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Schriftlicht
Pieter Niemeijer

De HERE heeft meer
pijlen op zijn boog

Elia op de Horeb (1 Koningen 19:9-18)
Moet je de HERE in de stilte zoeken? Is Hij alleen daar te
vinden? Niet in alle drukte en geweld van elke dag, maar alleen in het klooster, in de stilte? De geschiedenis van Elia bij
de Horeb wordt vaak gebruikt als bewijs dat God niet in het
geweld van storm, aardbeving of onweer is, maar dat het
zachte suizen van een bries zijn favoriete middel is. Daarin
zou je Hem vooral kunnen horen. Is dat wat 1 Koningen 19
zegt?
De vlucht van Elia
De HERE heeft op de Karmel bewezen
dat Hij de ware God van Israël is. Baäl,
de god van regen en donder en bliksem,
is op zijn eigen terrein en op zijn eigen
wapens verslagen. Hij kon geen vuur
uit de hemel laten komen, de HERE
deed dat wel. De HERE is het ook die
over regen en vruchtbaarheid beschikt.
Het volk heeft zijn conclusie getrokken.
Het schreeuwt het uit: De HERE is God!
De HERE is God! Een daverende overwinning van de HERE.
Maar wie denkt dat de bordjes nu definitief verhangen zijn in Israël, komt be-

drogen uit. Zodra koningin Izebel hoort
wat er gebeurd is, wordt ze razend. En
ze zweert dat ze Elia onschadelijk zal
maken. Ze kiest een slimme tactiek.
Elia dóden zou van hem een martelaar
maken, zeker na wat er op de Karmel
was gebeurd. Dát wilde Izebel natuurlijk voorkomen, want dan werd Elia nog
een volksheld ook! Als Izebel de profeet
báng kon maken en hem weg kon jagen
of in zijn schulp kon laten kruipen, zou
dat veel beter zijn. Dan was ze op een
nette manier van die lastpak af. En Elia
zakt dan als een lafaard door het ijs!
Haar opzet slaagt. Elia slaat op de
vlucht. Hij is diep teleurgesteld. Heel

het gebeuren op de Karmel lijkt niets
te hebben geholpen. Izebel is nog ongebroken. Het volk zal zich vast weer snel
door haar laten meeslepen. De dienst
van de HERE heeft geen toekomst meer.
Elia komt in een diepe depressie. Hij
verlangt naar de dood. Het is genoeg,
neem mijn leven maar!
Maar het is voor de HERE niet genoeg.
Twee keer stoot een engel Elia aan met
de opdracht wat te eten. Anders is de
reis te zwaar voor hem. De reis? Waar
naartoe? Terug naar zijn werkterrein
in Israël? Dat zou je denken! Maar Elia
slaat een andere weg in. Naar het zuiden. Naar de Horeb, de berg van God.
Vreemd: Horeb ‘de berg van God’? Dat
is in de tijd van Elia toch de Sion? Elia
hangt aan het verleden...!

Die goede oude Horeb
Op de Horeb vindt Elia een grot waarin
hij gaat slapen. ‘Een’ spelonk, staat er.
Maar het Hebreeuws zegt: ‘de’ spelonk,
de bekende. Welke was dat? Die van
Exodus 33 en 34. Daar wordt verteld
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van Mozes en zíjn ontmoeting met de
HERE na de zonde met het gouden kalf.
Mozes moet dan in een rotsholte gaan
staan. Een kloof. De HERE zal in zijn
majesteit voor hem langsgaan en zijn
hand beschermend voor het gezicht
van Mozes houden.
Naar dié grot gaat Elia. Die grot op die
grote berg uit Israëls verleden! Daar
was de HERE geweest in storm en vuur
en aardbeving. In die grot had Mozes
de glorie van de HERE aan zich voorbij
zien gaan. Daarnaar verlangt Elia terug.
Kwam dat maar terug!
En de HERE verschijnt aan Elia! Maar
wel met een kritische vraag. Elia, wat
doe je hiér? Ja, inderdaad, de klemtoon
moet u leggen op het woord ‘hier’!
Elia’s werkterrein is toch niet hier? Dat
is toch in Israël? Dáár moet hij zijn. Om
daarheen te reizen was hij gevoed.
Maar Elia vindt het normaal dat hij hier
is. Wat moet hij in Israël? Daar hebben
ze Gods verbond veracht! Ze hebben de
HERE ingeruild voor Baäl, de plaatsen
waar de HERE gediend werd, hebben ze
vernield, en Gods profeten hebben ze
het zwijgen opgelegd.

Terug of vooruit?
Er zijn er die Elia té somber vinden.
Maar in Israëls geschiedenis was
Achabs tijd inderdaad een heel donkere. De Bijbel zelf zegt dat Achab het
bonter maakte dan allen vóór hem!
Mag een profeet zo klagen?! Ongeloof
aanwijzen mag. Maar toch niet op zo’n
klagende manier?! O nee? Ik wijs u op
de Here Jezus die huilde omdat Jeruzalem zich maar niet door Hem liet onderwijzen. En ik wijs op Paulus die een
intens verdriet kende om het ongeloof
van zijn volksgenoten. Ook zíj hadden
diep verdriet.
Toch was hún verdriet ánders dan dat
van Elia. De Here Jezus en Paulus uitten
hun verdriet en lieten zich daardoor
niet in hun werk ophouden. Christus
ging verder op weg naar Jeruzalem,
naar het kruis. En Paulus bad en werkte
voor het behoud van zijn volksgenoten.
Alles haalde hij daarvoor uit de kast.
Maar Elia is bij de Horeb: ver van zijn
werkterrein. Hij spreekt over zijn werk
in de voltóóide tijd: ik héb me met volle
overgave ingezet voor de HERE van de
hemelse machten. Elia kijkt op zijn

werk terúg. Hij heeft het opgegeven.
Hij is aan het deserteren! En de vraag
van de HERE legt dat bloot: Elia, wat
doe je hiér?, vraagt de HERE. Je taak en
werkterrein is toch ergens anders? In
Israël!

