en wel-
kom tussen de kerken en hun predikantenopleiders.

Europa is Sion niet. 
De Bijbel geen handboek 

voor het asielbeleid



ken heette) steeds door een hoogleraar 
gedoceerd. Gegeven het belang ervan 
is het dat ook waard. Dat hier niet voor 
gekozen is, komt doordat anders met 
benoemingen omgegaan wordt dan 
in het verleden. Praktisch betekent dit 
– als ik het goed begrijp – dat je jezelf 
als docent en door publicaties naar 
een professoraat toe ontwikkelt. Zo 
maak ik het uit de Acta op. Achtergrond 
van deze keus is dus niet dat het vak 
minder belangrijk zou zijn, maar dat 
Schaeffer kan doorgroeien naar een 
benoeming tot hoogleraar. Nadeel lijkt 
me wel dat promoveren bij een niet
hoogleraar niet mogelijk is.

Missiologie

Een tweede benoeming be
treft de Missiologie. Voor dit 
vak is in 1989 drs. C.J. Haak 
als docent benoemd. Hij 
heeft sinds die tijd met zijn 
enthousiasme en zijn erva
ring als zendeling onderwijs 
in de Missiologie gegeven. 
Hij ging eveneens met eme
ritaat.
In zijn plaats benoemde de 
synode dr. S. Paas tot hoog
leraar Missiologie, een post 
voor 50%. Hier heeft de sy
node een dubbele beweging 
gemaakt. Het docentschap 
dat drs. Haak bekleedde, 
wordt enerzijds opgewaar
deerd tot een professoraat. 
Anderzijds wordt de fulltime 
functie die er voor dit vak 
was, gehalveerd. Het is na
tuurlijk een promotie voor Paas, die 
al als hoofddocent aan de universiteit 
verbonden was. Een erkenning van zijn 
deskundigheid op missiologisch gebied. 
Vanzelfsprekend straalt zo’n benoe
ming ook iets uit van het belang dat 
aan het vak gehecht wordt. De 50% zal 
zijn omdat Paas voor de andere helft in 
Amsterdam doceert.

Eind vorig jaar hield  
dr. Paas zijn inaugurele 
rede al met als titel: 
Vreemdelingen en priesters. Christelijke 
missionaire identiteit in seculier Europa. 
Hij laat daarin zien dat het voor de kerk 
niet vreemd is om een minderheid te 

zijn. Laat dat in geseculariseerd Europa 
nieuw zijn, voor de eerste gemeenten 
was het niet anders. Paas vult deze 
minderheidspositie als vreemdeling in 
vanuit het priesterschap van de kerk. 
Zij staat als priester tussen God en de 
mensheid. Samenvattend zegt Paas: 
‘Kortom, als een heilig en koninklijk 
priesterschap vertegenwoordigt de 
gemeente God bij de mensen en de 
mensen bij God.’

Het verdient waardering dat Paas ons 
aan het denken zet over onze plaats als 
christenen in deze tijd. Het sluit aan 

bij de missiologische masterstudie die 
hij geeft met het oog op zending en 
evangelisatie in een westerse, seculiere 
omgeving.

Opmerkelijk vind ik dat hij ons pries
terschap ook invult als een vorm van 
plaatsvervanging: dat we als gelovi

gen naar de kerk gaan 
namens de ongelovige 
buurt of familie. Impli
ceert dat niet een onge
paste claim op de niet

gelovige medemens? Met zijn rede is 
het laatste woord niet gezegd. Het boek 
dat Paas over zijn thema aankondigde, 
is inmiddels verschenen onder de titel 

Vreemdelingen en priesters. Christelijke 
missie in een postchristelijke omgeving. 
Over dit boek zal er, als deze Kroniek 
verschijnt, een debat geweest zijn in 
Kampen. Ook ons blad hoopt binnen
kort aandacht aan deze publicatie te 
geven.

Kerkgeschiedenis

Ook het vak Kerkgeschiedenis heeft een 
andere bemanning gekregen. De twee 
hoogleraren die dit vak doceerden, zijn 
beiden met emeritaat gegaan.

Op 26 juni nam professor 
dr. M. te Velde na 27 jaar 
afscheid met een rede geti
teld: Koninkrijk van Priesters, 
uitnodiging tot een nieuwe 
dynamiek. Hij vraagt dus 
eveneens aandacht voor het 
priesterschap van de kerk. Hij 
zoekt een nieuwe dynamiek 
in de relatie tussen kerkzijn 
en maatschappelijke betrok
kenheid van de gelovigen. 
Daarvoor is onder meer 
nodig dat kerkelijk leven, per
soonlijk leven en leven in de 
wereld elk zelfstandig onder 
de Heer Christus functione
ren, maar wel in verbinding 
en wisselwerking met elkaar.

Behalve voor de vakken Kerk
geschiedenis en Gemeente
opbouw is Te Velde destijds 
benoemd voor het vak Kerk
recht. In die hoedanigheid 
heeft hij veel gedaan aan ad

visering van kerkenraden en synodes. 
Daarin heeft hij, naast zijn onderwijs 
aan aanstaande predikanten, veel voor 
de kerken betekend. En om niet meer 
te noemen: ook in de herziene kerkorde 
heeft Te Velde, in deputaatschapsver
band, veel tijd en energie gestoken.

Op 30 oktober ging de tweede hoogle
raar Kerkgeschiedenis, dr. F. van der Pol, 
met emeritaat, eveneens na 27 jaar. Hij 
werd benoemd voor de Kerkgeschiede
nis van voor 1800 en het vak Symboliek. 
Al lag zijn werkveld in het verleden, hij 
zocht steeds naar de relevantie voor 
vandaag van wat vroeger gebeurde en 
geschreven werd. Ik verwacht dat dit op 
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30 oktober (dat is nadat ik dit schrijf) 
ook uitkomt in zijn afscheidsrede. Daar
van is de titel: De sprinkhaan onderweg 
naar huis. De relevantie van een vroeg-
modern gerontologisch concept.

Bij de vervanging van beide hooglera
ren vallen verschillende dingen op.  
De synode benoemde dr. E.A. de Boer 
tot hoogleraar Kerkgeschiedenis. De 
Boer was al als docent Klassieke talen 
aan de universiteit verbonden, maar 
zijn deskundigheid ligt veel meer op 
het terrein van de kerkgeschiedenis. Hij 
is met deze benoeming om zo te zeg
gen meer ‘thuis’ gekomen.

Wat opvalt, is de wat mysterieuze 
toevoeging ‘2’, die de leeropdracht in 
de Acta krijgt: ‘hoogleraar 2 kerkge
schiedenis.’ Betekent dit dat hij 
eigenlijk benoemd wordt in de 
vacatureVan der Pol? Zo vat ik het 
op, omdat De Boer benoemd is per 
1 november 2015, twee dagen na 
het afscheid van prof. Van der Pol.

Als dat zo is, dan is er voor de 
vacature Kerkgeschiedenis die Te 
Velde achterlaat, geen opvolger 
benoemd. Of is er voorlopig geen 
opvolger benoemd? Dat geldt 
trouwens ook voor de andere twee 
vakken die Te Velde doceerde: 
Gemeenteopbouw en Kerkrecht 
worden bij de benoemingen die de 
Acta vermelden, niet genoemd. Is 
daar aan de universiteit intern een 
andere invulling voor gevonden? 
Het belang van het vak Kerkrecht 
voor de kerken en de universiteit 
hoeft toch geen betoog. Zou het ook 
niet vreemd zijn dat aan de univer
siteit wel het ‘Prof. Detmer Deddens 
Kerkrecht Centrum’ verbonden is, maar 
geen hoogleraar die Kerkrecht doceert? 
Hier blijft het benoemingsbeleid van 
de universiteit (in elk geval voorlopig) 
naar buiten toe nog even onduidelijk.

Systematische Theologie

Evenals de anderen die afscheid na
men, heeft ook professor dr. B. Kamp
huis de emeritaatsleeftijd bereikt. Op 
3 september jl. nam hij afscheid als 
hoogleraar Systematische Theologie. 
Zijn afscheidsrede ging over de leer 

over Christus: Verborgen in God. Chris-
tologie na hemelvaart. Hij stelt de vraag 
wat de hemelvaart van Christus zegt 
over het verborgen karakter van de leer 
over Christus. Een van zijn conclusies 
luidt: ‘De hemelvaart van Christus leert 
ons dat heel onze theologie een kwets
bare aangelegenheid is. De ware bron 
van Godskennis is Christus en die bron 
is niet zomaar toegankelijk. Wij mogen 
uit die bron drinken door het geloof en 
daar volop van genieten. Maar we kun
nen de bron nooit peilen en zeker niet 
in beheer nemen. Theologie maakt een 
mens bescheiden. Je bent voortdurend 
bezig te stamelen aan de rand van je 
begrip.’ Een conclusie die in deze rede 
wordt verantwoord en die ook de erva
ring van 27 jaar dogmatische bezinning 
verwoordt. Een fraaie rede.

Om hem te vervangen heeft de synode 
twee universitaire docenten benoemd: 
dr. J.M. Burger en dr. R.T. te Velde. Dat 
is een dubbele benoeming. Daarmee 
deed de synode een stevige investering 
in het vak Systematische Theologie. 
Het belang van het vak is duidelijk. De 
investering die gedaan wordt, is zin
vol. Vanwege het belang van het vak 
voor kerk en universiteit rijst de vraag 
waarom geen hoogleraar benoemd is. 
Of moet dat ook gezien worden in het 
kader van een loopbaanontwikkeling, 
zoals de Acta bij dr. Schaeffer vermel
den? Die vermelding ontbreekt bij deze 
twee benoemingen.

De informatie over deze benoemin
gen put ik uit de Acta van de laatste 
synode. Die maken niet alles duidelijk. 
Allicht speelt de samenwerking met 
de universiteit in Apeldoorn ook een 
rol, en het overleg over de vorming van 
een brede gereformeerde theologische 
universiteit, dat de Acta wel vermelden. 
Hoe dat zich ontwikkelt, wachten we 
met belangstelling af.

Dank en zegen

Er is geen synode geweest die van zo 
veel docenten afscheid moest nemen 
en zo veel benoemingen moest doen. 
We sluiten graag aan bij de dankbaar
heid die aan het adres van de geëmeri
teerden is uitgesproken. Ze gaven een 
lange periode hun kracht aan de op

leiding tot de dienst van het Woord 
en droegen zorg voor de ontwikke
ling van de universiteit om ‘upto
date’ te blijven. Dank bovenal aan 
de Heer die gezondheid en kracht 
geschonken heeft. We wensen de 
teruggetreden broeders een goede 
emeritaatstijd toe, en ook dat zij op 
de wijze van emeritus vruchtbaar 
kunnen zijn voor kerk en theologie.

De kerken kunnen er tegelijk dank
baar voor zijn dat in hun plaats ge
promoveerde theologen benoemd 
konden worden. De Ruijter en 
Kamphuis weten uit eigen ervaring 
wat het betekent als je na je be
noeming tot hoogleraar nog moet 
promoveren. Door het aiobeleid 
van de laatste jaren is dat voor de 
nieuwbenoemden niet meer no
dig. Een voorbeeld hoe de universi

teit bij de tijd gebleven is en voort kan 
spinnen aan haar eigen draad.

We feliciteren de broeders die be
noemd zijn, met hun benoeming. We 
wensen hun toe dat zij met vreugde 
hun werk kunnen doen en dat hun 
arbeid onder de zegen van de Here 
vruchtbaar zal zijn voor de eer van zijn 
naam in deze wereld en voor de op
bouw van zijn kerk.

Afgesloten 29 oktober 2015.
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Het is de voor Rome noodzakelijke 
voortzetting van Golgota. Zonder mis 
geen verzoening. De concentratie op 
de elementen van brood en wijn en 
de vraag naar hun verhouding tot het 
fysieke lichaam en bloed van de Here 
heeft lange tijd de theologie bepaald 
(vgl. bijv. HC antw. 78,79).

In bevindelijke kringen richt men zich 
ergens anders op. Men vreest een au
tomatische en puur uitwendige viering 
van het avondmaal. In hun grote ernst 
begint voor hen alles met de gesteld
heid van de avondmaalgangers: ben je 
waardig om het avondmaal te vieren? 
Zo niet, dan is het levensgevaarlijk: 
dan eet en drink je je een oordeel. Er 
verscheen veel literatuur die zich bezig
hield met de vraag wanneer je waardig 

bent om aan het avondmaal deel te 
nemen.

In onderscheid van beide geschetste 
lijnen lijkt het mij bijbels om te begin
nen bij de levende Christus die ons 
brood en beker laat aanreiken opdat 
we nemen, eten en drinken. Daarbij wil 
Christus dat we Hem gedenken, dat is: 
Hem nabij weten. Hij wil dat we gelo
ven dat Hij de dood inging voor ons, en 
verzoening met en vreugde in God voor 
ons verwierf. Het avondmaal als de ta
fel waar Christus ons zijn gemeenschap 
biedt. Laten we dat wat nader bekijken.

Brood en beker

Als Christus het avondmaal instelt, zit 
Hij met zijn leerlingen voor de laatste 

keer aan het pesachmaal. Het is de 
nacht waarin Hij verraden zal worden 
door een van zijn leerlingen en uitge
leverd aan zijn vijanden. Binnenkort 
zal Hij sterven en zal Hij hen verlaten. 
Maar Hij laat zijn leerlingen niet aan 
hun lot over. Hij blijft met hen verbon
den. Een van de middelen waarin Hij 
zijn verbondenheid en zelfs  nabijheid 
toont, is het avondmaal dat Hij instelt.
Voor het avondmaal gebruikt Hij al
lereerst het brood dat aan het begin 
van de pesachmaaltijd op tafel staat: 
het zogenaamde brood van de ellende. 
Het herinnert aan het brood dat Israël 
in Egypte at en dat – gedoopt in een 
saus van bittere kruiden – staat voor 
de bittere ellende die Israël daar ervoer. 
Christus zegt: Voortaan moet je bij het 
avondmaal een brood nemen en daar
bij aan Mij denken. Niet maar aan mijn 
lichaam als substantie, maar aan hoe 
Ik jullie bittere ellende in Me opnam 
en aan het kruis ging. Ik draag al jullie 
ellende zo meteen ten grave. Ik geef 
Mezelf als een offer om jullie zonde en 
schuld weg te doen. Elke keer dat jul
lie na mijn heengaan avondmaal gaan 
vieren, bedenk dan bij het brood dat 
jullie krijgen en eten, dat Ik mijn leven 

Aan de tafel van de Here
Waar begin je als je aandacht wilt geven aan het avondmaal? 
Waar richt je je op? Wat is het centrum? 
In de roomse mis draait alles om de elementen van brood 
en wijn, en wat daarmee gebeurt. In de zogenoemde conse-
cratie worden ze door de priester tot lichaam en bloed van 
Christus. In die laatste hoedanigheid worden ze geëerd en 
vervolgens aan God als offer aangeboden.
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gaf in jullie plaats. Jullie ellende nam 
Ik op Me. Voor jullie ging Ik de dood in. 
Neem het brood en eet het, denk aan 
Mij en geloof dat Ik Me voor jullie liet 
breken.

Aan het pesachmaal vloeide de wijn 
rijkelijk. De maaltijd kende vier be
kers: de beker aan het begin bij het 
zegengebed (Luc. 22:17), de beker bij 
de vertelling van het verhaal van de 
uittocht, de beker van de dankzegging 
en de beker van de lofzang aan het 
eind. Die derde beker – de beker van de 
dankzegging – kwam na het hoofdge
recht, het pesachlam (Luc. 22:20). Het 
is de beker waarbij Israël de vreugde 
van de verlossing viert. Ze heffen het 
glas, met daarin de wijn die het hart 
verheugt (Ps. 104:15). Die verlossing is 
er alleen dankzij het 
offer van Christus. Hij 
liet zijn bloed vergieten, 
maar daardoor is er nu 
ook verzoening (vgl. Lev. 
17:11). Die verzoening 
mag gevierd worden. Bij 
de beker der dankzeg
ging wordt God geloofd 
en gedankt. Op de ver
zoening door Christus’ 
offerdood wordt geklon
ken!

Als ik het zo omschrijf, 
blijkt dat brood en beker 
niet twee keer hetzelfde 
zijn of twee keer precies 
hetzelfde aanduiden. 
Het brood is het brood 
der ellende. Het staat 
voor Christus die zich 
offert voor onze schuld. 
De beker is de beker 
der dankzegging na het 
pesachlam, waarbij God 
geprezen wordt.
Bij het brood komt niet 
‘de wijn’ maar ‘de beker’. 
Het is een beker met 
wijn, uiteraard, maar er wordt toch 
heel bewust gesproken over de beker. 
En het is de beker der dankzegging die 
na het hoofdgerecht komt. Er wordt in 
onze avondmaalsformule ook niet ge
sproken over de wijn ‘die wij vergieten 
of ingieten’, maar over de beker waarbij 
‘we God loven en danken’, of de beker 

waarover wij de dankzegging uitspre
ken (1 Kor. 10:16 NBV resp. NBG1951). 
Dát is de actie die plaatsvindt. We zeg
gen God dank en prijzen Hem om het 
verzoenende offer (het bloed!) van zijn 
Zoon die ons pesachlam is. We heffen 
het glas, zouden wij zeggen.

Voor deze vreugde is alle reden, want 
met Christus’ bloedige offer tot ver
zoening en vergeving van onze zonden 
is het nieuwe verbond aangebroken, 
waarvan de profeten hebben gespro
ken. Eindelijk is het zover. De dood van 
onze Here is het grote nieuws dat wij 
belijden. Waar Gods kinderen eeuwen 
op hebben gewacht, is nu gekomen: 
het nieuwe verbond waarin God zijn 
kinderen van alle zonden reinigt en zijn 
Geest over hen uitgiet. Het nieuwe ver

bond dat rechtskracht heeft in Chris
tus’ bloed. Zoals bij de Sinaï God zijn 
verbond sloot en bloed liet sprenkelen 
op het altaar en op het volk, zo verbindt 
het bloed van Christus God en zijn volk 
in het nieuwe verbond. Aan en vanuit 
het avondmaal krijgt deze heerlijke 
boodschap stem.

Wat Christus bedoelt

Wat wil Christus nu met het avond
maal? Wat beoogt Hij ermee?
Christus staat, als gezegd, op het punt 
zijn leven te geven voor ons. Daarna zal 
Hij naar zijn Vader in de hemel gaan. 
Op aarde zal Hij niet meer lijfelijk met 
zijn leerlingen aan tafel zitten. Maar Hij 
is niet ‘weg’. En Hij laat zijn leerlingen 
zeker niet aan hun lot over. Hij blijft 
met ze verbonden. En Hij draagt ze op 
om in de tijd dat Hij niet meer op aarde 
is, het avondmaal te vieren: brood en 
beker te nemen en te eten en te drin
ken. Elke keer dat ze dat doen, mogen 
ze dat zien als een handreiking van 
Christus zelf. In brood en beker mogen 
ze Hem zelf heel dichtbij weten en de 
band met Hem proeven. 

Dat avondmaal bevat een heel directe 
en persoonlijke boodschap aan hen. 
Denk aan Mij, zegt Hij, hoe Ik gekomen 
ben en mijn leven gegeven heb voor 
jullie, hoe Ik me liet boeien en helse 
kwelling onderging in jullie plaats. Dat 
deed Ik inderdaad voor jullie die nu het 
brood ontvangen. En Ik heb verzoening 
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en vreugde voor jullie verdiend. Voor 
jullie die Ik nu vraag de beker te heffen. 
Zo vaak je het brood en de beker krijgt, 
mag je geloven dat Ik vlakbij ben en dat 
jullie Mij ter harte gaan, dat we verbon
den zijn met elkaar. Ik ben er voor jullie, 
zo rechtstreeks en zo persoonlijk als je 
brood en beker krijgt. Ik garandeer je 
daarmee dat Ik mijn leven voor jou ge
geven heb en dat Ik met jou het glas wil 
heffen op de verlossing.

Elk avondmaal mogen wij op deze ma
nier beleven op een vergelijkbare ma
nier als Zacheüs, die door de Here Jezus 
werd aangesproken en te horen kreeg 
dat Christus met hem aan tafel wilde 
en hem verlossing schonk. Ik wil bij 
jullie aan tafel, zegt Christus bij ieder 
avondmaal, en Ik heb een persoonlijke 
boodschap voor jullie. Ik heb mijn werk 
volbracht en voor jullie verzoening met 
mijn Vader verworven. Brood en beker 
zijn de garantie van mijn kant dat het 
echt gebeurd is en voor jullie is. Er hoeft 
niets meer bij. Geloof het, vind er rust 
en vreugde in.

Maar Christus is nu toch in de hemel? 
Het is voor ons toch anders dan voor 
Zacheüs? Die kreeg Christus bij zich 
aan tafel, in zijn eigen huis. Ja, dat 
klopt. Daarom zegt Christus: Dit brood 
en deze beker staan voor Mij. Het brood 
maakt je één met Mij en de beker 
maakt je één met Mij. Ik ben weliswaar 
met het lichaam en bloed dat Ik of
ferde, in de hemel, maar in brood en 
beker ben Ik bij jullie, en Ik zal het zijn 
totdat Ik kom bij de voltooiing van de 
wereld en het rijk van 
God komt waarin we 
samen de bruiloft zullen 
vieren. Dat is een andere 
maaltijd dan ons avond
maal. Maar ons avondmaal is er wel 
een feestelijke voorproef van.

Waar gaat het om bij het avondmaal? 
De levende Christus laat me brood en 
beker aanreiken en Hij verklaart: die 
twee staan voor Mij en voor mijn werk. 
Neem ze, eet en drink en weet Mij 
daarin dichtbij. Geloof dat Ik met mijn 
belofte van heil naar je toe kom opdat 
je Me in geloof om de hals valt, Me wel
kom heet en in verbondenheid met Me 
leven wilt. 

Anders gezegd: in het avondmaal gaat 
het om de gemeenschap met de in 
de hemel levende Christus die zo veel 
voor mij gedaan heeft, en die met mij 
onderweg wil naar de nooit meer te 
schenden vreugde van de bruiloft. Ik 
ben van mijn Geliefde en Hij is van mij. 
Wie Hem zo gedenkt, is dat toch niet al 
op maandag vergeten?!

Christus garandeert ons de volkomen
heid van zijn werk voor ons. Hij wil ons 
verzekeren van zijn liefde en trouw. Het 
avondmaalsformulier zegt: Christus 
stelde het avondmaal in om ons vast 
te doen geloven dat wij tot het nieuwe 
verbond dat in zijn bloed gefundeerd 

is, mogen behoren en daarin mogen 
leven. Het is een zin in het formulier 
die voor ons vaak functioneert als een 
overgangszinnetje van het ene deel van 
het formulier (Christus gedenken) naar 
een volgend (Onderwijs), maar het is 
een cruciale zin. Hij geeft precies aan 
wat Christus met het avondmaal wil: 
ons ervan verzekeren dat we mogen le
ven in Gods verbond. En daarmee doet 
Christus aan ons een levensvernieu
wend werk. Zoals ook bij Zacheüs en 
Levi de tollenaar en anderen te zien is. 
Als Christus je opzoekt en je zijn liefde 
betuigt, dan word je anders. Dan ont
dekt Zacheüs waar bij hem de schoen 
wringt en hij bekeert zich.

Zo wordt ook duidelijk 
waarin het avondmaal 
zich positief onder
scheidt van de roomse 
mis: terwijl Christus 

het avondmaal heeft ingesteld om ons 
van de volkomenheid van zijn werk te 
overtuigen, leert de mis dat er nog wel 
een offer moet plaatsvinden wil het 
goed komen. Ook wordt duidelijk wat 
het verschil is met wat in sommige 
bevindelijke kringen gebeurt. Terwijl 
Christus ons zijn belofte wil bezegelen, 
houdt men Hem daarin tegen. Men 
brengt zelfs kinderen groot met angst 
voor het avondmaal. Brood en beker 
zijn niet alleen slechts voor een elite 
levensvernieuwend, maar ze zijn vooral 

levensgevaarlijk: kijk uit dat je je geen 
oordeel eet en drinkt! Er zijn er die over 
het avondmaal weinig méér weten te 
vertellen dan dat!

Evangelie in het kwadraat

Er zijn christenen die het avondmaal 
zien als een herinneringsmaaltijd. Het 
is voor hen niet meer dan een soort 
symbolische handeling die uitbeeldt 
wat Christus ooit deed. Maar het 
avondmaal is méér. Het heet ‘heilig’ 
avondmaal om aan te geven dat de 
Here zelf er actief in is. Daar ziet dat 
woord ‘heilig’ op. De Here zelf heeft 
deze maaltijd ingesteld. Hij heeft ons 

bevolen het te vieren. Doe dit, zei Hij, 
telkens weer. Hij wilde dat wij Hem 
zouden gedenken. Hijzelf nodigt ons 
iedere keer dat de maaltijd staat aan
gericht, aan zijn tafel, en Hij kent aan 
brood en beker hun functie en bood
schap toe. Hij zegt van het brood: Neem 
het en eet het. En van de beker: Neem 
hem, drink eruit en prijs God. 

Zo vaak je het brood neemt en eet en 
aan Christus denkt en in Hem gelooft, 
verbindt Hij zich op datzelfde moment 
aan je en ben jij aan Hem verbonden 
en mag je delen in zijn werk. Hij geeft 
zich net zo direct aan je als je dat brood 
krijgt. Bedenk maar dat dat brood staat 
voor Hem. En Hij wordt je zo eigen als 
je dat brood in je opneemt. Jij in Hem 
en Hij in jou. Je zat ‘onder de zonde’ en 
nu ben je ‘in Christus’. Al is Hij met zijn 
lichaam in de hemel, je bent vlees van 
zijn vlees en been van zijn gebeente 
(HC antw. 76). 

Een hechtere band dan die tussen man 
en vrouw verbindt je met Hem. Het 
brood dat je krijgt, maakt je één met 
Hem. Hij garandeert je: zo zeker als je 
dit gebroken brood krijgt en neemt en 
eet, zo zeker heb Ik voor jou mijn leven 
gegeven. En zo zeker als je de beker 
krijgt, zo zeker mag je de vreugde ken
nen van het nieuwe verbond in mijn 
bloed. Je deelt erin zo vaak je de beker 
ontvangt, eruit drinkt en God erbij 

(Evangelie)2
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prijst. De vreugde die Ik verwierf, is 
voor jou. Jij en Ik zijn met elkaar ver
bonden door de Geest in wie Ik bij jullie 
ben en in het geloof waarmee jullie je 
harten verheffen tot Mij.
Het avondmaal zou je ‘evangelie in het 
kwadraat’ kunnen noemen. Christus 
laat je niet alleen zijn evangelie horen: 
dit brood staat voor mijn lichaam dat 
Ik gaf, en de beker staat 
voor het nieuwe ver
bond in mijn bloed. Hij 
komt heel speciaal naar 
je toe en maakt het zo 
aanschouwelijk als maar kan. We mo
gen brood en beker ook zien, we ruiken 
brood en wijn, we voelen het brood en 
de beker in onze handen en op onze 
tong, en we proeven het. 

Behalve in de doop komt God ons 
nooit zo dicht op de huid. Met al onze 
zintuigen nemen we het waar. 
Dichterbij kan de Here het niet 
brengen. Het komt naar ons 
toe, het komt in ons, we nemen 
het in ons op. Zo geeft Christus 
zich aan ons met alles wat Hij deed 
en verdiende.
Opdat wij vast zouden geloven dat 
wij bij dit genadeverbond horen! Wij 
zijn blij als we van een heel belangrijk 
iemand zijn kaartje krijgen of zijn mo
biele nummer. Aan het avondmaal krij
gen we van Christus heel wat meer! Al 
zijn heil zegt Hij ons toe en garandeert 
Hij aan ons. Het is een groots moment 
als je brood en wijn van Hem krijgt. Dat 
breekt overal doorheen.

Wat is het triest als Rome zegt: er is 
meer nodig dan het offer van Golgota. 
Of als in bevindelijke kring brood en 
beker als levensgevaarlijk worden 
gepresenteerd en mensen verboden 
wordt het brood te eten en Christus 
aan te nemen terwijl Christus zelf 
het wil. Aan de tafel mag je de 
gemeenschap met Christus 
heel intens ervaren.

Zelfbeproeving

Als je in het avondmaal 
de levende Christus naar je 
toe ziet komen, dan valt er ook licht 
op de zelfbeproeving. Die dient niet 
om antwoord te geven op de vraag of 

je wel avondmaal vieren zult. Paulus 
zegt: Toets jezelf en eet dan van het 
brood! Als Christus met zijn liefde naar 
je toe komt en je brood en beker laat 
aanreiken, dan wijs je dat toch niet af?! 
Het gaat in het avondmaal juist om het 
nemen en eten, het nemen en drinken. 
Het avondmaal is er niet om van een 
afstand naar te kijken. Neem, eet en 

drink, gedenk en geloof, 
zegt de Here.

In kerken waar je slechts 
toegang hebt tot het 

avondmaal in de weg van geloofsbelij
denis en waar een kerkenraad toezicht 
uitoefent op de heiligheid van de tafel, 
dient de zelfbeproeving dan ook vooral 
om Christus op de juiste manier te 
ontvangen. En die zelfbeproeving staat 
niet los van wat Christus deed, maar 

gaat juist in het licht van zijn werk 
open. De zelfbeproeving staat niet voor 
niks niet in een apart formulier maar 
in het ene formulier om het avondmaal 
te vieren. Juist vanuit Golgota valt er 
licht op wie je zelf bent. De zelfbeproe
ving zet het evangelie niet op losse 
schroeven, maar zet je juist voor Chris
tus neer. Je gaat niet zomaar aan, maar 
bent je bewust van wat er gebeurt, 
en van wat het bijzondere is van het 
avondmaal. 
Als Christus naar je toe komt en zegt: 
Voor jouw zonde gaf ik mijn leven, dan 
zeg jij toch niet: Maar ik ben helemaal 
geen zondaar?! Nee, je belijdt: Het was 
ook voor mij dat U uw lichaam gaf. En 
als Christus zegt: Ik wil de verlossing 
met je vieren, dan stel je toch niet 
arrogant de vraag: Maar ik weet hele
maal niet of uw werk genoeg is en of 

ik wel met U mee kan feesten? En 
als Christus zegt: Ik ben ge

komen om je leven te ver
nieuwen naar mijn beeld, 

dan zeg je toch niet: Maar 
of ik dat wil, is nog maar de 

vraag, ik leef liever op de oude 
voet verder?!

Zelfbeproeving: het gaat niet over de 
vraag of je wel op de roep van Christus 
zult ingaan, maar hoe je met Hem het 
feest van de verlossing gaat vieren. 
Je zegt niet: Mijn leven is niet goed 
genoeg, dus ik vier geen avondmaal 
en leef verder zoals ik dat tot dusver 
deed. Nee, je hoort Christus’ roep, je 
ontvangt zijn persoonlijke uitnodiging 
en je zegt: Here, alles wat daar niet 
bij hoort, vind ik vreselijk, daar wil ik 
vanaf en wat ben ik blij dat U me toe
zegt dat dat verzoend is en verdwijnen 
kan. Ik wil niet onbekeerd verder, Ik 
kom tot U en laat me door U reinigen 

en vernieuwen. Voed me, 
sterk me, laat me leven 

in uw vreugde.

Als Christus zelf 
van brood en beker 

zegt: Daarin verbind 
Ik die mijn leven gaf 

en met mijn bloed ver
zoening bewerkte, Me 

met jullie, dan is toch elk 
verlangen om in de zonde te blijven 

leven, afschuwelijk? Dat wil je toch 
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niet? Dan zet je jezelf toch buitenspel? 
Christus brengt je de bruidsprijs te bin
nen en werft om je hart, dat kan toch 
niet samengaan met het vasthouden 
aan de satan en zijn trawanten? Dat is 
op onwaardige wijze omgaan met het 
lichaam en bloed van de Here. Dan roep 
je een veroordeling af over jezelf.

Concentratie

Aan het avondmaal valt veel te over
denken. Christus voert ons aan het 
avondmaal terug naar het moment van 
zijn volmaakte 
liefde, toen 
Hij de zijnen 
liefhad tot het 
uiterste. En Hij 
zegt: Zoals Ik 
toen was, zo 
mogen jullie 
Me kennen en 
zo verbind Ik 
Me aan jullie 
en zo verbind Ik 
jullie aan Mij. 
Wat erg als je 
dan nog twijfelt 
of je afvraagt: 
is het wel voor 
mij? Wat moet 
Christus nog 
méér doen dan 
dat Hij zijn leven gaf, de vreugde van 
het verbond voor je verdiende en dat al
les aan je garandeert? Moet er echt nog 
méér bij? Kán er nog meer bij?