Bries tegenover storm, beving
en vuur?
Daarmee volstaat de HERE niet. Net als
indertijd bij Mozes verschijnt de HERE
nu aan Elia. Op een heel bijzondere
manier: in het gefluister van een zachte
bries.
Er is al heel wat gefilosofeerd over de
fluistering van die zachte bries. Geliefd
is de verklaring dat de HERE aan Elia
laat weten dat Hij niet met kracht en
geweld optreedt, maar op de zachte
en liefelijke manier van zijn Geest. De
HERE werkt niet met donder en bliksem, maar teer en in stilte. Men plaatst
die zachte bries dan tégenover de
storm en de aardbeving.
Hoe geliefd ook, deze verklaring bevredigt niet. Want we horen meerdere
keren in de Bijbel dat de HERE wel door
storm en vuur en aardbevingen werkt.
Dat gebeurde niet alleen in het oude
verbond. Ook in het nieuwe! Op de
pinksterdag in Jeruzalem was er een
geluid als van een enorme wind, en er
verscheen vuur op de hoofden van de
discipelen. Petrus spreekt in zijn pinksterpreek over ‘bloed en vuur en rookwalm’ in verband met de bedeling van
Pinksteren. En in het boek Openbaring
is de Here ook niet bepaald zachtzinnig aan het werk. Donder, bliksem en
geraas komen uit zijn troon en woeden
op aarde (Op. 4:5; 8:5; 11:19; 16:18).
Daar komt nog wat bij. De HERE verschijnt aan Elia in het gefluister van
een zachte bries. Maar de opdracht die
Elia krijgt, is heftig. Het gaat over het
zwaard van de Aramese koning Hazaël,
dat velen doden zal. Daarna over het
zwaard van Jehu, ook al zo’n woesteling. Een zacht briesje, maar het ontketent stromen van bloed! Wat is dit voor
briesje?

De zachte bries
Elia heeft zich opgesteld op de berg
Horeb, in de grot. Hij staat te wachten
op het moment dat de HERE hem ver-
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indrukwekkend geweld als bij Mozes.
spektakel, naar het schijnt. De fluisMaar hoewel die middelen de HERE nog tering van een zachte bries. Maar de
volop ten dienste staan, kiest Hij nu
HERE gaat langs deze weg een schifting
voor een ander middel.
voltrekken onder zijn
Hij kan met een ander
afvallige volk. Er zullen
Het fileermes
middel, dat geen potten
er worden uitgezuivan Elisa’s woord
lijkt te kunnen breken,
verd door het heidense
op een amper waarzwaard van Hazaël. Er
neembare manier hetzelfde doen als
zullen er vallen door het iets fijnere,
indertijd door die spectaculaire middemaar nog altijd woeste zwaard van
len. Hij heeft meer pijlen op zijn boog.
Jehu. Ten slotte zal het fileermes van
Elisa’s woord (H. de Jong) over het volk
gaan. Dan blijven er 7000 over die niet
Het geweld van de zachte
voor Baäl geknield hebben en hem niet
bries
gekust hebben.
Die zachte bries: je zou er weinig van
Een zachte bries is het waarin de HERE
verwachten, veel te zachtzinnig en soft.
aan Elia verschijnt. Maar die bries staat
niet voor softheid of lievigheid of zacht- Maar het leidt tot het zwaard van Hazaël, het zwaard van Jehu, de dood door
zinnigheid! Het eerste wat Elia hoort, is
Elisa. Er blijft slechts een rest over. Zelfs
de verwijtende vraag die hij al eerder
Gods záchte bries heeft een huiveringvan de HERE hoorde: Wat doe je hier,
wekkende werking. Ja, zelfs als de HERE
Elia? De zachte bries sluit vlijmscherpe
door een briesje werkt, door mensen
vragen en kritiek aan de profeet niet
nauwelijks op te merken, is de uitweruit!
king enorm.
De bries doet ook niets af aan de ernst
van de afval in Israël. Het ís zo erg als
Eeuwen na Elia toonde God zijn wijsElia het schildert. Gods verbond is verheid en zijn kracht in een ander nieuw
broken. Zijn altaren liggen in puin. Zijn
en vreemd middel: de kruisdood van
profeten zijn gedood. De zachte bries
zijn Zoon. Voor de wereld een aanstoot
sluit Gods oordeel over zijn volk niet
en een lachertje. Maar voor wie gelooft,
Storm, aardbeving en vuur. Het zijn
uit.
de kracht van God tot behoud en de
maar geen spelingen van de natuur.
Elia wordt vervolgens teruggestuurd
redding van de wereld! Hij zal eens heDat ze juist op dít moment komen,
naar Israël, met een geweldige opmel en aarde doen beven, en door het
tekent dat de HERE ze zendt. En dat Hij
dracht. Hij moet in de woestijn van
vuur heen een nieuwe wereld stichten.
zijn macht erin demonstreert. Het zijn
Damascus Hazaël tot koning van Aram
de tekenen waarin Hij indertijd op de
zalven. Jehu moet hij zalven tot koning
Sinaï aan Mozes en Israël was verschevan Israël. Elisa moet hij roepen en
nen. Ook nu staan ze Hem ten dienste.
zalven tot zijn eigen opvolger. De HERE
Ze zijn als het ware zijn herauten!
toont dat Hij de touwtjes in handen
Toch is Hij dit keer
heeft en houdt. Hij
niet in die daverende
waakt over de gang
Daverende tekenen van
tekenen van zijn
van zijn Woord. Elia
zijn tegenwoordigheid
tegenwoordigheid.
hoeft niet in te zitten
Hij laat aan Elia zien
over de toekomst. De
dat Hij nog méér pijlen op zijn boog
HERE heeft zijn opvolger al op het oog:
heeft. Elia hoort het gefluister van een
Elisa is er klaar voor.
zachte bries. En dan weet hij: nu komt
En wat de politieke situatie betreft: wie
de HERE. Hij slaat zijn mantel voor zijn
er op de troon komt te zitten in Israël
gezicht en gaat naar de ingang van de
en zelfs in het machtige Aram, dat begrot. Klaar om naar de HERE te luisteslist de HERE! De HERE stelt koningen
ren. Die zachte bries staat niet tegenaan en zet ze af. Wereldwijd. Achab kan
over storm en vuur en aardbeving. Je
oppermachtig lijken, zijn lot is bezezou hem er een ‘aanvulling’ op kunnen
geld: zijn opvolger kun je gaan zalven.
noemen.
Zelfs in Damascus deelt de HERE de
lakens uit.
Elia heeft heimwee naar vroeger. Hij
denkt dat de HERE hem net zo moet
Elia krijgt een opdracht voor drie manhelpen als Hij dat vroeger deed, met
nen, die gezalfd moeten worden. Geen
schijnen gaat. De HERE van de Sinaï. De
God van storm en vuur en aardbeving.
Dat was toch de God van de Sinaï? Zo
werkte Hij toch?
Hoor, daar steekt een enorme storm op.
Bergen splijten, rotsen springen aan
stukken. Lawines gaan schuiven. Als je
het leest, is er maar één conclusie mogelijk. Dit is een storm die van de HERE
komt. Wie anders is zo geducht? Maar
de storm gaat voorbij, en de HERE is er
niet in.
Dan komt er een aardbeving. Bergen,
toonbeelden van onverzettelijkheid, beginnen te beven. Ook dat is in de Bijbel
een teken van God. Híj doet de bergen
beven. En niemand anders. Elia siddert.
Je zult in je eentje in een schuivend gebergte zitten! Maar de aardbeving gaat
over. En Elia leeft nog. Maar opnieuw:
de HERE is nog niet aan hem verschenen.
Dan vult de lucht zich met vuur en
bliksem. De donder weergalmt in de
bergen en rotsen. Het vuur is niet van
de lucht. De stem van de HERE, zingt
Psalm 29. Het vuur is er niet zomaar.
Het is door de HERE gezonden. Maar in
het vuur is de HERE niet.
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Vooraf aan de GS Meppel 2017 werd met spanning uitgekeken
naar wat deze synode zou gaan doen. In ieder geval drie zeer
gevoelige en omstreden onderwerpen vroegen om besluit-

vorming. Onderwerpen die alle drie voluit te maken hebben

met de identiteit van ons kerkverband als verband van gereformeerde kerken.

Die drie waren: (1) vrouw en ambt, (2)
eenwording met de NGK en (3) homoseksualiteit. Over de genomen besluiten met betrekking tot de eerste twee
onderwerpen is in ons blad al uitvoerig
geschreven. Over het derde gaat deze
Kroniek.

Groeiende verdeeldheid
Op welk punt is homoseksualiteit
een onderwerp van verdeeldheid en
onzekerheid geworden binnen onze
kerken? Waarin groeit er bij kerkleden
én kerkenraden steeds meer afstand
tot wat tegenwoordig gelabeld wordt
als ‘de klassieke kerkelijke benadering’?
Om die vraag te beantwoorden begin
ik met de punten waarover in het algemeen nog wel overeenstemming

bestaat. Haast iedereen is het er nog
wel over eens dat seksualiteit door onze
Schepper bedoeld is voor de viering
van liefde en trouw door een man en
een vrouw binnen een huwelijk. En dat
de seksuele gerichtheid op je eigen geslacht niet bij Gods scheppingsbedoeling hoort. Het is iets van de gebrokenheid door de zondeval. Haast iedereen
is het er ook wel over eens dat het
hebben van een homofiele geaardheid
een volwaardige plaats in de gemeente
van Christus niet in de weg mag staan.
Haast iedereen geeft ook wel toe dat
de Bijbel zich in Oude en Nieuwe Testament uitsluitend in negatieve zin uit
over seksuele omgang tussen mensen
van hetzelfde geslacht.
Maar in betrekkelijk korte tijd is er wel
grote onzekerheid ontstaan rond an-

dere vragen. Is het wel terecht om dit
negatieve oordeel van de Schrift ook
door te berekenen naar homoseksuele
relaties waarin sprake is van aan elkaar
beloofde liefde en trouw? En dat bij
broeders of zusters die de Here willen
dienen. Kende men in de tijd van de
Bijbel zulke relaties eigenlijk al wel?
Waren die überhaupt in beeld bij bijvoorbeeld Paulus toen hij Romeinen 1
schreef? En als de bijbelschrijvers zulke
relaties nog niet kenden, relativeert
dit dan niet het duidelijke ‘nee’ van de
Schrift tegen homoseksuele praxis? En
moeten dan geen andere gegevens uit
de Schrift in geding worden gebracht?
Bijvoorbeeld dat we na de zondeval
leven. En dat het daarom omwille van
de gebrokenheid van het leven beter
kan zijn om een homoseksuele relatie
in liefde en trouw haar plaats te gunnen. Een erkende plaats binnen de
gemeente van Christus. Als een soort
noodverband.

Een quaestio
Dat hierover niet alleen de meningen
zijn gaan verschillen, maar ook de prak-
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Kroniek
Perry Storm

GS Meppel en
homoseksualiteit (1)
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tijk in onze kerken steeds meer uiteen
gaat lopen (bijv. in het al dan niet oefenen van tucht) is duidelijk. We zijn eenheid in beoordeling en praktijk helemaal kwijtgeraakt. Dat leidde vanuit de
classis Hardenberg tot een zogenaamde
quaestio op de GS Meppel. In zo’n
quaestio (Latijn voor: vraag) wordt aan
een synode gevraagd om een duidelijk
antwoord op iets wat onzekerheid of
verdeeldheid geeft. Je wilt graag een
oordeel waarop je samen als kerken je
handelen eensgezind baseren kunt. De
volgende vraag werd aan de GS voorgelegd: ‘De bijbel lijkt de homoseksueel die
de Here oprecht liefheeft en in liefde en
trouw wil leven niet te kennen. Wij weten tegenwoordig dat hij/zij wel bestaat.
Daarom luidt de quaestio die de classis
aan de synode voorlegt: Is er ruimte voor
een volwaardige plaats, in volle rechten
en plichten, voor deze broeder en zuster
in de gemeente van Christus?’
De GS heeft enorm met deze vraag
geworsteld en er diverse ingewikkelde,
en soms haast tot spraakverwarring
neigende, bespreekrondes aan gewijd.
Om tot de conclusie te komen: wij kunnen deze vraag op dit moment niet
beantwoorden! Dat werd haar eerste
besluit. En dus is besloten tot een studiedeputaatschap. Daarover meer in de
volgende delen van deze Kroniek.