Elke dag kennen we onze zorgen en 
moeiten en worden wij geconfronteerd 
met gigantische wereldproblemen. 
Maar dat alles, groot en klein, komt in 
de juiste verhoudingen te staan als we 
aan het avondmaal bepaald worden bij 
het diepste en grootste probleem van 
de mensheid: onze vervreemding van 
God. Met velen kun
nen we er niet eens 
over praten, ze willen 
er niets van weten. 
Maar aan het avond
maal zitten we met broeders en zusters 
die peilen wat Golgota inhoudt. Aan 
het avondmaal word je bepaald bij de 
grootste vragen die er zijn, en je mag er 
tegelijk geloven dat God je diepste en 
hardnekkigste boezemzonde vergeven 

wil. Wat heb je met je handen gedaan 
en met je tong gezegd, en daar mag je 
nu brood en wijn mee voelen!
We zijn dagelijks bezig met wat we 
missen of moeten doen of moeten 
kiezen, we zijn getuige van allerlei 
menselijke inspanning, maar aan het 
avondmaal schuiven we even alles 
opzij en concentreren we ons op wat 
God gedaan heeft in Christus. Een 
diepe rust vervult ons. Ons vertrouwen 
wordt gevoed. Er opent zich een weids 
perspectief. Bevrijd van alle menselijke 
kleinzieligheid en geklaag, van heuse 

irritaties en kleine ergernisjes over onze 
naasten komt een diepe vreugde om 
Gods verbond. We realiseren ons wat er 
te vieren valt.

Aan het avondmaal heb je deel samen 
met je broeders en zusters. Er kan van 
alles van hen te zeggen en te denken 
zijn, je kunt veel of weinig band met 
ze voelen, aan het avondmaal neem je 
samen deel. Je eet van het ene brood 
en drinkt uit de ene beker. Je vormt de 
kring van Christus, je leeft van dezelfde 

genade, je bent on
derweg naar dezelfde 
bruiloft, je bent aan 
elkaar gegeven om 
elkaar te helpen, te 

bemoedigen en aan te sporen. Je wekt 
elkaar op tot dankbaarheid en lofzeg
ging. Je hoort bij elkaar. 
Het is een machtig tegengif tegen haat 
en wrok, tegen discriminatie en min
derwaardigheidsgevoel. Allemaal moet 

je het hebben van dezelfde Christus, 
samen hef je de ene beker. Hoe groot of 
hoe klein de kring ook is, Christus komt 
naar je samen toe en is er met zijn ze
gen. Dat houdt de onderlinge gemeen
schap op peil.

Bewuste viering

Het zal duidelijk zijn: wie zich echt 
voorbereidt op het avondmaal en 
Christus’ boodschap erin samen met 
andere gelovigen onderzoekt (vgl. Ps. 
111:12), die hoort en ziet en beleeft er 

onvoorstelbaar 
grootse dingen. 
Maar dat vergt 
wel bewuste 
viering! Bij 
brood en beker 
worden we 
geroepen tot 
‘actie’: neem, 
eet, neem, 
drink, gedenk 
en geloof. Wat 
is het daarom 
belangrijk dat 
we elkaar sti
muleren en op
roepen tot de 
bewuste vie
ring van deze 
maaltijd, die 

onze Heiland met zo’n heerlijke bedoe
ling heeft ingesteld: opdat wij er vast 
op vertrouwen dat we ondanks al onze 
zonden en tekorten mogen behoren bij 
het in Christus aangebroken nieuwe 
verbond. Een verbond dat straks zijn 
volkomenheid vindt in de eeuwige 
vreugde bij onze Here, die onze Bruide
gom is.

Jaargang 22 no 11 november 2015

Machtig tegengif



Jaargang 22 no 11 november 2015

302

Ik ben nooit gedoopt. Ik ben niet 
echt gedoopt. Wel ben ik met wei-
nig water ooit besprenkeld. Dat 
weet ik, niet omdat het toen is 
vastgelegd op film, er mocht toen 
zelfs niet gefotografeerd worden! 
Ik weet het, omdat ik hier thuis de 
schaal heb waaruit ik ben gedoopt. 
Het is niet echt een doopschaal, hij 
fungeerde ooit in een bakkerswin-
kel als een presenteerschaal van 
chocolaatjes…*

Toen ik zelf de bevoegdheid kreeg 
om te dopen, wilde ik laten zien 
dat het om meer gaat dan wat een 
besprenkeling te zien geeft. Met 
beide handen nam ik water uit de 
schaal, maar toen ik m’n handen 
wilde openen boven het kind, trok 
de vader zijn kind weg, hij was 
bang voor het vele water. Ik heb 
er toen over gepreekt en kennelijk 
zo overtuigend dat een groep ge-
meenteleden ging nadenken over 
het hoe van een heuse doop voor 
kinderen. De kerkenraad kreeg 
een schets van wat men daarbij 
voor ogen had, compleet met uit-
kleedplank en luiermandje.

Het is jaren geleden, maar in 
meerdere kerken zijn nu voorzie-
ningen getroffen om aan een kind 
de doop te bedienen door onder-
dompeling. Ik heb ’ns op internet 
naar zo’n doopgebeuren gekeken 
en nu ben ik zelf gaan twijfelen. 
Hebben we nu met deze doophan-
deling echt voor ogen wat Christus 
ons met de doop wil leren?

Ik moest terugdenken aan wat er 
van mijn eigen doop werd verteld. 
En dat kreeg ik te horen van mijn 
vader, want mijn moeder was er 
niet bij, zij lag nog in het kraam-
bed. De plechtigheid – op de derde 
dag na mijn geboorte – was op z’n 
soberst. Stelt u zich dus het wan-
kele bonbonschaaltje voor, waarin 
de koster vlak voor de bediening 
een teug warm water had gedaan. 
Enkel mijn vader – met mij natuur-
lijk – stond op het podium naast de 
dominee bij de schaal. In de kerk 
was geen extra familiedrukte en 
na de eenvoudige doophandeling 
werd mijn vader verzocht gelijk 
weer te gaan zitten: er werd nog 
geen versje gezongen. De dominee 
zei: Het gaat om het sacrament, 
dát vraagt onze aandacht en niets 
moet ons daarvan afleiden.

Nu zou je zeggen: een vergroting 
van het sacrament, dat vergroot 
toch de aandacht. Maar zo’n com-
plexe uitvoering geeft allerlei extra 
afleiding. De doophandeling wordt 
een hele belevenis die goed past in 
onze belevingscultuur, maar heb je 
het dan niet ook daarmee gehad?

De catechismus leert ons om het 
sacrament te gebruiken. En ik lees 
in dat gebruik graag meer dan 
enkel de bediening. Wie gedoopt 
is, moet zijn doop leren te gebrui-
ken. Het kind heeft nog geen benul 
van de bediening, maar de ouders 
beloven hun kind de doop te leren 
verstaan. En daarmee begint een 
levenslang gebruik van de doop, 

dat mij steeds meer en ernstig 
doet beseffen hoe ondiep het water 
was van mijn doop vergeleken bij 
de diepte van mijn ellende. En er 
is geen schaal, geen kuip die deze 
diepte kan verbeelden.

Noot:
* Schuin tegenover Bakkerij Zomer 

– gevestigd in Utrecht – was de 

Bethlehemkerk, waar de eerste vrij-

gemaakte kerkdienst werd belegd 

op zondag 19 augustus 1945, zie A.P. 

van Langevelde, In het klimaat van 

het absolute, p. 304. Voor de eerste 

doopbediening werd een zilveren 

presenteerschaal uit de bakkers-

winkel gebruikt. Die heeft jarenlang 

gediend als doopschaal, zie W. Smit, 

Kleine Utrechtse kerkgeschiedenis, 

p. 89.
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Ik denk aan keizer Constantijn de Grote, 
die de christelijke kerk de vrijheid gaf, 
en daarmee een geweldige omwente
ling in het Romeinse rijk en in heel de 
geschiedenis ontketende. Dat was dus 
een wending ten goede. Maar één lei
dende figuur kan ook de oorzaak zijn 
van heel veel kwaad. Denk aan Hitler, 
die uiteindelijk de dood van miljoenen 
mensen op z’n geweten had en zijn ei
gen land naar de afgrond hielp.

Dictators

Tot vandaag toe zie je helaas nog 
steeds dat een enkel persoon zichzelf 
op de troon zet en zijn volk onder de 
knoet houdt en uitbuit. Ik noem ter il
lustratie een paar namen van dictators 
aan wie we kunnen denken: Stalin in 

Rusland, Ceausescu in Roemenië, Pol 
Pot in Cambodja, Videla in Argentinië, 
Saddam Hussein in Irak en Kim Jong
un in NoordKorea, en nog veel meer. 
Allemaal alleenheersers die hun volk 
onderdrukten en lieten bloeden (vaak 
letterlijk). Gelukkig waren en zijn er 
ook politieke leiders die hart voor hun 
volk hebben en niet zichzelf zoeken. 
Maar die rij is meestal kleiner. Ik denk 
nu even aan Michail Gorbatsjov, Nelson 
Mandela en Angela Merkel als lichtende 
voorbeelden. Maar in het algemeen 
wint het kwade het vaker dan het 
goede. Ook in de wereldpolitiek. Dat 
is soms om moedeloos van te worden. 
Wanneer wint het recht het van het 
onrecht, en de waarheid van de leugen? 
Dat is ook de prangende vraag bij de 
opsporing van de daders van de aan

slag op de MH17. Wie is zo eerlijk om de 
verantwoordelijkheid daarvoor op zich 
te nemen? Zal dat ooit gebeuren?

Bijbelse voorbeelden

Als je de Bijbel leest, krijg je hetzelfde 
beeld. Goede of kwade machthebbers 
heten daar meestal koningen. Al kan er 
veel verschil zijn in machtsgebied en 
politiek gewicht. In het boek Jozua heet 
de belangrijkste man in Jericho een ko
ning, maar die stadskoning zouden wij 
vandaag eerder een burgemeester noe
men. Daartegenover staan bijvoorbeeld 
koning David en later de koningen van 
Assur en Babel. Dat waren allemaal 
heersers over grote rijken en met veel 
macht en majesteit. Het waren ook 
mannen die als alleenheersers het lot 
van hun volk bepaalden, om het men
selijkerwijs te zeggen. Ten goede of ten 
kwade, vergelijk bijvoorbeeld David met 
Achab. De regeringsperioden van ko
ningen en keizers vormen altijd nog het 
beste handvat om de geschiedenis in te 
delen. Dat zie je later ook bij de keizers 
van Rome. Het karakter van een peri
ode heeft altijd veel te maken met de 

De koning in Spreuken: 
mens naast God
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Het lot van een land (en van de kerk in dat land) hangt vaak 
af van één persoon. Dat kan vandaag een partijleider zijn, of 
een premier of een president of hoe het staatshoofd ook mag 
heten. Vroeger sprak je bijvoorbeeld van een koning of een 
keizer of een stadhouder. Eén man (of vrouw) kon het verschil 
uitmaken.
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manier waarop de koning of de keizer 
in die tijd regeerde. Hoe invloedrijk kan 
dan één man zijn of één vrouw (zoals 
destijds koningin Cleopatra in Egypte 
en in de vorige eeuw koningin Wilhel
mina bij ons).

Spreuken

Is er voor de wereld van vandaag nog 
wel perspectief? Om daar meer zicht 
op te krijgen schakel ik nu over naar 
het boek Spreuken. Ongeveer dertig 
keer komt daar een koning of de ko
ning in beeld, afgezien van de teksten 
waar een andere term naar de koning 
verwijst. Dat is op zichzelf niet zo 
vreemd, want een koning was in Israël 
en bij omliggende volken een bekende 
verschijning, zoals hierboven al bleek. 
Wat wel opvalt, is dat hij eigenlijk de 
enige ‘official’ is die in Spreuken ten 
tonele wordt gevoerd. Er worden wel 
eens andere woorden gebruikt, zoals 
heersers, vorsten of leiders (zie bijv. Spr. 
8:1516), maar dat zijn allemaal syno
niemen voor de term ‘koning’. En verder 
komen soms hovelingen en adviseurs 
van de koning ter sprake, maar andere 
beroepsaanduidingen worden niet 
genoemd. Een priester bijvoorbeeld 
komen we in dit bijbelboek niet tegen, 
ook niet een bakker of een herder of 
welke arbeider ook. Er wordt soms wel 
over een ‘wijze’ of over ‘wijzen’ gespro
ken, maar we weten niet of dat op een 
speciale beroepsgroep slaat. Misschien 
waren het gewoon wijze mensen die 
goede adviezen wisten te geven zonder 
dat ze daar hun dagelijks werk van 
maakten. Kortom, een koning was dus 
wel een klasse apart. Het was in Israël 
ook altijd een man en een functie 
waarvan er maar één was. Het volk had 
altijd een eenhoofdige leiding. In prin
cipe was dat bij de volken rond Israël 
ook zo. In de wijsheidsliteratuur van 
Egypte en van Mesopotamië neemt de 
koning dan ook een prominente plaats 
in.

Koningen die niet bestaan

Nu is er nog iets anders wat opvalt bij 
de koningen die in Spreuken ten tonele 
gevoerd worden. Dat is de bijzondere 
hoogte waarop zij staan, of liever: 
geplaatst worden. Ze staan dus met 

andere woorden op een voetstuk. Ik wil 
dat met een paar teksten toelichten. 
Allereerst hoofdstuk 24:21: ‘Mijn zoon, 
heb ontzag voor de HEER en de koning, 
ga niet om met wie zich tegen hen 
verzetten.’ Hier worden God zelf en de 
koning in één adem genoemd en hele
maal op één lijn gesteld. De verklaring 
Tekst en Uitleg (1929) zegt ervan dat 
de koning meer tot de goddelijke dan 
tot de menselijke sfeer behoort. Ook 
in Egyptische spreuken zien we soms 
dat de godheid en de koning helemaal 
naast elkaar worden gezet.
Een andere tekst die koningen opwaar
deert, is Spreuken 16:12: ‘Koningen ver
foeien goddeloosheid, rechtvaardigheid 
schraagt hun troon.’ Is dat niet al te po
sitief gezegd? Goede koningen hebben 
toch ook wel hun zwakke momenten? 
Moet er eigenlijk niet staan: koningen 
behoren (of proberen) goddeloosheid te 
verfoeien? Dat zou je denken, maar dat 
staat er niet.

Een derde voorbeeld is zoiets als de 
klap op de vuurpijl en dan denk ik aan 
twee verzen eerder in hetzelfde hoofd
stuk, dus 16:10. Daar wordt van de ko
ning het volgende gezegd: ‘De koning 
spreekt Gods oordeel uit, wanneer hij 
rechtspreekt, faalt hij niet.’ Is dat geen 

boude uitspraak? Het lijkt erop dat 
de koning precies zo onfeilbaar is als 
God. De commentaren benadrukken de 
ongewoonheid van deze uitspraak. In 
Tekst & Toelichting (1984) lezen we: ‘De 
wijzen achten het koninklijk gezag van 
een hoge, goddelijke orde.’
In de Korte Verklaring komen we vol
gens mij nog het dichtst bij de waar
heid. W.H. Gispen zegt er onder andere 
dit van: ‘Wij hebben hier te doen met 
trekken van de tekening van een ideaal; 
in de werkelijkheid heeft de koning, ook 
in Israël, niet altijd aan deze tekening 
beantwoord. Vandaar, dat er tevens 
een vermaning voor koningen in zit; zij 
moeten er naar streven, dit ideaal tot 
werkelijkheid te maken.’ En even verder 
wijst hij op het perspectief dat hier en 
in die andere teksten over de koning 
zichtbaar wordt: ‘Het heimwee naar 
de Koning is in het Oude Testament 
telkens aan het woord. De Messiaanse 
belofte stelt de vervulling van dit ver
langen in het vooruitzicht.’ En dan wijst 
hij bijvoorbeeld op Psalm 72 en Jesaja 11.