Twee bezwaarschriften
De gegroeide verdeeldheid in deze
kwestie lag ook nog langs twee andere
wegen op de synodetafel. Namelijk via
twee bezwaarschriften. Het ene betrof het bezwaar van een gemeentelid
tegen een beleidsstuk van zijn kerkenraad. Daarin maakt die kerkenraad
bekend onzeker te zijn over de vraag
of wat de Bijbel in negatieve zin zegt
over homoseksuele relaties, wel op alle
situaties van toepassing is. Daarom
is besloten dat het samenleven in een
relatie van liefde en trouw op zich niet
al zal leiden tot ontzegging van het
avondmaal. Een tweede bezwaarschrift
betrof die van een classis die door de PS
in het ongelijk was gesteld. Die classis
had aan twee kerkenraden geen groen
licht willen geven om al over te gaan
tot kanselruil en gezamenlijke avondmaalsviering met de plaatselijke NGK.
Gebleken was dat die NGK haar beleid

ten aanzien van de toelating tot het
avondmaal gewijzigd had. Ook daar
zouden homofiele broeders en zusters
die in een duurzame relatie van liefde
en trouw samenleven, niet langer afgehouden worden. De classis zag hierin
een hindernis voor verdere stappen op
de weg naar eenheid. Dus moest dit
eerst in de weg van samenspreking
opgelost gaan worden. De PS stelde
de classis in het ongelijk en vond de
plaatselijk afgesproken modus vivendi
om met deze situatie om te gaan, voldoende.

Twee oudere zaken

Ik roep beide zaken kort in herinnering.
De GS 2008 deed een uitspraak over
het bezwaar tegen het beleid van een
kerkenraad. Dat beleid ging over de
kerkelijke omgang met ‘homofiele broeders of zusters die een affectieve relatie
met elkaar hebben onder de belofte
van uitsluiting van seksuele omgang’.
Let wel: beide partijen wezen seksuele
omgang af. En ook de synode stelde in
een verklaring: ‘Duidelijk uitgangspunt
voor de synode is dat seksueel verkeer
tussen mensen van hetzelfde geslacht
in het licht van Gods liefdeswet onaanvaardbaar is.’ De kerkenraad had in zijn
beleidsstuk geschreven dat het samenleven van homoseksuelen met een kuisheidsgelofte afgeraden moet worden.
De GS oordeelde dat dit niet genoeg
was. Dergelijk samenwonen dient te
worden afgewezen. Of en op welk moment dit ook gevolgd moet worden
door het toepassen van tuchtoefening,
dient beoordeeld te worden door de
kerkenraad, oordeelde de synode.
Daarvan is later nog wel eens gemaakt
dat meerdere vergaderingen dus geen
uitspraken zouden mogen doen over de
vraag of in een bepaalde situatie tuchtoefening zou moeten plaatsvinden.
Dit zou te allen tijde behoren tot de
pastorale ruimte van een kerkenraad.
Maar dat is een misverstand. Bij deze
zaak heeft de GS zo’n uitspraak niet
willen doen. Want ‘niet de concrete situatie die aanleiding is geweest voor de
standpuntbepaling van de kerkenraad’
was aan de GS voorgelegd, maar wat
‘het algemeen geformuleerde kerkelijke
beleid’ zou moeten zijn (zie voor het
bovenstaande art. 52 van de Acta 2008).

Dat laatste is de afgelopen jaren ook
gebleken bij de twee enige GS-uitspraken die onze kerken tot aan 2017 kenden over homoseksuele relaties. Die zijn
beide ontstaan naar aanleiding van bezwaarschriften. En deze beide uitspraken hebben ook duidelijk meegespeeld
in de bespreking op de GS Meppel over
de quaestio. En eigenlijk heeft men er
toen gewoonweg mee in de maag gezeten. Men voelde wel aan: we kunnen
die uitspraken niet negeren. Tegelijk
werd de achterliggende visie van die
eerdere uitspraken ook niet echt meer
algemeen bijgevallen. En daar is men
niet uitgekomen.

De GS van 2011 heeft zich dan ook wel
degelijk uitgelaten over wat een kerkenraad in een concrete situatie had
moeten doen. Deze synode stemde in
met bezwaren die waren ingebracht tegen het handelen van een kerkenraad.
Die kerkenraad had een broeder toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis en tot de viering van het
avondmaal. Deze broeder leefde in een
homoseksuele relatie. De kerkenraad
beoordeelde dat als zonde. De broeder
legde dat naast zich neer en toonde
geen bereidheid tot bekering. Toch
liet de kerkenraad de broeder belijdenis doen en avondmaal vieren. De GS

In deze beide zaken heeft de GS wel
uitspraak gedaan. Ik kom daar in het
derde deel van de Kroniek nog even kort
op terug. Want ook deze uitspraken
illustreren hoe de standpuntbepaling
binnen onze kerken aan het schuiven
is geraakt. Maar bezwaarschriften zijn
natuurlijk niet de goede weg om tot
meer algemeen geldende uitspraken
te komen over principiële kwesties. De
quaestio van de classis Hardenberg is
daar meer geschikt voor. Een uitspraak
op een bezwaarschrift is een rechtelijke
uitspraak die alleen bindend is voor de
in een conflict betrokken partijen. Dat
neemt niet weg dat wanneer een meerdere vergadering in haar rol als rechter
beargumenteerd een uitspraak doet,
daar toch altijd elementen in meekomen die een algemenere strekking hebben. In argumentatie zit onontkoombaar ook iets van: zo zijn onze normen
op grond van de Bijbel en zo zijn onze
manieren.
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keurde dit beargumenteerd af (zie art. 3
van de Handelingen van de GS 2011).
Kortom: wanneer een GS geconfronteerd werd met bezwaarschriften die
te maken hadden met homoseksuele
praxis, werd als uitganspunt genomen

wat tegenwoordig dus ‘de klassieke kerkelijke benadering’ heet. Namelijk dat
volgens de Bijbel die praxis niet is toegestaan. En dat wie in een homoseksuele relatie leeft (ook als die in liefde en
trouw zegt te willen zijn), daarmee zijn

‘volwaardige plaats’ in de gemeente
van Christus in geding brengt, om de
terminologie van de classis Hardenberg
even te gebruiken.

GS Meppel en
homoseksualiteit (2)
Het is duidelijk geworden op de GS Meppel dat de tijd voorbij
is dat een GS dit uitgangspunt hanteert. Anders had ze wel
een duidelijk antwoord kunnen geven op de quaestio. Maar
dat is de synode niet gelukt.
Geen pastorale handreiking
Haar besluit a. luidt dan ook dat de
vraag van de classis Hardenberg op
dit moment niet te beantwoorden
is (art. 26-2 van de voorlopige Acta).
Terwijl het toch serieus is geprobeerd.
Na een eerste uitvoerige bespreking
werd besloten tot een time-out van
minstens een aantal maanden. Daarin
zou geprobeerd worden de quaestio te
gaan beantwoorden met een pastorale
handreiking. Daaraan is hard gewerkt.
Een concept lag in november 2017 ook
op de synodetafel. Maar die werd zodra
de bezinning begon, alweer van tafel
genomen. Pogingen om die er weer op
te krijgen, strandden.
Ik ben daar niet rouwig om. En dan
denk ik daarbij niet in de eerste plaats
aan de inhoud van het stuk (ik vond het
als bijlage 2 bij het artikel GS Meppel
Verslag 23 – Homoseksualiteit, op de site
www.eeninwaarheid.info). Over die inhoud zou best het nodige te zeggen en
te vragen zijn. In positieve én kritische
zin. Ik houd dat, alleen al vanwege de
beschikbare ruimte, achter mijn kiezen. Maar ik denk dan wel aan de wat
ongrijpbare status die een handreiking
nu eenmaal heeft. De inhoud van een
pastorale handreiking heeft toch niet
meer status dan hooguit een dringend
advies: zo en zo lijkt het ons verstandig
om te doen. Maar niet: zo en zo hebben

we het nu afgesproken dat we het met
elkaar gaan doen. Het is geen generale
regeling of zoiets. De eenheid in denken en handelen waarop de indiener
van een quaestio hoopt, zal er niet
mee bereikt worden. Een kerkenraad die anders wil dan de
handreiking, houdt daar de
kerkrechtelijke ruimte voor.
Met een handreiking hoop
je als synode wel wat
meer stuur te kunnen geven binnen groeiende diversiteit. Maar tegelijk heb
je je ook al bij voorbaat
neergelegd bij het voortbestaan van die diversiteit.
Een pastorale handreiking
geven op het moment dat
je met elkaar niet helder en
eensgezind weet te formuleren wat je gedeelde schriftuurlijke uitgangspunten zijn,
maakt het bij voorbaat vrijblijvend.

waarschuwt dat een handreiking ‘is gebaseerd op inhoudelijke overwegingen,
waarover de synode nu geen uitspraak
kan doen’. Hij wijst onder meer op het
brede vragenveld dat in feite via de
korte quaestio aan de orde komt. Dat

Advies prof. De Bruijne
Dat het stuk van tafel is gegaan, is vooral te danken aan
een uitvoerig advies van prof.
dr. A.L.Th. de Bruijne. Dat advies kan iedereen nalezen.
Het is helemaal in de Acta
opgenomen (art. 26-2). Hij
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digden evenmin. Een keur van arguzul je toch pas na gedegen studie kunmenten is langsgekomen om dit vooral
nen overzien. Je kunt die quaestio
niet te doen, omdat het niets zou opook niet beantwoorden zonder je te
lossen. Alleen het moderamen van de
verantwoorden tegenover de besluiten
synode had er vanaf het begin brood
uit 2008 en 2011 die ik hierboven al
noemde. Die
bevestigden
namelijk de lijn
die De Bruijne
als volgt samenvat: ‘Sinds het
Nieuwe Testament tot zeer
recent is de kerk
ervan uitgegaan
dat de Bijbel
seksueel verkeer
exclusief reserveert voor het
huwelijk tussen
man en vrouw
en dat seksueel
verkeer tussen
mensen van
hetzelfde geslacht dus zonde
is die moet worden afgewezen
en bestreden. Ook als de Bijbel daarbij
in gezien. Iedereen kan het nalezen in
geen “relaties van liefde en trouw” zou
de (voorlopige) Acta die op de site van
hebben gekend, heeft de kerk daar in
de kerken is gepubliceerd (www.gkv.nl).
de loop van haar geschiedenis wel mee
Maar het gebeurde dus wel: een studiete maken gekregen. Dat is met name
deputaatschap! Het is het besluit b., dat
(maar niet alleen) het geval geweest in
zo luidt: ‘… een studiedeputaatschap te
de laatste twee eeuwen. Het bijbelse
benoemen met de opdracht om na te
uitgangspunt is ook daarop zonder
gaan of er reden is om de klassieke kermeer van toepassing
kelijke benadering van
verklaard, hoewel met
homoseksualiteit bij
Afbrokkelende
toenemende pastorale
te stellen en of daarbij
overtuigingskracht
fijngevoeligheid.’
hernieuwde kerkelijke
Verder signaleert hij
eenstemmigheid kan
afbrokkelende overtuigingskracht van
groeien. Daarbij moeten eerdere stu‘de klassieke kerkelijke overtuiging’ en
dies van verwante kerken in binnen- en
het zwakker worden van ‘de vrijmoebuitenland nadrukkelijk benut worden.’
digheid tot vermaan en tucht’. Al met al
adviseerde hij via een conceptbesluit… en meer
tekst toch voor een studiedeputaatschap. Dit concept werd uitgangspunt
Toch is er ook nog iets meer gebeurd.
voor de synodale besluitvorming.
Een besluit c. is genomen. De GS besloot ook: ‘de kerken op te roepen om
in de pastorale omgang met homo’s
Toch een
te rekenen met het onder druk staan
studiedeputaatschap…
van de klassieke kerkelijke benadering
van homoseksualiteit, de vele nog onZo is uiteindelijk toch gekozen voor wat
beantwoorde vragen, en het afnemen
aanvankelijk haast niemand wilde. De
van de overtuigingskracht. In dat licht
voorbereidende synodecommissie zag
het lang niet zitten. De synodeadviseur, past het om in biddende afwachting
van hernieuwde gedeelde overtuiging
prof. De Bruijne, ook niet. De afgevaar-