Appellerend en profetisch

Zo stuiten we op een bijzonder karakter 
van die koningsspreuken in dit boek 
van de Bijbel. Veel spreuken wijzen 
ons erop hoe het toegaat in het leven, 
in de trant van: c’est la vie. Maar deze 
spreuken over koningen hebben een 
appellerend karakter. Ze tonen de hoge 
status van koningen en roepen tegelijk 
die koningen op om daar ernst mee 
te maken, om ernaar te streven om 
het ideaal dat erin verwoord wordt, te 
realiseren, zoals Gispen ook al schreef. 
Maar dat niet alleen. Er zit ook een pro
fetisch element in. De Spreukendichter 
formuleert niet op hoop van zegen die 
regel: ‘De koning spreekt Gods oordeel 
uit’. Dat kan alleen waar worden als de 
koning voor 100% theocratisch regent 
en rechter is. En dan mogen we ervan 
uitgaan dat de Bijbel geen leugens op
schrijft of loze spreuken formuleert. De 
Bijbel kan vers 10 niet opschrijven zon
der dat het een keer echt en helemaal 
waar wordt wat daar staat. Daarom 
heeft Gispen het ook over die mes
siaanse belofte van Psalm 72 bijvoor
beeld. Prof. Ohmann zegt daarom in 
zijn boekje over Spreuken (reeks Woord 
& Wereld, nr. 50) op pagina 7678 dat 
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de koning die in Spreuken ten tonele 
gevoerd wordt, ten slotte verschenen 
is in Christus. Het boek Spreuken werd 
aan Hem bewaarheid. In de spreuken 
over de koning zien we 
de contouren van Hem 
die koning en rechter is 
bij uitstek. En dat is niet 
enkel toekomstmuziek. 
Christus is op de troon Boven nu al de 
koning over alle koningen en de heerser 
over de vorsten van de aarde.

Geloofsogen nodig

Het lot van nationale staten en van heel 
de wereld hangt dus niet echt af van 
deze dictator of die machthebber. Alles 
hangt af van die ene persoon die God 
en mens tegelijk is en die in het Spreu
kenboek soms als aards koning al met 
God op één lijn gesteld werd. Hij, Chris
tus, heeft het te zeggen in hemel en op 
aarde. Nu is dit vandaag nog vooral een 
geloofsstuk. Als we het journaal zien, 
dan doorzien we vaak niet hoe Christus 
in dat alles de hand heeft en waarheen 
Hij op weg is. Het lijkt alsof de aardse 
machten vrij spel hebben en de hemel 
buitenspel staat.

Dan komt het eropaan om met geloofs
ogen het gebeuren te bekijken. Dan 
zie je Christus ook geregeld straffend 
bezig. Ik denk aan de roemloze dood 

van Ceausescu en zijn 
vrouw: executie na 
een twee uur durend 
showproces. Of aan de 
smadelijke ophanging 

die Saddam Hussein onderging, om 
niet te spreken van de wanhoopsdood 
van Hitler door middel van een gifpil en 
een kogelschot. En de dood van die ene, 
Hitler, kon middelerwijs de bevrijding 
van een heel volk betekenen zoals we in 
1945 mochten ervaren.

Vrede en gerechtigheid

Soms wil Christus ook nieuwe ruimte 
scheppen voor de kerk in de wereld. 
Denk aan de nieuwe mogelijkheden 
in China, waar de kerk een ongekende 
ontplooiing te zien geeft. Ik zie het 
ook als een knipoog uit de hemel dat 
koning WillemAlexander onlangs de 
vergadering van de VN mocht toespre
ken en daar een pleidooi hield voor 
vrede en gerechtigheid wereldwijd. 
Een koning die maar een klein landje 

achter zich heeft, maar wel voor het 
recht opkomt, heeft dat niet te maken 
met het onderwerp van dit artikel? 
Tegelijk zien we helaas dat de VN een 
tamelijk machteloze organisatie is. Een 
tribunaal voor de berechting van de 
daders van de aanslag op de MH17 zat 
er niet in. Het is goed om het nu nog 
langs een andere weg te proberen. 
Maar als christenen weten we ook dat 
geen enkele misdadiger die zijn schuld 
verborg, zijn straf zal ontgaan. Want 
straks komt Christus terug als Rechter 
over levenden en gestorvenen. Aan zijn 
hemels tribunaal kan geen dictator of 
extremist ontkomen.

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

Christus straffend bezig
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Het aandeel ligt niet goed in de markt. Dat heeft overigens 
verschillende oorzaken. De marktwaarde is de laatste jaren 
behoorlijk gekelderd vanwege afnemende belangstelling. Bo
vendien lijkt de onderneming de aansluiting bij de moderne 
tijd behoorlijk gemist te hebben. En heel wat bezitters heb
ben hun aandeel van de hand gedaan vanwege teleurstel
lende ervaringen. De één gekwetst door onrecht, de ander 
beschaamd in zijn verlangen, een derde ontgoocheld door 
misbruik, een vierde doordat hij de missie van de zaak niet 
langer geloofwaardig vond.

Werd vroeger nog wel eens wat schamper gezegd dat je 
‘geloven maar moest doen binnen de kerk’, en vooral niet 
erbuiten, in deze tijd lijk je beter te kunnen geloven zonder 
de kerk. In huisgroepen, wijkgebonden gemeenschappen, op 
groei gerichte projecten en alternatieve vormen van kerk
zijn. Ik heb het dus over de marktwaarde van Gods wereld
wijde onderneming op aarde, die we vaak ‘kerk’ noemen. 
Voor velen is de gevoelswaarde niet positief. Tekenend vond 
ik de opmerking van iemand die zei: ‘Bij het woord kerk krijg 
ik de kriebels, van het woord gemeente word ik warm.’

Daar zou veel over te zeggen zijn. Bijvoorbeeld dat de toon
hoogte waarop de Bijbel over Gods volk op aarde spreekt, 
een heel andere is. Dan klinkt er bij God iets van trots door, 
tederheid, liefde, ondanks alle zonden, mankementen en ge
breken. Het is wel de kerk van Christus. ‘Om haar als bruid te 
werven kwam Hij ten hemel af, Hij was ’t die door zijn ster
ven aan haar het leven gaf.’

Juist vanwege die zomaar wat negatieve gevoelswaarde stuit 
je in de Dordtse Leerregels ineens op een wel heel vreemde 
redenering. Naarmate je vaster gelooft dat je lid bent van 
de kerk, kun je zekerder zijn van je volharding in het geloof 
(DL V,9). Zeg nu zelf, dat is toch raar. Even denk je misschien: 
‘typisch vrijgemaakt’. Altijd maar dat denken vanuit de kerk 
in plaats vanuit Jezus. Totdat je beseft dat de Leerregels een 
paar honderd jaar ouder zijn dan het vrijgemaakte kerkinsti
tuut.
Maar dan nog: kun je echt zeker zijn van je eeuwig heil door 
simpel ingeschreven te staan in het ledenregister van welke 
kerk dan ook? Of door ervoor te zorgen dat je een beetje op 
de platgetreden paadjes mee hobbelt? Als dat geen gemak
zucht in de hand werkt.

Maar dat staat er niet, gelukkig. Zekerheid mag je ontlenen 
aan het feit dat je een echt, levend en meelevend lid bent 
van... ja, waarvan? Van de kerk. Maar dan wel in de meest 
diepe betekenis van het woord: kuria-kè, de mensen van de 
Heer. De kerk zoals God die uitkiest voor zijn eeuwigheid, 
zoals Hij die verzamelt door zijn Geest, eensgezind maakt 
in de waarheid, in bescherming neemt en tot het einde toe 

zal bewaren (vgl. HC, 
antw. 54).
De groep mensen 
die al hun heil 
verwachten van 
Jezus Christus, 
die dagelijks 
worstelen met 
hun zwakheden 
en zonden, en 
daar niet gemak
zuchtig overheen leven, die in onze godloze tijd toch God en 
hun medemens liefhebben en vol verlangen uitkijken naar 
de terugkeer van hun Heer. Díe kerk.

En daarvan een echt en levend deeltje zijn... Niet als schijn
vertoning. Niet uit sleur. Niet uit macht van de gewoonte. 
Niet als levensverzekering voor als de nood (of de dood) aan 
de man komt. Nee, bewogen door een oprecht geloof, een 
sterke hoop en een brandende liefde.

De zin in de Leerregels heeft niet met valse gerustheid of 
gearriveerdheid te maken. Er klinkt iets heel geruststellends 
in door. Iets van bescherming. Van een rotsvaste zekerheid, 
boven alle verdriet en aanvechting uit. De zekerheid die ook 
Paulus eigen geworden is en die hij met liefde wil doorgeven 
aan de vervolgde christenen in Rome. Ook in zijn tijd al was 
de werkelijkheid ruig en kon het leven je maken en breken 
(om het met Kuitert te zeggen). Ook in zijn tijd woedden er 
talloze oorlogen, was bloedvergieten aan de orde van de dag, 
hield de stroom vluchtelingen maar niet op, eisten natuur
rampen talloze slachtoffers en waren miljoenen mensen in 
de ban van namaakgoden.
Ook toen al was de schepping ten prooi aan zinloosheid en 
Paulus ervoer dat de hele schepping als in barensweeën 
zucht en lijdt. God had hem ervan overtuigd dat ‘dood noch 
leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 
toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van 
God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’  
(Rom. 8:3839).

God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot en verdrukt... 
Het is de enige onderneming op aarde met eeuwigheids
waarde. En wanneer ik in die kerk wegschuil en mij geborgen 
weet, dan komt het wel goed. Daar immers woont Christus 
zelf. Daar neemt God ons liefdevol in bescherming. Daar 
wordt eeuwig heil geschonken. En geen macht ter wereld 
krijgt dat stuk.
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Waarschijnlijk was Luther toen al wel 
bezig met zijn bezinning op de vragen 
rond gerechtigheid en genade, maar 
enkele jaren later begon een en ander 
pas goed door te werken. En dan ge
woon in Wittenberg, een stadje in het 
keurvorstendom Saksen, aan – wat 
sommigen denigrerend noemden – de 
rand van de beschaafde wereld. Kon 
daar iets goeds vandaan komen?

Turm-erlebnis

Nu pleit de ene onderzoeker van deze 
‘reformatorische Wende’ voor een 
vroege datering (1512/1514), anderen 
kiezen voor een late, zelfs na 1517. Het 
maakt wel verschil: immers, heeft die 
ontdekking geleid tot de kerkhervor
ming of is het juist zo dat het nieuwe 

inzicht een vrucht was van de Refor
matie?
De aandacht voor Luthers ‘Wende’ richt 
zich meestal op zijn zogeheten Turm-
erlebnis, de belevenis in de torenkamer 
in het Augustijner klooster van Wit
tenberg. Daar deed hij min of meer 
onverwacht de ontdekking van een be
vrijdende uitleg van Romeinen 1:17: ‘De 
rechtvaardige zal door het geloof leven.’ 
Luther vertelde later dat hij toen door 
Gods genade de poort naar het paradijs 
zag opengaan! Als we dit gebeuren wil
len relateren aan Luthers universitaire 
behandeling van Paulus’ Brief aan de 
Romeinen, dan zal het ergens in 1515 
hebben plaatsgehad. Maar een jaar eer
der begon er al wat te dagen.
We zullen ons niet mengen in de ein
deloze discussie over de datering, maar 

willen vooral inhoudelijk aandacht 
schenken aan het prille begin van die 
‘Wende’. Wat ging er aan die Turm
erlebnis vooraf? Hoe en wanneer begon 
Luther zich kritisch af te vragen wat 
‘gerechtigheid’ en ‘rechtvaardiging’ nu 
precies betekenen? Het werd immers 
het startpunt van een fundamentele 
ommekeer, waardoor Luther de kerk 
mocht leren alleen in het spoor van de 
Bijbel te gaan: sola scriptura en sola 
gratia. Die ontdekking mag bij Luther 
als ‘plotseling’ te boek staan, het maakt 
wel deel uit van een ingrijpend en 
langdurig denkproces. Dat willen we nu 
nagaan, en we letten bij Luther op twee 
lijnen:
a. zijn uitleg van de Bijbel als universi

tair docent;
b. zijn prediking over de Bijbel.

‘Vorlesungen’

Nadat Luther in 1512 gepromoveerd was 
tot doctor in de theologie (promotor: 
professor Andreas Karlstadt), werd 
hij benoemd tot hoogleraar. Maar hij 

Het begin van Luthers 
‘reformatorische Wende’
Het is nog steeds geen uitgemaakte zaak op welk ogenblik 
precies de monnik Martin Luther zijn reformatorische ontdek-
king deed die de basis vormde van zijn 95 stellingen van 31 ok-
tober 1517. Die bijzondere ervaring kreeg Luther niet in het pau-
selijke Rome, de verdorven stad waar hij zich in 1511 bevond.

 Wittenberg, Marktplatz, 
met Marienkirche
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wachtte nog tot het wintersemester 
van 1513/14 met zijn universitair onder
richt aan de Leucorea, zoals de uni
versiteit van Wittenberg toen heette. 
Wellicht heeft hij gewacht op zijn of
ficiële aanstelling door de generaal van 
de orde van de augustijner Eremieten, 
waar Luther toe behoorde. Zijn eerste 
reeks van ‘Vorlesungen’ ging over de 
Psalmen. De studenten kregen hier in 
plaats van een scholastieke uitleg een 
nieuw inzicht aangereikt in de diepere 
zin van de oudtestamentische liederen: 
Luther betrok ze vaak op Christus – hij 
zag ze als gebeden van Christus. Hier 
merken we al iets van het solus Chris-
tus, alleen door Christus kon men het 
Oude Testament ten diepste verstaan. 
In deze samenhang moet de ‘reforma
torische Wende’ zijn begonnen. Daarna 
– dus na de zomer van 1515 – hield 
Luther zijn colleges over de Brief aan 
de Romeinen en daarop aansluitend 
over de Brieven aan de Galaten en de 
Hebreeën.

Preken

Nog in het augustijner klooster van 
Erfurt moet Luther – in 1509/1510 – al 
een moment hebben gekend, waarop 
hij zich in verband met een lezing 
over Psalm 51 moest verdiepen in de 
betekenis van het woord ‘gerechtig
heid’. Hoewel we er weinig concrete 
mededelingen over kennen, kan men 
toch vermoeden dat er toen al een klein 
‘alarmbelletje’ heeft gerinkeld in Lu
thers studeervertrek.
In 1514 kreeg Luther een vaste aanstel
ling om als priester voor te gaan in 
de Stadskerk van Wittenberg, de St. 
Marienkirche – in Nederland zou men 
zeggen: Onze Lieve Vrouwekerk. Het ge
bouw staat bekend om het tweetal aan 
elkaar gekoppelde kerktorens, daterend 
uit de late middeleeuwen. Deze kerk 
zou door Luthers preken uitgroeien tot 
de ‘moederkerk’ van de Reformatie.
De preken van Luther trokken veel 
aandacht en steeds meer kerkgangers 
wilden hem graag horen. Met kerst 
1514 preekte hij over het eerste hoofd
stuk van het Johannesevangelie, de 
bekende proloog (vss. 114a) waarin de 
apostel schrijft over het Woord dat God 
was en bij God was en alles had gescha
pen; het was nu vlees geworden en was 

onder de mensen komen wonen: Jezus 
Christus.
Luthers theologie wordt wel eens 
‘Woordtheologie’ genoemd – de veel
omvattende inhoud zou van beslis
sende betekenis worden in zijn onder
wijs in kerk en universiteit.

Johannes 1

In de preek over Johannes 1 stelt Luther 
de intrigerende vraag: waarom stelt 
Johannes hier Jezus voor als ‘Woord’? 
Luther wijst op de overeenkomst met 
Genesis 1 en stelt dat God als Schepper 
in zijn Zoon scheppend actief is. Het 
Woord is tegelijk daad. 
De schepping is echter 
ontaard door de zonde, 
nu komt God weer in ac
tie door het Woord: Hij 
sticht een nieuwe levensgemeenschap 
door Christus, die zal uitmonden in een 
vernieuwde creatuur van absoluut pure 
gerechtigheid en heiligheid. Dat alles 
is een daad van genade van God, die 
zich openbaart in Christus. Wie in Hem 
gelooft, ziet Gods daden en mag zeker 
zijn van het nieuwe leven in Christus, 
nu en straks.
Deze indeling maakt duidelijk – en daar 
werkt Luther in zijn preek op aan – dat 
er sprake is van een drievoudige Chris
tusgeboorte:
1. die van eeuwigheid: Christus is 

van eeuwigheid Gods Zoon en door 
Hem kwam de schepping tot stand;

2. die in de tijd: door zijn geboorte uit 
de maagd Maria werd Hij Mensen
zoon om de mensheid te redden en 
bleef Hij Gods Zoon;

3. die in de mens: daardoor komt 
Christus in het hart van de gelovige 
wonen door zijn Geest en belooft 
Hij de gelovigen deelgenoot te ma
ken – in de weg van geloof – van 
zijn zegenrijke herscheppingswerk.