liefdevol en voorzichtig om te gaan met
samenlevende homoseksuele broeders
en zusters en terughoudend te zijn wat
betreft ontzegging van het avondmaal.’
Dit besluit roept dringende vragen op.
Het zal de hoop
van de synode
zijn dat ik met
mijn kerkenraad
deze oproep
zal opvolgen.
Tuurlijk, het is
geen kerkelijk
afgesproken
richtlijn. Het
is slechts een
oproep. Maar
toch… Nu moet
ik bekennen dat
ik behoor tot
degenen die ‘de
klassieke kerkelijke benadering’
nog aanhangen.
Nog erger, ik
heb indertijd als
deputaat appelzaken van harte
meegewerkt aan de voorbereiding van
de besluiten die in 2008 en 2011 zijn
genomen. Nog steeds meen ik dat het
niet zonder consequenties kan blijven
voor de toegang tot het avondmaal,
wanneer broeders of zusters in een homoseksuele relatie gaan leven. Ik vind
dat de christelijke liefde en voorzichtigheid, die inderdaad van mij en mijn
kerkenraad verwacht mogen worden,
vereisen dat mijn kerkenraad hun de
kerkelijke tuchtoefening niet onthouden zal, wanneer ze zich niet willen bekeren van wat ik op grond van de Bijbel
een zondige levenswijze acht. Ik mag
in redelijkheid aannemen dat ik daarin
niet binnen een paar jaar tijd opeens
de enige geworden ben. Wat moet ik
nu met deze oproep doen? Voorlopig
tegen mijn geweten in handelen omdat
mijn klassieke benadering omstreden
is geraakt en in studie is genomen? En
omdat de weerstand ertegen gegroeid
is onder zowel homoseksuele als heteroseksuele broeders en zusters van me?
Moet ik om die reden met mijn kerkenraad afzien van bijvoorbeeld ontzegging van het avondmaal? En gaan wij
daar wel weer toe over wanneer na studie de klassieke benadering volgens de
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studiedeputaatschap nog aan het werk
is’. Maar is daarbij nou niet bedacht dat
terugkeer tot de klassieke gedragslijn
al bij voorbaat onmogelijk en ongeloofwaardig is gemaakt? Zoiets kun
je volgens mij alleen maar als synode
uitspreken, wanneer je er al van uitgaat
dat tot die oude gedragslijn toch nooit
meer door je kerkverband besloten zal
worden.
Het blijft bovendien iets moeizaams:
terughoudende tuchtoefening. Je moet
er dan kennelijk minder snel toe overgaan. Maar het mag nog wel. Wat moet
daar dan beslissend voor zijn? In het
aanvankelijke concept van het door de
synode genomen besluit stond daarover nog iets meer. Dat concept was
Enkelefeitconstructie?
dus van de hand van prof. De Bruijne.
En hij stelde ook voor om binnen beDe moeite is ook: de synode helpt de
sluit c. uit te spreken: ‘Hoewel het
kerken inhoudelijk met geen enkele
beleid rond kerkelijke
grond onder dit betuchtoefening altijd op
sluit. Die gronden
De synode helpt
de betrokken persoon
geeft ze niet. Zoals ze
de kerken niet
toegespitst moet blijdat ook niet gedaan
ven en dus een zaak
heeft onder de eerste
twee besluiten. In de Acta lees ik dat de van de kerkenraden vormt, beveelt de
generale synode kerkenraden daarbij
commissievoorzitter, ds. M. van Loon,
als vuistregel aan dat in de huidige
gezegd heeft dat het woord ‘terughoukerkelijke context het enkele feit van
dend’ niet meer wil suggereren dan
(al dan niet seksueel) samenleven door
‘een tijdelijke gedragslijn zolang het
volgende synode toch de schriftuurlijke
blijkt? Ga ik dus in mijn pastorale praktijk eerst nu maar tegen een homostel
zeggen: ik denk zelf dat de HERE het
niet goed vindt hoe jullie leven? Maar
toch: welkom aan het avondmaal, want
mijn kerkverband studeert! Om dan na
een paar jaar terug te komen met: nee
hoor, nu niet meer, mijn kerkverband
heeft opnieuw ontdekt dat het zo van
de HERE echt niet mag?
Ik wil maar zeggen: heeft de synode
zich eigenlijk wel serieus rekenschap
gegeven van wat ze hier nu eigenlijk
vraagt van hen die de klassieke lijn de
bijbelse lijn achten?

homo’s geen reden zou moeten vormen
om hen van het avondmaal te weren.’
Maar deze passage is er door de synodecommissie uitgehaald. En voorstellen
uit de vergadering om het wel weer op
te nemen hebben het niet gehaald. Dat
is iets om dankbaar voor te zijn. Want
daarmee zou in feite al een fors voorschot genomen zijn op de uitkomsten
van de studie die nog verricht moet
worden. En het zou de oproep van besluit c. nog onverteerbaarder hebben
gemaakt voor iedereen die ‘de klassieke
kerkelijke benadering’ aanhangt.

GS Meppel en
homoseksualiteit (3)
In de huidige verdeeldheid over de kerkelijke omgang met
homoseksuele relaties leven we nu volgens de synode ‘in biddende afwachting van hernieuwde gedeelde overtuiging’. Ik
deel in dat gebed. Maar ik vecht daarbij tegen ongeloof aan
de mogelijkheid dat die gedeelde overtuiging er nog in zit.
En dat het benoemde studiedeputaatschap daaraan zal kunnen bijdragen.
Wat kan studie opleveren?
Wanneer dit deputaatschap aan het
werk gaat, moet het volgens zijn instructie onder meer ook te rade gaan
bij de CGK. Daar is tenslotte al een heel

studietraject doorlopen. Dat liep uit op
besluiten die geheel in lijn lagen met
‘de klassieke kerkelijke benadering’. En
dat is door de laatstgehouden synode
van de CGK nog eens nadrukkelijk bekrachtigd tegen ingebrachte bezwaren

in. Hoe groot is de kans op eenzelfde
uitkomst bij de GKv? Niet groot, vrees
ik.
De afstand die gegroeid is tot die klassieke benadering, is onder ons veel
breder aanwezig, naar mijn indruk.
Wie de verslagen leest van de besprekingen (in de Acta of in die van br. D.J.
Bolt op www.eeninwaarheid.info), ziet
voor zich hoe groot de verschillen zijn
geworden. Er wordt veel gepraat over
‘een veilige kerk voor homo’s’, maar die
veiligheid lijkt voor velen in te houden
dat de kerk hun de ruimte moet gunnen voor seksuele omgang. Terwijl ik
maar denk: de veiligheid van de kerk
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is toch juist dat je samen kerk onder
het Woord bent. En elkaar dus aan dat
Woord houdt. Ook met behulp van het
redmiddel van de tucht. Ik bemerkte
bij mezelf gevoelens van grote vervreemding bij heel wat bijdragen in de
synodale discussies. Wanneer
ik bijvoorbeeld
een collega hoor
beweren dat
het toch zo te
betreuren is dat
homoseksuele
kerkleden zich
soms veiliger
voelen bij de Gaypride parade in
Amsterdam, dan
in de kerk. En dat
dan als verwijt
aan de kerk! Alsof
die onveilige gevoelens bij voorbaat al te wijten
zijn aan de kerk
en niet aan een
betreffende
broeder of zuster
die niet wil accepteren wat die
kerk hem of haar
uit de Bijbel moet
voorhouden.
Het is niet moeilijk te voorspellen dat
het komende studietraject en de discussies straks over het resultaat ervan
een sterke parallel zullen vertonen met
het traject dat onze kerken gegaan zijn
ten aanzien van vrouw en ambt. Dezelfde discussies over oude en nieuwe
hermeneutiek, verhouding woord en
cultuur et cetera. Ik wijs op dit moment
alleen op een opmerking van prof.
De Bruijne in een eerste advies dat
hij inzake de quaestio gaf aan de GS
Meppel: ‘Het gaat er niet om dat we
ter wille van de praktijk eventueel wat
marchanderen met die wil (of “norm”)
maar dat we de wil van de Heer voor
die gebroken praktijk leren onderscheiden. Dat kan nu eenmaal niet door alleen Bijbelteksten te exegetiseren maar
vraagt een veel bredere aanpak van het
probleem. Exegese is niet het fundament waarop je vervolgens een soort
hermeneutische bovenbouw zet, maar
exegese vormt één van de momenten

in het verstaansproces als geheel en is
onderdeel van hermeneutiek.’ Ik vond
dit advies als bijlage bij het artikel van
D.J. Bolt, GS Meppel Verslag 09 – Quaestio Hardenberg 1, op de site www.eeninwaarheid.info.

Uitspraken over twee
bezwaren
Hoezeer het denken ter synode zelf al
veranderd is, blijkt ook uit de besluiten
over de twee bezwaarschriften die ik in
het vorige onderdeel van deze Kroniek
al noemde. Die ademen al echt een andere geest dan de eerdere uit 2008 en
2011. De broeder die bezwaar maakte
tegen het beleid van zijn kerkenraad
om voortaan homoseksueel samenlevenden toe te laten aan het avondmaal,
heeft op zijn hoofdpunt geen gelijk gekregen (zie art. 32-2a van de voorlopige
Acta). Hij wilde graag uitgesproken
hebben dat zijn kerkenraad ‘m.n. de
diepgaande betekenis van Romeinen 1
miskent door voorlopig niet te willen
erkennen, dat de Schrift homoseksuele
relaties van liefde en trouw onversneden afwijst’. Maar de synode heeft hier
niet aan voldaan. De synode constateert dat de kerkenraad wel afwijkt van

wat voor de GS 2008 nog uitgangspunt
was. Maar ‘het stellen van vragen en
zoeken naar de reikwijdte van Schriftwoorden kan op zich niet beoordeeld
worden als miskenning van de Schrift
en is niet ongeoorloofd’. Vervolgens
krijgt de kerkenraad nog wel
een tik op zijn
neus omdat hij
al beleid is gaan
formuleren terwijl hij zelf nog
onzeker is over
de schriftuurlijke
beoordeling van
homoseksuele relaties. De synode
heeft er begrip
voor dat de kerkenraad vanwege
zijn onzekerheid
terughoudend
is met censuur.
Maar die onzekerheid had ook
terughoudend
moeten maken
in het vastleggen
van beleid. Het
zal, vrees ik, de situatie ter plaatse
niet veranderen.
In de andere appelzaak is de betreffende classis door
de GS in het ongelijk gesteld (zie art.
32-5 van de voorlopige Acta). En de classis is door de GS opgedragen om alsnog
de goedkeuring te verlenen aan het
verdere eenwordingsproces van twee
GKv-kerken met de plaatselijke NGK die
homoseksueel samenlevenden is gaan
toelaten tot het avondmaal.

Het studiedeputaatschap
Het studiedeputaatschap staat feitelijk
voor een onmogelijke klus. Een hernieuwde gedeelde overtuiging vinden?
In een steeds pluralere kerkgemeenschap? Ga er maar aan staan. Die opdracht is door de samenstelling ervan
ook niet vergemakkelijkt, vermoed ik.
De synode wilde ook adviserende leden
uit de NGK en CGK. Terwijl GKv-leden
dan de voor de rapportage verantwoordelijke leden worden, want de regeling schrijft voor dat deputaten alleen
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GKv-leden mogen zijn (zie art 26-2 van
de voorlopige Acta). Uit de GKv is de
Kamper docent dr. W.H. Rose benoemd,
die al verschillende keren over homoseksualiteit geschreven heeft. En steeds
in de lijn van de klassieke benadering.
En verder is ds. M. van Loon benoemd,
die ter synode commissievoorzitter was
bij deze zaak. Nu is hij samenroeper.
En de voorlopige Acta vermelden nog
een vacature waarvan ik niet weet of
die onderhand ingevuld is. Van buiten
de GKv is de christelijke gereformeerde
zuster E.J. van Dijk benoemd. En uit de
NGK br. W. Bijleveld en ds. J.M. Mudde.
Die laatste naam is opvallend. Studeren
op dit thema heeft hij al uitgebreid gedaan. Als deputaat van zijn kerken. En
de neerslag van zijn studie heeft hij ook
gegeven in een dik boek (Van sjibbolet
naar sjalom, Amsterdam, 2015). Een
geharnast voorstander van tolerantie
van homoseksuele relaties! Niet alleen wat betreft het avondmaal, maar
ook de toelating tot de ambten. In zijn
boek doet hij overigens niet mee aan
pogingen om de duidelijke veroordeling
door de Schrift van homoseksuele omgang af te zwakken. Maar hij acht dit
desondanks niet doorslaggevend. Door-