Kortom: niet het menselijke woord is 
beslissend voor het leven nu en in de 
eeuwigheid, maar Christus die het 
vleesgeworden Woord van God werd en 
in Wie – door zijn eeuwige bewegende 
kracht – onze herschepping tot het eeu
wige leven gegarandeerd is. Belofte en 
geloof staan hier dus vlak naast elkaar, 
ze zijn in Christus(!) onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden.

De Psalmen

De lezingen over de Psalmen bereidde 
Luther altijd voor in zijn torenkamer 
in het augustijner klooster. Daar han
teerde hij de oude Vulgatatekst, die 
zó was afgedrukt dat er zowel tussen 
de versregels als aan de rand van de 
tekst een behoorlijke ruimte was gela
ten voor speciale aantekeningen. Ook 
gebruikte Luther de vertaling van de 
Franse taalgeleerde Faber Stapulen
sis (14551536), maar volgde wel een 
nieuwe methode in zijn exegese. Luther 
plaatste bij niet minder dan 48 psal
men de belangrijke notitie: het onder-

werp van deze liederen is 
Christus. Dat had geen 
uitlegger vóór Luther 
ooit gedaan: de Psalmen 
typeren als verkondiging 

van Christus. Er begon een nieuw, hel
der licht te schijnen.

Gods gerechtigheid

Het woord ‘gerechtigheid’ vormt een 
centraal begrip in de ontwikkeling van 
Luthers theologie. Hij was opgegroeid 
en opgeleid bij een scholastiek begrip 
van Gods gerechtigheid. Dat had heel 
het denken van de kerk in de middel
eeuwen beheerst. Het roomskatholieke 
pastoraat was erdoor gestempeld. God 
werd gezien als in zichzelf rechtvaardig, 
vol van gerechtigheid. Zo was het ook 
terug te vinden in de Bijbel. Maar daar 
zat Luthers probleem niet. Het begon 
bij hem te knellen bij de prangende 
vraag: hoe staat de rechtvaardige God 
tegenover de mens? En dan niet de 
mens zoals God hem had geschapen 
(in ware gerechtigheid en heiligheid), 
maar zoals die zich tegen God had ge
keerd en in zonde was gevallen. Hier 
was ook maar één antwoord mogelijk: 
Gods rechtvaardigheid eiste dat deze 
mens werd gestraft, zo’n mens kon niet 
voor God bestaan. Hoogstens kon hij 
zich door boetedoening en goede wer
ken voor God iets verbeteren. Maar, hoe 
onberispelijk hij ook leefde, aan de straf 
van God zou hij niet ontkomen.
En Christus dan? Hij lijkt in dit verhaal 
niet voor te komen. Toch wel, Christus 
is ook God en Hij is de Rechter die de 
levenden en de doden zal oordelen. Hij 
staat aan de kant van zijn Vader. En 

Woord is 
tegelijk daad
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dus is zijn gerechtigheid feitelijk niets 
anders dan Gods straffend oordeel voor 
de eeuwigheid. Maar hoe kan een mens 
dan ooit gered worden?

Luther wanhopig

Dit aangrijpende vooruitzicht hield Lu
ther flink bezig. Hij beleefde zijn theolo
gische inzichten altijd heel persoonlijk, 
heel existentieel. Hij kon er nachten van 
wakker liggen en er wanhopig bij wor
den. Was hij daarvoor dan het klooster 
ingegaan? Had de bliksem hem in 1505 
niet beter dodelijk kunnen treffen? 
Had hij zich dan voor niets gekastijd en 
zich van allerlei aards genot afgekeerd? 
Wat was het allemaal waard geweest? 
Luther kwam helemaal vast te zitten. 
Hij zocht naar vastheid in zijn eigenge
rechtigheid.
In 1545 – aan het eind van zijn leven – 
keek Luther hierop terug: ‘Ik haatte die 

woorden “gerech
tigheid van 

God”, die ik 
wijsgerig 
had leren op

vatten als 
de zo

genaamde formele of actieve gerech
tigheid. De betekenis is dan, dat God 
rechtvaardig is en dat Hij zondaren 
en onrechtvaardigen straft. Maar ik 
gevoelde, dat ik voor God een zondaar 
was, ook al leefde ik als een onberis
pelijke monnik. Ik zei bij mijzelf: Alsof 
het nog niet voldoende is, dat de arme 
zondaren door de wet van de tien 
geboden door alle mogelijke ellende 
getroffen worden. Moet God nu ook 
nog door het evangelie zijn gerechtig
heid en zijn toorn tegen ons keren? Ik 
verlangde er intens naar te weten, wat 
Paulus bedoelde. Totdat ik door Gods 
barmhartigheid, terwijl ik er dagen 
en nachten over peinsde, lette op de 
verbinding van de woorden, namelijk 
Gods gerechtigheid wordt daarin ge
openbaard, zoals geschreven staat: De 
rechtvaardige leeft door de gave van 
God, namelijk uit het geloof. Dat is de 
betekenis, dat de passieve gerechtig
heid van God door het evangelie wordt 
geopenbaard. Dat is de gerechtigheid 
waarmee de barmhartige God ons door 
het geloof rechtvaardigt.’

De Psalmen 31, 32, 51 en 71

Luther leerde vanuit de Psalmen dat 
de mens moest afzien van de eigen
gerechtigheid en mocht leven van de 
door God geschonken gerechtigheid. 

Het moet zo worden: Adam (= de oude 
mens) moet ondergaan en Christus 
moet alleen de overhand behouden. 
Dat alles heeft Luther eerst zelf mogen 
leren bij zijn studie over de uitleg van 
de Psalmen. Verschillende liederen ge
tuigen van Gods gerechtigheid. Psalm 

31 laat de zondaar zien die uitroept: 
‘Op U, o HEERE betrouw ik; laat mij niet 
beschaamd worden in eeuwigheid, help 
mij door Uw gerechtigheid’ (vs. 2, SV). 
En ook erkent de zondaar: ‘Mijn kracht 
is vervallen door mijn ongerechtigheid, 
en mijn beenderen zijn doorknaagd’ 
(vs. 11).
In Psalm 32:2 zingt David: ‘Welzalig is 
de mens dien de HEERE de ongerechtig
heid niet toerekent.’ En in vers 5: ‘Gij 
vergaaft de ongerechtigheid mijner 

zonde.’ Vergeven is hier zo veel 
als wegdoen, voor altijd! En 

daarom kan de vrijgespro
kene ook anderen 

oproepen: ‘Ver

blijdt u in de HEERE en verheugt u gij 
rechtvaardigen, en zingt vrolijk alle gij 
oprechten van hart’ (vs. 11).
En Psalm 51 spreekt op een heel open 
manier over boetedoening, zonde en 
genade, over rechtvaardiging en de 
ware dienst aan God. Evenzo spreekt 
Psalm 71 in heldere bewoordingen over 
bevrijding door Gods gerechtigheid.

Dan stelt Luther de grote vraag hoe 
dat alles mogelijk is geworden. Zijn 
antwoord: hier spreekt Christus zelf. Hij 
is onze Rechter én Redder. En zo mag 
de mens hier heel duidelijk leren zien 
dat deze rechtvaardiging en bevrijding 
alleen maar plaatsvinden vanwege 
de door Christus geschonken gerech
tigheid. Luther sprak wel van ‘een 
vreemde gerechtigheid’, die van buiten 
kwam, van de Verlosser, voor zondaren 
die in zichzelf geen spoortje gerechtig
heid bezaten.
Luthers werkwijze overziend kunnen 
we dus stellen dat zijn behandeling van 
de Psalmen de weg heeft gebaand naar 
zijn nieuw verstaan van Romeinen 1:17 
(en ook Rom. 3:2124). Misschien beter 
gezegd: zijn beide activiteiten (preken 
en doceren) ondersteunden elkaar op 
een voortreffelijke manier.

De leerweg

Wat hebben we nu bij Luther gezien? 
Welke leerweg heeft hij gelopen? Als 
docent en als prediker kreeg hij in een 
langdurig denkproces via een christolo
gische uitleg van diverse psalmen een 
goed zicht op de ware betekenis van 
Gods gerechtigheid. Dat was naast de 
straffende vooral (ja meestal) de schen
kende gerechtigheid: Gods genade in 
Christus! Luther kon nu wel zonder 
de oude roomse, scholastiek. Hij had 
het Woord ontdekt, de kracht waar
mee Christus – als het ‘vleesgeworden 
Woord’ – het door Hem verworven heil 
liefdevol overbrengt op zondaren die al 
hun heil dan ook van Hem alleen ver
wachten.
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Was het vroeger iets dat we vaak in 
‘randgezinnen’ tegenkwamen, vandaag 
hebben ook meelevende broeders en 
zusters ermee te maken. Hoogleraren 
en dominees gaat het niet voorbij. Niet 
zelden moeten ze zelfs puur atheïsme 
ervaren!
Wat brengt het veel verdriet wanneer 
gedoopte kinderen en kleinkinderen 
zich zo opstellen en wat een moeite 
geeft dat in het contact met hen. Om 
onze ouders en grootouders te troosten 
schrijf ik dit artikel. Onze Heiland kent 
uit ondervinding ook het leed dat wij 
in familieverband om ongeloof kunnen 
ervaren. Niets is Hem bespaard geble
ven. Zelfs niet het ongeloof van zijn 
eigen broers (Joh. 7:5)!

Jezus groeit op

We weten niet veel over de jeugd van 
de Here Jezus. De evangelisten geven 

slechts een enkel bericht. Ze komen niet 
met een normale biografie, maar haas
ten zich naar Jezus’ publieke optreden 
als de Messias, dat begon met zijn doop 
door Johannes (vgl. Hand. 1:22). Toen 
begon het pas echt, want dan komen 
de woorden en daden van Hem die 
de getuigen van het eerste uur ons zo 
graag willen verkondigen.
Daarom valt het op dat Lucas ons 
wel vertelt over de jeugdige Jezus in 
de tempel (Luc. 2:22v). Zijn bericht is 
daarom zo treffend, omdat het ons laat 
zien hoe de jonge Jezus 
al vroeg wist van zijn 
hoge afkomst en zich 
al meer bewust werd 
van zijn unieke roeping. 
Tegelijk leert wat Lucas vertelt, ons dat 
Hij ook al jong moest opboksen tegen 
het onbegrip van zijn aardse ouders: 
‘Wist u niet dat ik in het huis van mijn 
Vader moest zijn?’ (Luc. 2:49).

Nota bene, Jozef en Maria waren door 
hemelse gezanten onderwezen over 
hun oudste zoon, maar wat moesten ze 
nog veel leren, zelfs van de jonge Jezus! 
En wat zal het voor Hem verdrietig zijn 
geweest dit onbegrip te zien, zelfs bij 
zijn eigen vader en moeder.
Het kan ons alleen maar diep ontroeren 
dat we daarna bij Lucas lezen dat Jezus 
met hen mee terugging naar Nazaret 
en hun gehoorzaam was. Hij gedroeg 
zich niet als een miskende puber, maar 
had geduld met het onbegrip van zijn 
ouders!

Hoe ging het verder met de heilige fa
milie? Jozef verdwijnt in het evangelie 
al vlug uit de aandacht. Maria blijft wel 
in beeld (vgl. Joh. 2:1; Mat. 12:47; Joh. 
19:2527), tot op de pinksterdag (Hand. 

1:14). Daarna valt het 
doek en horen we niets 
meer over haar. Verras
send is dat we wel tel
kens lezen hoe moeder 

Maria de woorden over Jezus bewaarde 
in haar hart (Luc.2:19; 2:51). Als iemand 
bezig was met het geheim van Jezus, 
dan wel zijn eigen moeder!
Het (aanvankelijke) onbegrip van Jozef 

Ongeloof in de heilige familie
Waarom vraag ik aandacht voor het gezin waarin onze Hei-
land opgroeide? De reden is dat ik merk hoeveel ouders en 
grootouders in onze kerken verdriet hebben om een kind 
of kleinkind dat afdwaalt van de weg die zij zelf met al hun 
zwakheid serieus zijn gegaan.

Christus thuis bij zijn ouders, John Everett Millais

Het geheim van Jezus
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en Maria heeft de jeugd van onze Hei
land al niet gemakkelijk gemaakt, maar 
het ongeloof van zijn broers moet wel 
heel bitter voor Hem zijn geweest. Het 
staat er in Johannes 7:5 zo schrijnend: 
‘Ook zijn broers geloofden namelijk niet 
in Hem.’
Er is geen enkele reden om van die 
broers neven te maken, ik volg hier pro
fessor Van Bruggen. Waren het maar 
neven geweest! Maar het waren zijn 
eigen broers die niet in Hem geloofden! 
Ongeloof in de heilige familie. Ongeloof 
in het gezin waarin Jezus opgroeide.
Het zwaard waarover de oude Simeon 
sprak (Luc. 2:35), ging al vroeg door Ma
ria’s hart. Ze had jongens die zeiden: Je 
kunt ons nog meer vertellen! Schei uit 
met die verhalen over je oudste zoon. 
Wij zijn zonen van een timmerman en 
broer Jezus is het ook.

Waarom staat dit in de Bijbel? Je kunt 
de vraag stellen waarom de evangelist 
Johannes ons vertelt over dat ongeloof 
in de heilige familie. Ik denk dat we 
ons hier het woord van Luther moeten 
herinneren: ‘Je kunt het Woord niet 
genoeg in het vlees trekken.’ Het Woord 
is echt vlees geworden (Joh. 1:14). Mens 
zoals wij. Mogelijk is Johannes in zijn 
evangelie nog niet zo polemisch, in zijn 
brieven is hij het wel (vgl. 1 Joh. 4:23; 
2 Joh. :7). Johannes is de apostel die 
Gods Zoon voluit in ‘het vlees’ trekt: 
Jezus had broers en zussen (Mar. 3:32) 
en moest als jongeman ervaren dat 
nota bene zijn eigen broers niet in Hem 
geloofden. Ongeloof in hetzelfde gezin, 
terwijl Hij die Gods eigen Zoon is, je 
broer is en je misschien wel in hetzelfde 
bed slaapt!

Christus’ wonden

In artikel 21 NGB staat zo heerlijk: ‘Wij 
vinden al onze troost in zijn wonden.’ 
Zo is het ook. Er is voor verdrietige ou

ders en grootouders troost bij de Here 
Jezus. Ons verdriet is Hem niet vreemd. 
Hij heeft ook het ongeloof ervaren, niet 
alleen van zijn dorpsbewoners (Luc. 
4:29), maar zelfs van zijn eigen broers.
Ik moet bekennen dat ik daar weinig 
aan gedacht heb wanneer ik over 
zondag 15 HC moest preken. Dat onze 
Heiland ‘heel de tijd van zijn leven op 
aarde’ geleden heeft, illustreerde ik 
met de reactie van Nazaret, met de 
vijandschap van de Joodse leiders en 
al het misverstand bij zijn leerlingen. 
Maar ik vergat het bittere van Jezus’ 
jongelingsjaren: het ongeloof in het 
gezin waarin Hij volwassen werd, de 
miskenning door zijn eigen broers!

Ik weet: je kunt ons verdriet in fami
lieverband niet zomaar gelijkstellen 
met wat de jonge Jezus 
moest ervaren. Hij on
derging het uniek, als 
onze Redder die ook in 
zijn jeugd het Lam van 
God was, dat het oordeel over onze 
zonde droeg. Maar wat is het troostend 
dat Hij zo van dichtbij ons verdriet om 
een kind of kleinkind kent! Hij is volop 
‘ervaringsdeskundig’ als het gaat om 
verdriet in familieverband! Niets is 
Hem bespaard. Zelfs niet het ongeloof 
van zijn broers.
En daarom: verdrietige ouders en 
grootouders, weet dat je Heiland je 
begrijpt en je kent in je verdriet. Hij kan 
zo meevoelen met onze moeiten (vgl. 
Heb. 4:15), omdat Hij het zelf uit onder
vinding kent!

Happy end

Ik hoef dit verhaal niet in mineur te be
sluiten. Het is goed gekomen met Jezus’ 
broers. Op de pinksterdag zijn ze bij de 
leerlingen met moeder Maria (Hand. 
1:14). Satan heeft het niet gewonnen 
in de heilige familie! Wat Lucas ons 

vertelt in Handelingen, is niet minder 
dan de glorie van Christus die door zijn 
Geest ook de ‘verloren schapen van Is
raël’ (vgl. Mat. 15:24) vergadert, ook zijn 
eigen broers.
Twee broers, Jakobus en Judas, zijn 
zelfs auteurs geworden van een brief 
in het Nieuwe Testament. Ze presente
ren zich als ‘dienaar’ van de Here Jezus 
(Jak. 1:1; Jud. :1). Dat is andere koek dan 
Johannes 7 ons vertelt. Wat heerlijk dat 
Johannes 7 toch eindigt in een happy 
end! Heerlijk voor onze Heiland, heerlijk 
ook voor ons. Het evangelie is hoogst 
betrouwbaar juist door het getuigenis 
van Jezus’ broers, die eerst ongelovig 
waren.

Onze verdrietige ouders en grootou
ders kan ik zo’n happy end niet beloven. 

Wat Ambrosius tegen 
Monnica, de moeder van 
Augustinus, zei: ‘Een 
zoon van zo veel gebed 
kan niet verloren gaan’, 

zou ik niet durven zeggen.
Maar er is Gods verbond en er zijn zijn 
beloften waarop wij mogen pleiten. 
‘Flink bidden’, om met Luther te spre
ken, dat mogen we en kunnen we doen. 
Het ongeloof bij Jezus’ broers werd 
uiteindelijk overwonnen. Dat geeft 
perspectief. Maar het is geen garantie 
voor wie Jezus volgt (Mat. 10:34v). Het 
‘zwaard’ van Maria kan zich ook mani
festeren in onze gezinnen en families, 
dat leert ons Christus. Maar bij dat 
zwaard mogen we troost vinden bij 
Hem die dat zwaard al jong ondervond 
en ons kent als zijn schapen (Joh. 10:14).

Verdriet in 
familieverband

Nader Bekeken – speciale abonnementen
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 geschenk abonnement op Nader Bekeken. 
Het kost u slechts € 17, en hij/zij ontvangt het blad dan een jaar lang!

Kijk op www.woordenwereld.nl of www.bladenbox.nl of bel 0900226 52 63 (€ 0,10 p.min.).
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Johannes

Door de woestenij komt dwars een man,

om aan te zeggen

dat het oude welhaast is gedaan.

Met een stem die rept van nieuwe staat,

laat hij verleden

van leven in water ondergaan.

Hard horen aanzienlijken hem aan,

hun rijke levens uitgelezen

vruchteloos voornaam.

Om het recht van de weg van de Heer,

spreekt een gedreven

hart – met name – van de komst van meer.

Alfred Valstar

Uit: Schriftgedichten

Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

Hier wordt Johannes de Doper in een paar streken neergezet.
Je moet het bijbelverhaal wel kennen om het gedicht te vatten.
Er staan bijzondere typeringen in.
Ook woorden met dubbele bodem.
Johannes komt zo weer wat dichterbij.
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Dit kwam ook doordat ik zelf als stu
dent en jonge dominee een stukje van 
wat Van Dijk verhaalt, heb meege
maakt.
Toen ik in Kampen studeerde, was een 
medestudent een zoon van A. Janse, 
Johan, terwijl een (latere) schoonzoon, 
Kees Versluis, een jaargenoot van mij 
was. De hoogleraren H.J. Jager en 
C. Veenhof stimuleerden ons de 
boeken van A. Janse te lezen. Ik heb 
ze ook gelezen en genoot van met 
name Van de rechtvaardigen (1931) 
en Leven in het verbond (1937).
Ik deed in 1960 intree in mijn 
eerste gemeente Goes. Daar ont
moette ik zogenoemde ‘jansenis
ten’, die het maar niets vonden dat 
een academisch gevormde student 
hun dominee werd.
Als consulent van Bergen op Zoom 
gaf ik catechisatie ten huize van de 
familie Van Herwijnen wier man 
en vader, ds. W.G.F. van Herwij
nen, een geestverwant van Janse 
was. En dan was daar nog boer 
Van Damme uit Rilland, die die 
jonge dominee uit Goes nog heel 
wat meende te moeten leren in 
de geest van Janse.
Uit de studie van Van Dijk ver
nam ik dat een neef van mijn moeder, 
notaris C. van Drimmelen te Barend
recht, ervoor gezorgd heeft dat op Jan
ses graf een waardige steen kwam.

Na dit wat persoonlijke verhaal zult u, 
lieve lezer, begrijpen met hoeveel inte
resse ik het proefschrift gelezen heb.

Wie was A. Janse?

Ik ben blij met de studie van Van Dijk. 
Janse verdient een proefschrift. Als ik 

aan Antheunis Janse (18901960) denk, 
herinner ik me het woord van de grote 
theoloog O. Noordmans, die nooit een 
leerstoel kreeg, maar zei: ‘Je hoeft niet 
op een stoel te staan om te leren, je 
kunt het ook “van de grond doen”.’
Kijk, dat heeft Janse gedaan in het 
kleine Biggekerke, waar hij hoofd van 

het tweemans christelijke schooltje 
was. Hij leerde Gods volk ‘vanaf de 
grond’. Die grond was de Walcherse 
klei, maar ook de bevindelijkheid 
waarin Janse opgroeide en leefde. 
Geert Van Dijk laat terecht zien hoe 
Janses omgeving hem beïnvloed heeft. 
Zonder het bevindelijke Walcheren be
grijp je Janse niet!
Je kunt alleen maar respect hebben 
voor wat deze schoolmeester wijsgerig, 
pedagogisch en theologisch presteerde 
en hoezeer hij meedeed in alles wat de 

Gereformeerde Kerken in de jaren der
tig van de vorige eeuw beroerde.
Janse was (net als Calvijn) theologisch 
een autodidact, maar wat een geleerde, 
die zelfs de kerkvaders kende!

Biografie en bibliografie

Biografie en bibliografie gaan in dit 
proefschrift hand in hand. Janse 
schrijft vanuit het nu; wat hij ervoer in 
eigen leven en in de kerk vind je terug 
in zijn publicaties. Dat laat Van Dijk 
goed zien, al is het weergeven van de 
inhoud daarvan wel wat vermoeiend 
en soms herhalend. Want al had onze 
‘schoolmeester’ meerdere snaren op 

zijn viool, op twee snaren speelde 
hij doorlopend: afkeer van alles 
wat hij zag als mystiek en scholas-
tiek, de twee vijanden die hij in 
kerk en theologie ontwaarde en 
waartegen hij zijn leven lang zeer 
beslist en fel streed.
Janse wilde daarbij de ogen 
openen voor de vastheid van 
Gods verbond en beloften en het 
concrete spreken van God in zijn 
Woord tegenover het zoeken naar 
zekerheid in eigen hart en allerlei 
dogmatische constructies.
Hij voerde een uitgebreide corres
pondentie met mannen als D.H.Th. 
Vollenhoven, K. Schilder en C. Veen
hof, die op hun manier streden 
voor een reformatorische beweging 
in de jaren dertig en met wie Janse 
zich verbonden voelde. Dat Janse 
met al zijn nadruk op het concrete 
spreken van de Schrift toch geen 
vijand was van wetenschappelijke 

bezinning, blijkt sterk daaruit dat hij 
aan de wieg stond van wat ‘de calvinis
tische wijsbegeerte’ werd, die later ge
doceerd werd aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam.
Boeiend is dat Van Dijk goed laat zien 
hoe bij Janse bibliografie samengaat 
met biografie. We kunnen zijn ge
schriften niet losmaken van wat Janse 
op Walcheren tegenkwam en wat hij 
gaandeweg in zijn studeerkamer onder 
ogen kreeg!

Jaargang 22 no 11 november 2015Jaargang 22 no 11 november 2015

Een boeiend boek over A. Janse
Er zijn proefschriften die een taaie opgave vormen voor een re-
censent. Ik heb er voor ons blad enige ervaring mee. Dat geldt 
niet voor het proefschrift waarmee Geert van Dijk, predikant 
van de NGK te Sliedrecht, onlangs bij de TU Apeldoorn de doc-
torstitel verwierf. Zijn studie bleef mij boeien en ik heb er ook 
van genoten.
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Het zelfonderzoek

Ik moet helaas keuzes maken. Ik ga 
daarom voorbij aan wat Janse bijdroeg 
in pedagogisch opzicht. Ook laat ik 
rusten de kritiek die hij al vroeg op 
de grote Karl Barth dapper naar voren 
bracht.
Ik concentreer me nu op wat hij in
bracht bij de heftige strijd rond 
het zelfonderzoek in de Gere
formeerde Kerken voor de 
Tweede Wereldoorlog. Van 
Dijk geeft daar een keurig 
beeld van, waarbij ik moest 
denken aan de rabies theo-
logorum, de razernij van 
theologen waarmee de kerk 
nogal eens te maken heeft 
gehad.
Er waren twee kampen. De 
Kuyperianen die zelfonder
zoek in prediking en praktijk 
absoluut noodzakelijk von
den. Daartegenover stonden 
predikanten als D. van Dijk, 
C. Veenhof en I. de Wolff, die 
vreesden dat al die nadruk op 
zelfonderzoek de mensen op 
een subjectivistisch spoor 
zou brengen en hen zou 
afleiden van de vaste 
beloften van Gods 
verbond. De lezer 
hoeft niet te raden 
in welk kamp Janse zich 
bevond! Hij moest niets heb
ben van zelfbeschouwing en 
stond pal voor de zekerheid uit Gods 
beloften.
Terugkijkend denk ik: wat was dat een 
vreemd gevecht. Je kunt toch rustig 
over Gods vaste beloften spreken, 
terwijl je ook de vraag stelt: Heb je de 
Here Jezus waarlijk lief en leef je uit 
wat de Here je beloofd heeft?
Er was zeker een spraakverwarring in 
geding. Van C. Trimp leerde ik dat je 
moet onderscheiden tussen de zeker
heid van het geloof en de zekerheid 
over je geloof. De eerste is gegrond in 
Gods beloften, de tweede vloeit mede 
voort uit de vruchten die je in je leven 
mag ontdekken (vgl. antw. 86 HC).
Janse en zijn medestanders zagen dit 
niet en daarom heeft hun geschrijf 
iets tragisch. Van Dijk zegt dat Janse te 
weinig oog had voor het werk van de 

Heilige Geest in ons en de ervaring en 
beleving daarvan. Ik denk dat hij gelijk 
heeft. Met al hun protest tegen sub
jectivisme deden Janse cum suis tekort 

aan wat de Heidelberger zegt en wat  
C. Trimp in zijn Klank en weerklank 
(1989) uitstekend heeft bijgesteld.

Janse en Telder

Ik heb als jonge dominee de moeite 
rond ds. B. Telder te Breda volop mee
gemaakt. Telder was een vriend van 
Janse en gaf hem later bij de evacuatie 
van Walcheren (1942) onderdak. Telder 
schreef in 1960 een geruchtmakend 
boek: Sterven… en dan? Gaan Gods 
kinderen, wanneer zij sterven, naar de 
hemel? Telder ontkende dat en meende 

dat Gods kinderen gaan slapen in het 
graf totdat Jezus terugkomt.
Ik heb mij altijd afgevraagd: ging Tel
der hier in het spoor van zijn vriend? 
De studie van Van Dijk laat zien dat dit 
niet het geval is. Zeker, Janse had wei
nig op met de onderscheiding ‘ziel en 
lichaam’, hij hamerde al sinds de jaren 
dertig op de eenheid van de mens als 

‘levende ziel’ en wilde niet weten 
van enige tweedeling. Maar de 

consequentie die Telder trok, 
heeft Janse nooit gemaakt. Dat 
was voor mij nieuw. Telder 

kon zich voor zijn leer over 
‘de tussentoestand’ niet be
roepen op zijn vriend! Dat 
toont Van Dijk met allerlei 
citaten aan.

Janse en de bezetter

Het laatste deel van dit 
proefschrift las ik als een 

treurspel. Wat is een 
‘leraar der kerk’ ont

zaglijk leed over
komen! Ten 
dele had Janse 

dit ook zelf over 
zich afgeroepen. 

Riep K. Schilder op 
tot verzet tegen de nazi’s, 

Janse zag de bezetting van 
ons land als een oordeel over de 

verbondsverlating en Gods toorn 
over Nederland, waaronder men 
moest buigen. J. Kamphuis en 
K.C. van Spronsen zagen dit als een 

breuk. Hoe kon een man als Janse daar
toe komen?
Mijns inziens was het geen breuk. En 
dat komt bij Van Dijk te weinig uit de 
verf. Dat is ook mijn voornaamste kri
tiek op dit proefschrift. Bij alle waarde
ring die Janse had voor het zicht op de 
heilshistorie bij K. Schilder en de zijnen, 
was exemplarisme hem niet vreemd.
Hij vergeleek de Duitse bezetting te 
gemakkelijk met de situatie van de 
ballingen in Babel en wat Jeremia hun 
verkondigde. Daniël werd het grote 
voorbeeld, die onder tirannen als Nebu
kadnessar en Darius boog onder Gods 
slaande hand en zijn best deed om de 
overheden te dienen.
Janses houding in de oorlog vloeide 
voort uit zijn lezen van het Oude Testa

A. Janse, getekend door ANH
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ment en zijn te gemakkelijk een isgelijk-
teken zetten tussen de ballingen en de 
christenen van zijn dagen.
Van Dijk beweert dat Janses visie op 
gehoorzaamheid aan de bezetter niet 
los gezien kan worden van die van ds. 
G.H. Kersten, de voorman van de Gere
formeerde Gemeenten, die veel invloed 
had op Walcheren en de Duitse bezet
ting zag als een straf van God. Maar 
Van Dijk toont dat niet aan. En dat is 
nu juist mijn punt. Janse leunde hier 
niet op Kersten, zijn hou
ding tijdens de bezetting 
kwam voort uit zijn bibli-
cistisch lezen van het Oude 
Testament, waarbij hij zich 
vervreemdde van  
K. Schilder en de zijnen.
Er is Janse na de oorlog veel aangedaan. 
Dat hij samen met collaborateurs door 
Breda moest lopen, moet vreselijk voor 
hem zijn geweest, evenals zijn gevan
genschap en latere veroordeling, waar
bij hem het volle stemrecht voor tien 
jaren werd ontnomen. Toegegeven, hij 
zag het fout in de oorlog en professor 
George Harinck zal hem wellicht reke
nen tot ‘de domkoppen’ (al was Janse 

dat allerminst!), toch zeg ik: verdiende 
hij zo veel leed?

Ten slotte

Deze recensie moet beperkt blijven. 
Ons blad is geen theologisch tijdschrift. 
Graag had ik nog ingegaan op het 
Gereformeerd Seminarie dat in 1973 
binnen de NGK werd opgericht en dat 
wilde voortbouwen op het werk van 
Janse. Deed men het echt en vergat 

men niet dat Janse be
paald geen vijand was van 
wetenschappelijke bezin
ning?
Het proefschrift van Van 

Dijk overziend, ben ik dankbaar voor 
de actie van de neef van mijn moeder, 
notaris Van Drimmelen, die leidde tot 
een waardige steen op het graf van ‘de 
schoolmeester uit Biggekerke’. Janse 
behoort tot onze gereformeerde klas
siekers, die wij met al hun lek en gebrek 
in ere moeten houden!

P.S. Jammer dat de auteur A.J. Kruizinga 
vermeldt als de schrijver van de scriptie 
Om de eenheid van de mens. Een onder-

zoek naar A. Janse’s bestrijding van de 
dichotomie (scriptie TU Kampen 1984). 
De auteur is mijn dierbare collega  
A. Kruizinga, thans predikant van de 
GKv van AmersfoortZuid. En niet zijn 
neef. Ere wie eer toekomt!

N.a.v.: Geert van Dijk, Het concrete is het 
wezenlijke. Het denken van A. Janse van 
Biggekerke (1890-1960) over Gods ver-
bond met mensen, 
Boekencentrum, Zoetermeer, 2014, 
ISBN 97890 239 27914, 293 pag., 
prijs € 27,50Verdiende hij

zo veel leed?

De cahiers van Woord en Wereld

De stichting Woord & Wereld stelt zich ten doel informa-
tie en voorlichting te geven tot ver sterking van het gere-
formeerde leven. 

Zij geeft handzame boekjes uit, die een bijdrage kunnen 
leveren tot bezinning. Prima studiemateriaal, dat verant-
woord meehelpt aan gereformeerde meningsvorming.

Abonneer je nu op de cahiers van Woord en Wereld en 
ontvang elk jaar vier boekjes voor maar € 36,00. 
Ga nu naar www.woordenwereld.nl of bladenbox.nl 
voor een abonnement!

De cahiers zijn ook in de boekhandel verkrijgbaar voor 
€ 11,00 per stuk.
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Psalm voor het leven

In 1985 verscheen van Piet van der Ploeg het boek Het lege 

testament. Dat ging over het gebrek aan geloofsoverdracht 

aan de volgende generatie. Meer dan 25 jaar later is de 

behoefte aan ‘doorgevende’ ouders niet minder.

Aan de hand van Psalm 119 komen vragen uit de praktijk 

aan de orde als:

Waarom zou je geloven?

Wat is de kracht van het gebed precies?

Waarom zou je niet gewoon doen wat je zelf wilt?

Hoe ga je om met tegenslagen en stoornissen?

Is God nog te dienen in de samenleving?

Is God wel eerlijk als Hij redt en verwerpt?

Is Gods Woord echt een helder licht?

Is de God van de Bijbel niet heel erg wreed?

Is twijfel altijd zonde?

Zijn christenen blij genoeg?

Moet de kerk niet een toontje lager zingen na al haar fouten?

Komen de gaven van de Geest voldoende aan bod onder ons?

De auteur is vader van zeven kinderen in de leeftijd van 

20 tot 32 jaar. Hij schreef dit boek voor hen. Andere jonge 

mensen, ouders en ambtsdragers mogen meelezen.

Pieter Niemeijer is vanaf 2014 predikant van de Gerefor-

meerde Kerk in Rijnsburg. Daarvoor diende hij de kerken te 

Zuidwolde (Gr), Dordrecht en Den Helder.

Eerder schreef hij in deze serie onder andere Tot geloof 

komen (over erfzonde, wedergeboorte, verkiezing en ver-

werping), Samen in de wereld (over de betekenis van geloof 

en kerk voor politiek en samenleving), Wie heeft dit alles 

geschapen? (over schepping en evolutie).
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Cyprianus 
van Carthago
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Cyprianus van 
Carthago

Met de hier gegeven beschrijving van het leven en werk van 

Cyprianus bevinden we ons in de tijd van de grote christen-

vervolgingen in het Romeinse Rijk. Deze bijzondere voor-

ganger is één keer ontkomen aan de vervolging, de tweede 

keer werd hij alsnog gevangengezet. En op 14 september 

258 is hij omgebracht voor de ogen van veel van zijn ge-

meenteleden.

Cyprianus was bisschop in de Noord-Afrikaanse stad Car-

thago en toonde zich vaak heel bezorgd om zijn gemeente 

die in een heidense cultuurwereld leefde. Cyprianus heeft 

zijn gelovigen willen leren in gehoorzaamheid aan God te 

leven en de wereld ‘buiten de deur te houden’. Door zich 

te verenigen onder het gezag van de bisschop kon de kerk 

haar eenheid bewaren. Maar wie zijn geluk buiten de kerk 

zocht, was verloren. In dat opzicht bleef de uitspraak van 

Cyprianus heel lang bekend: ‘Buiten de kerk geen zalig-

heid.’

Een echt pastorale handreiking gaf Cyprianus met zijn 

geschrift over het Onze Vader. Dat gaf niet alleen kleur en 

kracht aan het christelijke gebedsleven toen, maar mag 

ook ons als gelovigen van de eenentwintigste eeuw bemoe-

digen en doen beseffen wat het betekent dat wij God ken-

nen als onze Vader.

Harm Veldman (*1942) was eerst onderwijzer in Assen en 

later docent (kerk)geschiedenis in Groningen. Hij promo-

veerde in 2009 op de biografie en de theologie van Hendrik 

de Cock. Hij is de auteur van diverse boeken en artikelen op 

het gebied van de algemene, de vaderlandse en de regionale 

kerkgeschiedenis. Zo verscheen in 2014 een biografie over 

de Noord-Nederlandse hervormer Menso Alting (1541-1612).
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Dr. Harm Veldman
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Wees wijzer

Schriftstudies 
over Spreuken
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Wees wijzer
Schriftstudies over Spreuken

Wat moeten we eigenlijk met het boek Spreuken? Is het wel bedoeld voor christenen van vandaag? Heeft het wel een 
christelijke boodschap? Het gaat nauwelijks of niet over 
genade en verlossing. Maar het gaat wel over alledaagse 
zaken die niet direct met het evangelie lijken te maken te 
hebben. Zo lees je bijvoorbeeld over grensstenen die je niet mag verplaatsen. Het gaat geregeld over een luiaard die 
je niet moet navolgen. Het gaat over mooie vrouwen die je 
moet mijden en over de borsten van je eigen vrouw waarin je je mag verlustigen. Er zijn spreuken over wijn en sterke 
drank, en over een pak slaag dat je zoon verdient. Zo kun-
nen we doorgaan. Bijna alles uit het dagelijkse leven komt 
aan de beurt.

Maar is dat dan niet christelijk? Is het niet wijs als we uit-
gaande van de verlossing proberen te leven volgens Gods 
normen in grote en kleine dingen? In de tien geboden zijn 
die normen kort en goed onder woorden gebracht. In het 
boek Spreuken worden die geboden in allerlei omstan-
digheden toegepast. Daar is, zeg maar, het grote geld van 
Gods wet in het kleingeld van spreuken omgewisseld. In 
het licht van het Nieuwe Testament gaan die spreuken nog des te meer spreken. Want zoals Paulus schreef aan de 
Kolossenzen, liggen in Christus ‘alle schatten van wijsheid en kennis verborgen’ (Kol. 2:3). Dus hoe meer je uit en voor Christus leeft, hoe beter je Spreuken kunt begrijpen en toe-passen.
Vanuit die overtuiging worden in dit boek twintig spreuken 
voor het voetlicht gehaald. Met de bedoeling om te groeien in geloof en in wijsheid.

Drs. Joh. de Wolf te Amersfoort is emerituspredikant.
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Heilige 
oorlogen
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Heilige oorlogen
Godsdienst is de grote veroorzaker van oorlog. Dat is een stelling die in de eerste decennia van deze eeuw alleen maar bevestigd lijkt te worden. Als grote voorbeeld geldt het optreden van de Islamitische Staat. In naam van Allah 

worden de meest vreselijke moorden gepleegd.
De auteur gaat na of het inderdaad zo is dat de islam een voedingsbodem is voor oorlogsgeweld. Bij dit onderzoek betrekt hij ook het geweld in de Bijbel. Lokken zowel de Bijbel als de Koran geweld uit? De auteur komt in deze ver-

gelijkende studie tot een aantal opmerkelijke conclusies.
Van zijn hand verschenen al eerder enkele vergelijkende studies: Hemelreizen (over het gebed), De weg naar de bron 

(over het gebod) en Islam, bedreiging en uitdaging (over het 
geloof).

Drs. Lucius W. de Graaff (1948) is geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam. Hij studeerde theologie in Kampen 
en vervolgens vergelijkende godsdienstwetenschappen aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1987 sloot hij deze studie af 
met een doctoraal examen. In zijn afstudeerscriptie Moskee-
en onder de Martini (1987) heeft hij de islam in de stad en de provincie Groningen in kaart gebracht. In de jaren daarna 

publiceerde hij regelmatig over de islam.

De Graaff was van 2005-2011 vicevoorzitter van de Stichting 
Evangelie & Moslims. Sinds 2013 is hij als studentenpastor 
verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen.
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Verantwoord meehelpen aan gereformeerde meningsvorming

Pieter Niemeijer
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In De Waarheidsvriend van 4 september 
2015 introduceert hoofdredacteur P.J. 
Vergunst een serie artikelen over ‘Gods
beeld’. De titel van zijn fraaie artikel is: 
‘Hoe zien wij de HEERE?’ Hij begint met 
het grote belang ervan te onderstre
pen om binnen zijn kerkgenootschap 
(de PKN) het gesprek te blijven voeren 
over hoe we God als de Vader van Jezus 
Christus kennen mogen. Hij illustreert 
dat vervolgens met verwijzing naar 
diverse ketterse gedachten (de term is 
van hemzelf) binnen zijn eigen kerkver
band en de noodzaak van het bestaan 
van de Gereformeerde Bond daarom. 
Hoe lezenswaardig ook, ik wil in deze 
Persrevue het tweede deel aan u door
geven. En dat met grote instemming. 
Vergunst wijst daar op dingen die 
bepaald niet alleen binnen de PKN ac
tueel zijn en hoognodig gezegd moeten 
(blijven) worden.

Ook binnen orthodox-christelijke organi-
saties mogen we elkaar opscherpen ten 
aanzien van de gedachten over God die 
we communiceren. Immers, we leven in 
een tijd waarin mensen zelf snel gepi-
keerd lijken, terwijl er over God zomaar 
wat gezegd kan worden, tot het ophef-
fen van het verbod op godslastering 
toe. Maria heeft het verstaan en ervan 
gezongen: ‘en heilig is Zijn Naam’ (Luk. 
1:49).

Heiligheid
Twee voorbeelden uit publicaties van de 
Evangelische Omroep: In het program-
mablad Visie mag Bas van Toor, de ene 
helft van het acrobatenduo Bassie en 
Adriaan, zonder commentaar laten op-
tekenen: ‘Als ik wist waar God woonde, 
zou ik bij Hem aanbellen.’ En als een 
ernstig zieke jongen komt te overlijden, 
wil Bas van God niet deze woorden ho-
ren: ‘Sorry Bas, Ik besta wel, maar Ik kon 
het niet meer terugdraaien, want Ik had 
dit vorig jaar al beslist.’ Het besef van de 
heiligheid van de Heere is hier ver te zoe-
ken, in de EO-gids.
Voor de EO-televisie voerde Tijs van den 
Brink gesprekken met kerkverlaters, 
waarbij in de eerste aflevering oud-
schaatser Mart Tuitert aan het woord 
komt. De beginvraag luidt: ‘Als jij God 
was, hoe vaak werd de Elfstedentocht 
dan verreden.’ Het antwoord: ‘Iedere 
week, haha...’ Welk beeld van God wordt 
door het stellen van zo’n onsmakelijke 
vraag gecommuniceerd? Niet het beeld 
dat de Heere van Zichzelf in het Woord 
en in de schepping openbaart. We moe-
ten niet onderschatten welke invloed een 
gesprek als dit heeft in het verdampen 
van eerbied voor de levende God.

Evangelischen
Leerzaam is ten aanzien van ons thema 
het proefschrift waarop Ilonka Terlouw 

dit voorjaar promoveerde op de geloofs-
beleving van evangelische christenen, 
Real Faith. In een vraaggesprek zei ze: 
‘Het beeld van wie God is, veranderde. 
Het verschoof van wat God gedaan heeft 
voor jou, naar wat God vandáág voor 
je kan doen. Het gaat minder om Jezus 
die jouw zondelast droeg op Golgotha, 
maar veel sterker om God die jou helpt, 
die met je meedenkt en zelfs wonderen 
voor je kan verrichten. Bij de vroegere 
evangelische beweging en natuurlijk 
ook bij de reformatoren, sta je als mens 
schuldig voor God. Je hebt verzoening 
en vergeving nodig. Daar moet je niet 
gemakkelijk over doen, want God is de 
ontzagwekkende en heilige God. Deze 
aspecten van het godsbeeld zijn meer en 
meer uit beeld geraakt. (...) Daarbij past 
ook het informele spreken over Jezus. 
Men zegt niet “Jezus Christus”, maar ge-
woon “Jezus”. Dat brengt Hem dicht bij 
de eigen dagelijkse ervaring.’

Jeugdwerk
Wezenlijk is de vraag in deze treffende 
analyse van dr. Terlouw Wie de centrale 
in ons leven en denken is. Het kan zo-
maar gebeuren – zonder dat we ons dit 
bewust zijn – dat accenten anders ge-
legd gaan worden. Toen het jeugdwerk 
van de Protestantse Kerk (JOP) vorig jaar 
een nieuwe manager kreeg, zei deze bij 
haar benoeming dat ze in haar nieuwe 

Met eerbied over de HERE 
spreken
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functie plaatselijke kerken wil ‘inspireren 
en uitdagen om, net als God, te blijven 
geloven in kinderen en jongeren’.
Bij een uitspraak als deze denk je: ‘Ja, de 
Heere is bewogen met kinderen, dat zal 
de nieuwe JOP-werker hopelijk bedoelen.’ 
Maar ze zegt dat God in kinderen en jon-
geren gelooft – terwijl we in het jeugd-
werk de jongeren juist willen oproepen 
om hun hoop op God te stellen, in Hem 
te geloven.

Onderwijs
Voor het christelijk (en reformatorisch) 
onderwijs is ons thema niet minder van 
belang. Hoe spreken we in de bijbelver-
telling en op andere momenten van de 
dag tegen (jonge) kinderen over God? 
Wat dit spreken in een kinderziel teweeg 
kan brengen, verwoordt Janne IJmker 
in haar recent verschenen roman Wij 
hadden het leven lief, als ze het boeren-
meisje Riekie laat denken: ‘Door mees-
ter ging ik nog meer van de Schepper 
houden. Soms had ik wel het idee dat de 
God van meester een andere God was 
dan die van bijvoorbeeld de dominee. 
Die had het zo vaak over “De Heere is 
een verterend vuur” of “De bezoldiging 
van de zonde is de dood”. Dan zwaaide 
hij waarschuwend met zijn vinger in 
de lucht. Hij zal vast ook andere dingen 
gezegd hebben, maar dat soort zinnen 
bleven altijd bij mij haken. Ze maakten 

mij bang, zeker als ik zag dat mijn vader 
zachtjes knikte.’

Prediking
Hét middel waardoor de Heere ons hart 
zoekt en ons leven opeist, is de prediking 
van Zijn Woord. Om die reden luistert 
het nauw hoe de dienaar van het Woord 
in de eredienst God ter sprake brengt, 
of hij ingeleid is in het geheimenis van 
Christus (Ef. 3), om de onnaspeurlijke 
rijkdom van Christus te verkondigen. In 
het verwoorden van de verhouding tus-
sen God en mens zal het gereformeerde 
karakter van de verkondiging aan het 
licht komen.
Ook daarin mogen we met alle heiligen 
zoeken naar de breedte, lengte, diepte en 
hoogte, om welke reden alleen al kerk-
geschiedenis van betekenis blijft. Ik denk 
aan wat Calvijn schreef in een preek 
over 2 Samuël 5:1-5: ‘Beter laat dan nooit 
wanneer het over de onderwerping aan 
Hem gaat. Maar toch moeten we ons 
best doen om voortgang te maken, zo-
dat we ons onmiddellijk verootmoedigen 
onder de heerschappij en het bestuur 
van onze Heer Jezus Christus. (...) Maar 
zodra we weten wat God behaagt en 
zodra Zijn wil ons geheel duidelijk is, 
moeten wij breken met onze opstandjes, 
en onszelf met alle macht dwingen om 
door Zijn wil te worden gevangen – en 
dat zelfs gewillig. (...) Laten we dus op-

merken dat het niet aan ons is om goed 
te keuren wat God besloten heeft. Maar 
we kunnen er wel heel goed instemming 
mee betuigen door onze gehoorzaam-
heid.’ Citaten die elk voor zich aangeven 
hoe de Reformatie de Schrift heeft wil-
len verwoorden inzake de verhouding 
tussen God en mens. En, is het niet om 
deze reden dat de psalmen voor het ge-
loofsleven onmisbaar blijven?

Bedelaar
In deze traditie mogen we vandaag 
verder, ook in een cultuur waarin zelf-
ontplooiing en behoeftebevrediging 
aan de orde zijn. Als het hedendaagse 
denken daarom schuurt met de Bijbel, 
is de dienaar van het Woord meer dan 
ooit geroepen tot een zorgvuldig lezen 
van de Heilige Schrift. Voor God – heilig, 
genadig, liefdevol – zijn mensen als Zijn 
schepselen van waarde, mensen die in ei-
gen oog bedelaars blijven aan Zijn troon.

Nationale Synode – meer dan 
een forum!
In de afgelopen maanden maakte de 
stuurgroep van de zogenaamde Na
tionale Synode haar plannen bekend. 
Ook onze kerken doen tot nu toe mee 
aan de activiteiten van deze synode 
die geen synode is. Die deelname was 
en is bepaald niet onomstreden. Ook 
ons blad heeft er kritische vragen bij 
gesteld. Belangrijk argument om mee 
te doen voor de laatste twee generale 
synodes was steeds dat het inderdaad 
niet om een echte synode gaat, maar 
om niet meer dan een gespreksforum. 
En waarom zou je op dat forum je gere

formeerde overtuiging niet vrijmoedig 
laten klinken? Maar steeds duidelijker 
blijkt nu dat degenen die grote vraag
tekens hebben gezet bij dit ‘alleen maar 
forum’argument, gelijk gaan krijgen. 
Ds. A. Bas, mijn mederedacteur bij dit 
blad, schreef erover in een ander blad, 
namelijk de Gereformeerde Kerkbode 
voor de noordelijke provincies. Onder 
de titel ‘Nationale Synode 2.0’ infor
meert hij over de bekendgemaakte 
plannen. En hij plaatst er een aantal 
kritische opmerkingen bij, die me zeer 
ter zake lijken en hopelijk stimuleren 

tot heroverweging van de deelname. En 
dat allereerst bij de voor de uitvoering 
van de synodebesluiten verantwoor
delijke deputaten (DKE). Bas signaleert 
eerst hoe heel veel christenen vandaag 
de kerkelijke verdeeldheid beleven.

De Stuurgroep sluit hierbij aan, en 
streeft naar ‘een herbevestiging en 
herbeleving van wat ons in Christus 
verbindt’. Kijk naar wat ons bindt, niet 
naar wat ons gescheiden houdt! Het is 
de bedoeling om tijdens de bijeenkomst 
in 2018 of 2019 ‘een verbond’ te sluiten 
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‘waarin kerken/geloofsgemeenschappen 
ruimte voor elkaar scheppen.’ Worden er 
in de Bijbel immers ook geen verbonden 
tussen mensen gesloten met het oog op 
de dienst aan God?
Concreet zou dit alles kunnen betekenen, 
‘dat kerken/geloofsgemeenschappen 
ruimte scheppen voor elkaars voorgan-
gers en deelname aan elkaars avond-
maalsvieringen.’ En verder nog, ‘dat 
men deze ruimte bijvoorbeeld geeft met 
betrekking tot de doop zonder de eigen 
visie op te geven’. Als ik de Stuurgroep 
goed begrijp, zou dat laatste kunnen 
betekenen dat gereformeerde kerken de 
geloofsdoop erkennen, en evangelische 
gemeenten de kinderdoop – zodat beide 
dooppraktijken naast elkaar kunnen en 
ook daadwerkelijk blijven bestaan.

Gibeonieten
Ik moet toegeven: het voorstel van de 
Stuurgroep klinkt prachtig, sluit naad-
loos aan bij de geest van deze tijd en 
zal ook ongetwijfeld bij velen op bijval 
kunnen rekenen. Ja, het is zelfs nog ster-
ker: de Stuurgroep beroept zich voor het 
door haar voorgestelde ‘verbond’ tussen 
mensen met het oog op de dienst aan 
God, met recht op de Bijbel. Zowel in Jo-
zua 24:25 als in Nehemia 9:8 komen we 
een dergelijk verbond inderdaad tegen.
Maar wat opvalt, is dat er in beide tek-
sten sprake is van een verbond tussen 
leden van het ene volk van de HERE. Of, 
zo u wilt: van de ene kerk, die Christus 
volgens Zondag 21 ‘van het begin van de 
wereld’ aan het vergaderen is. Of, nog 
anders gezegd: het gaat daar niet om 
een interkerkelijk, maar een kerkelijk 
verbond. En ik denk, dat het belangrijk 
is om dat ‘detail’ goed in het oog te 
houden.
Om dat nog te verduidelijken, kan gewe-
zen worden op nog een ander ‘verbond’ 
dat ten tijde van het Oude Testament 
gesloten is maar bepaald niet zegenrijk 
gewerkt heeft. In Jozua 9 sluiten de 
Israëlieten een ‘verbond’ met de Gibeo-
nieten, maar daar komen ze bedrogen 
mee uit. En waarom? Welnu, omdat het 
op het eerste gezicht wel heel wat ‘leek’ 
– maar het er ten diepste niet op gericht 
was om de HERE te dienen!

Remonstranten
Wellicht heeft hetgeen ik hiervoor ge-
schreven heb, u wel wat boos gemaakt. 

Omdat ik lijk te twijfelen aan de ‘goede 
bedoelingen’ van de andere kerken in 
ons land. En misschien zelfs wel zou vin-
den, dat de HERE enkel gediend wordt 
binnen de Gereformeerde Kerk (vrijge-
maakt). Nu, dat laatste wil ik meteen 
bestrijden: ik ben oprecht van mening, 
dat er ook heel wat andere kerken in 
Nederland zijn waarin de HERE ook ge-
diend wordt.
Alleen, en dát is het punt: u zult mij toch 
ook weer niet horen zeggen, dat dat 
onverkort voor alle kerken in Nederland 
geldt. Want als je de HERE wilt dienen, 

zul je dat wel moeten doen naar zijn 
Woord! En dan zijn er heel wat kerken, 
ook onder degenen die door de Stuur-
groep uitgenodigd worden om mee te 
doen, waarvan ik dat niet mag zeggen. 
Denk, om daar één voorbeeld van te 
noemen – aan de Remonstrantse Broe-
derschap.
Men lijkt in de Stuurgroep wat vergeten 
te zijn, waarom ‘de grote Nationale Sy-
node’ in 1618 en 1619 in Dordrecht bijeen 
is gekomen: om zich te buigen over de 
leer van de Remonstranten, en die in de 
Dordtse Leerregels scherp te veroordelen. 
En vandaag de dag is de Remonstrantse 
Broederschap een kerkgenootschap dat 
zich in de media profileert met de bood-
schap dat je bij hen nergens aan gebon-
den wordt en zelf mag uitmaken wat je 
gelooft.

Voorgangers
Begrijp me goed: het gaat me er hier 
niet zozeer om, om nou eens even de 
Remonstranten in een kwaad dag-
licht te stellen, want er zijn in kerkelijk 
Nederland meer kerken en geloofsge-
meenschappen waar veel, en ook mooie, 
dingen van te noemen zijn – maar waar 
je toch moeilijk een ‘verbond’ mee kunt 
sluiten met het oog op de dienst aan 
God.
Dat is ook mijn bezwaar tegen de be-
pleite ruimte voor elkaars voorgangers. 
Ik weet wel, het is maar een voorbeeld 
– maar het wordt wel gezegd! Maar om 

eerlijk te zijn: ik zou niet graag zien ge-
beuren, dat er (bijvoorbeeld) een remon-
strant tot ‘mijn’ kansel wordt toegelaten. 
En dat niet, omdat Remonstranten geen 
aardige mensen zouden kunnen zijn. 
Maar wel – omdat ze ‘een leer’ voor-
staan, die ‘mijn’ belijdenis hardgrondig 
verwerpt.

Getuigenis
Tot zover over het ‘commitment’, dat 
door de Stuurgroep bepleit wordt. Maar 
daarnaast wordt er in de uitgegane 
brief ook nog ‘een krachtig getuige-

nis’ bepleit. Het ‘verbond’ waar al even 
sprake van was, moet naar de samenle-
ving uitdrukken ‘dat wij ons niet meer 
als denominaties willen profileren in 
Nederland, maar als één veelkleurige 
gemeenschap van mensen die willen 
gaan “in Jezus’ spoor om met vallen en 
opstaan een leven te leven door Gods 
genade”’.
Opnieuw moet ik toegeven: dit voorstel 
klinkt prachtig. Dat maakt het ook lastig 
om er kritiek op te hebben: dan laad je 
immers meteen de verdenking op je, om 
alleen te willen ‘gaan’ voor de ‘toko’ van 
je eigen ‘denominatie’ en daarmee dus 
de rest van kerkelijk Nederland expliciet 
of impliciet te willen veroordelen, of 
‘minderwaardig’ te achten.
Maar dat is het niet: ik wil niet ‘gaan’ 
voor de eigen ‘toko’ van (in mijn geval) 
de GKv, maar voor Christus! Het of-
fer dat Hij voor mijn zonden gebracht 
heeft, is me zoveel waard dat ik Hem wil 
dienen. Maar, dan ook: op de manier 
waarop Hij mij dat gezegd heeft in zijn 
Woord. Hij moet de dienst uitmaken, 
niet ik! En vanuit dat verlangen heb ik 
moeite met dat ‘veelkleurige’, komt dat 
me voor als de mantel der liefde die be-
dekt wat niet bestaan mag.

Ook DKE zal tot een standpuntbepaling 
moeten komen tegenover deze plan
nen. De Stuurgroep vraagt daar ook 
om. Bas schrijft: ‘Hoewel deputaten 
mans genoeg zijn om daar zelf over te 
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beslissen, neem ik de vrijheid om hen 
in dit artikel de spiegel van onze re
cente geschiedenis voor te houden.’ Die 
spiegel is ontdekkend:

Verkenners
De uitnodiging voor de allereerste Natio-
nale Synode in 2010 kwam ook bij ‘onze’ 
deputaten Kerkelijke Eenheid terecht, die 
besloten daar ook op in te gaan. Niet 
door iedereen binnen de GKv werd hun 
die beslissing in dank afgenomen, met 
als gevolg dat de Generale Synode van 
Harderwijk (2011) zich geconfronteerd 
zag met bij haar ingediende bezwaren 
tegen de aanwezigheid van deputaten. 
In eerste instantie vroeg zij om een na-
dere verantwoording.
Dit leidde tot een stuk van deputaten, 
waarin zij wezen op de breed oecume-
nische opstelling van Johannes Calvijn. 
Deze vond dat de breuk met Rome niet 
mocht leiden tot een verdeeld protestan-
tisme, en is daarom de eenheid van de 
kerk na blijven streven. Volgens deputa-

ten zijn wij in ons recente verleden daar-
van te veel kwijt geraakt, en hebben we 
ons er – zij het niet officieel, maar wel in 
de praktijk – te veel op laten voorstaan, 
dat wij de enige ware kerk waren. Dat 
was een versmalling van de oecumeni-
sche opstelling van Calvijn.
Volgens deputaten leven wij inmiddels 
in een heel andere context dan net na 
de Vrijmaking, en moeten wij dus ook 
een heel andere opstelling kiezen. ‘Wij 
mijden de wereld niet op een doperse 
manier’, schrijven zij, ‘maar zoeken als 
gereformeerde christenen de dynamiek 
van het koninkrijk van God.’ In het zoe-

ken naar eenheid hebben deputaten 
ook een verkennende functie. ‘Je gaat 
geen gesprekken aan als je geen weet 
hebt van eenheid in belangrijke zaken. 
Maar je zoekt in de weg van contact en 
gesprek ook wegen om die eenheid te be-
reiken.’ Deputaten als ‘verkenners’ dus, 
namens ons allemaal.

Geen synode
Als deputaten vervolgens hun deelname 
aan de Nationale Synode van 2010 uit-
leggen, benadrukken ze sterk dat die 
‘synode’ eigenlijk geen ‘synode’ was. Ten-
minste, niet in de zin als waarin wij het 
woord ‘synode’ doorgaans gebruiken: 
de Nationale Synode in Dordrecht 2010 
was niet bedoeld als een besluitvormend 
orgaan, en evenmin als een vergadering 
van afgevaardigden met een mandaat. 
Feitelijk was het een protestants forum, 
een bijeenkomst van christenen die zoe-
ken wat hen bindt.
De Generale Synode van Harderwijk 
(2011), die wél een echte ‘synode’ was, 

heeft zich door de Nadere Verantwoor-
ding van deputaten Kerkelijke Eenheid 
laten overtuigen en besloot daarom 
hun deelname aan de Nationale Synode 
goed te keuren. Ja, sterker nog: deputa-
ten kregen de nadrukkelijke opdracht 
mee om ‘de ontwikkelingen rond de 
Nationale Synode / Protestants Forum 
te volgen en met een delegatie daaraan 
deel te nemen met inachtneming van de 
eigen identiteit en verantwoordelijkheid 
van de Gereformeerde Kerken’.
Als ik het goed zie, was men ter synode 
van mening dat het gesprek met andere 
kerken niet uit de weg moet en mag 



worden gegaan. Zelfs niet, als dat kerken 
betreft van wie ‘we’ belangrijk verschil-
len. Wellicht, dat een ‘vrijblijvender’ 
gesprek in het ‘forum’ van de Nationale 
Synode die andere kerken nog wel eens 
op andere gedachten zou 
kunnen brengen! Depu-
taten kregen dan ook 
de opdracht om bij hun 
gesprekken ‘het katholiek-
gereformeerde belijden 
naar de Schriften in te 
brengen’.

Niet overtuigd
Op de laatst gehouden 
Generale Synode, die van 
Ede (2014), bleken niet 
alle kerken zich te hebben 
laten overtuigen door de 
redenering van deputa-
ten en Generale Synode. 
De beide kerken die ik als 
predikant mag dienen, 
de kerken van Kornhorn 
en Marum, legden de 
Generale Synode van Ede 
de vraag voor, of de Na-
tionale Synode toch niet 
meer is dan ‘forum’ alleen. 
Als argument voerden ze 
daar uitlatingen voor aan 
van betrokkenen bij de 
Nationale Synode, die we-
zen in de richting van een 
federatief kerkverband of 
oecumenisch concilie.
Echter, deputaten Kerkelijke Eenheid en 
in hun spoor ook de Generale Synode 
van Ede (2014) vonden dit onvoldoende 
argument om deelname aan de Natio-
nale Synode stop te zetten. ‘Beide kerken 
stellen dat de Nationale Synode meer is 
dan een forum maar tonen dit niet aan.’ 
Uitlatingen van betrokkenen alleen is 
onvoldoende grond, en juist omdat de 
Nationale Synode ‘maar’ een forum is 
biedt die ‘ons’ als Gereformeerde Kerken 
een mooie gelegenheid om het gesprek 
aan te gaan met (bijvoorbeeld) vrijzin-
nigen.

Opmerkelijk detail bij dit alles is de na-
drukkelijke uitspraak van de synode in 
één van de gronden onder haar besluit 
dat ‘de opdracht aan deputaten kerke-
lijke eenheid geen instructie (bevat) om 

te komen tot een federatief kerkverband 
van alle protestantse kerken of een Na-
tionaal Oecumenisch Concilie’. Uit de 
mond van één van de deputaten is in de 
Acta zelfs vastgelegd: ‘deelname aan de 
Nationale Synode is niet meer aan de 
orde als het meer wordt dan een forum.’ 
Achteraf bezien, bepaald een veelzeg-
gende opmerking!

Katholiek-gereformeerd
Tot aan vorig jaar in Ede toe, hebben 
deputaten en synode volgehouden dat 
de Nationale Synode ‘slechts’ een forum 
was en ook niet meer dan dat. Anderen 

meenden redenen te hebben om aan te 
nemen, dat de Nationale Synode zelf dat 
in elk geval niet wilde blijven. Hoe dat 
verder ook zij, uit wat ik naar voren heb 
gebracht uit de brief van de Stuurgroep 

van de ‘Nationale Synode’, 
is heel duidelijk geworden 
dat de leden daarvan in 
elk geval ‘meer’ willen dan 
een forum.
In het voorgaande heb 
ik ook laten zien, wat 
deputaten en ‘onze’ sy-
node daar tot nu toe van 
gevonden en gezegd heb-
ben. Als ze trouw blijven 
aan de koers die is ingezet, 
is het onmogelijk om in 
te stemmen met de ver-
regaande plannen zoals 
de Stuurgroep-brief van 
begin juni die heeft uit-
eengezet. Als ze tijdens het 
geplande overleg (eerste 
helft van volgend jaar) het 
‘katholiek-gereformeerde 
belijden’ inbrengen, bete-
kent dat een ‘nee’ tegen de 
plannen.
Persoonlijk zie ik moeilijk 
in hoe ‘we’ anders zouden 
kunnen. Kerkelijke eenheid 
ligt ook mij na aan het 
hart, en ook ik denk dat 
we als GKv in het verleden 
in elk geval de indruk ge-

wekt hebben onszelf als de enige ware 
kerk te zien. Dat was weinig ‘katholiek’ 
van ons.
Maar als we nu alles wat zich in Neder-
land als ‘protestantse kerk of geloofs-
gemeenschap’ aandient omarmen en 
‘waar’ en ‘wettig’ noemen, vervallen we 
in het andere uiterste. En hoewel ook dat 
ons ‘in het bloed’ zit, zou dat toch weer 
niet ‘gereformeerd’ zijn!
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