slaggevend zou het tegemoetkomende
van die klassieke kerkelijke benadering?
karakter van de HERE zijn, zoals we dat
Ze mogen hun mening rustig houden.
uit de Bijbel kunnen aflezen. OndertusMaar praktische gevolgen voor het kersen komt de samenroeper van het verse kelijk leven kan dat niet meer krijgen.
deputaatschap, ds. M.
Maar ja, dat moeten
van Loon, ons in Onzij dan maar dragen.
Genadeklap
geven
derweg al vertellen dat
Net zoals ze dat met
hij voor deze opvatting
vrouwelijke ambtsdraveel sympathie heeft.
gers moeten. Want we
En ook dat hij naar de mening is toewillen tenslotte allemaal luisteren naar
gegroeid dat ‘we de Bijbel overvragen
Gods Woord, nietwaar? We verschillen
als we verwachten een algemeen en
alleen een beetje in de toepassing… In
ondubbelzinnig antwoord te krijgen op
theorie althans. Want in werkelijkheid
de heel specifieke vraag naar relaties in zal er nog maar één toepassing haalliefde en trouw’ (Onderweg, 31 maart
baar blijken.
2018, p. 34).
Ik heb op het ogenblik wat te kampen
met gevoelens van wanhoop, zoals u
merkt. Ik hoop en bid erin beschaamd
Ter afsluiting
te zullen worden.
Maak ik de rekening op aan het eind
Afgesloten op 5 april 2018
van deze Kroniek, dan bekruipt me een
somber voorgevoel. Zijn wij niet onontkoombaar op weg naar een synode die
weer manmoedig knopen zal doorhakken? En die ‘de klassieke kerkelijke benadering’ de genadeklap zal geven? Want
de praktijk heeft die dan allang ingehaald. En het eenwordingsproces met
de NGK mag natuurlijk niet verstoord
worden. En de principiële aanhangers
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Thema
Dolf te Velde

Dordtse Leerregels actueel:
God staat garant voor ons behoud

Na de grote herdenking van

500 jaar Reformatie hinkt de
volgende herdenking er wat

achteraan: dit jaar is het 400
jaar geleden dat de grote

Synode van Dordrecht bijeenkwam (november 1618 - mei
1619). Op een wat kleinere

schaal is er alle reden om hier
als Gereformeerde Kerken in
Nederland bij stil te staan.

Deze synode stelde niet alleen een
Kerkorde vast die tot op de dag van
vandaag leidend blijft voor de inrichting van ons kerkverband, hij gaf ook
opdracht tot de beroemde Statenvertaling die eeuwenlang de bijbellezing in
het protestantse Nederland kleurde.
Alleen al doordat in de twee eeuwen
na 1619 de overheid geen toestemming
gaf voor een nieuwe nationale synode,
bleef ‘Dordt’ lange tijd de maatstaf
voor gereformeerd kerkelijk leven. En
toen in de negentiende eeuw het karakter van de Nederlandse Hervormde
Kerk ingrijpend veranderde, was voor
Afscheiding en Doleantie juist de terugkeer naar ‘Dordt’ een concrete vorm
waarin men aan het gereformeerde
geloof wilde vasthouden. Daarbij ging
het om de Kerkorde, maar vooral ook

om de Dordtse Leerregels waarin de
leer over uitverkiezing, genade en wedergeboorte was omschreven. Hoewel
de Dordtse Synode pas in april 1619 de
‘Vijf Artikelen tegen de Remonstranten’
vaststelde (zoals de Leerregels officieel
heten), kan het geen kwaad om in de
twee jubileumjaren die we voor de
boeg hebben, goede aandacht te besteden aan ons derde belijdenisgeschrift.

Onbekend
Vergeleken bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis en zeker bij de Heidelbergse
Catechismus zijn de Dordtse Leerregels
minder bekend. Wanneer maak je mee
dat in leerdiensten de thema’s uit de
Leerregels behandeld worden? Wie
zal in een pastoraal gesprek of in een

discussie op de bijbelstudie zomaar
even een stukje Dordt erbij pakken?
Zelfs bij theologiestudenten in Kampen
merkte ik dat de meesten nog nooit de
Dordtse Leerregels hebben doorgelezen.
Gelukkig konden we dat in een serie
leesavonden inhalen, en toen bleek dat
veel van de vooroordelen uit gebrek aan
kennis voortkomen. Als je de moeite
neemt om erin te duiken, is er veel
moois te ontdekken.
Toch zijn de moeilijkheden die we ervaren in het omgaan met de Dordtse
Leerregels, voor een belangrijk deel
gegeven met het onderwerp van dit
belijdenisgeschrift: de leer van uitverkiezing en verwerping. Het is een onderwerp waarin we gemakkelijk vastlopen, niet alleen in het begrijpen van
hoe de verschillende gezichtspunten
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samenhangen, maar ook gevoelsmatig
als we denken aan de onzekerheid en
wanhoop die velen in de gereformeerde
gezindte ervaren: mag ik mijzelf wel tot
de uitverkorenen rekenen, en hoe kan
ik dat weten? Het predestinatiegeloof
lijkt een van de meest twijfelachtige
vruchten van het calvinisme. De reflex
van velen is dan ook om er maar ver
bij vandaan te blijven, en in de praktijk
van verkondiging en pastoraat vooral
te spreken over Gods beloften in het
evangelie, over de genade die God
zonder enige reserve aanbiedt en die
we daarom ook vrijmoedig mogen aannemen.

Op de achtergrond
Zeker in onze ‘vrijgemaakte’ kerken
hebben we een wat dubbele verhouding tot de confessie van Dordrecht.
Aan de ene kant behoort ze tot onze
confessionele ‘papieren’ en daarom
handhaven we officieel deze leer. Aan
de andere kant weten we in de praktijk
niet zo goed wat we ermee aan moeten. De nadruk die vanaf de tijd van de
Vrijmaking is gelegd op de leer van het
verbond en op de concrete aanspraak
van God in belofte en eis, leidt ertoe
dat we ‘uitverkiezing’ terugschuiven
naar de achtergrond van de geloofsleer
en dat we ons concentreren op wat er
op de voorgrond gebeurt in onze keuzes van geloof en gehoorzaamheid aan
God. Daarin verschilt de ‘vrijgemaakte’
geloofsbeleving op een niet onbelangrijk punt van de rest van de gereformeerde gezindte, die sterker wortelt
in het geloof aan Gods eeuwige en
onvoorwaardelijke keuze die aan onze
keuzes voorafgaat. Dit maakt misschien
de ‘vrijgemaakt’ gereformeerden ook
extra gevoelig voor wat de afgelopen
decennia aan evangelisch denken binnenkomt met een nog sterker accent
op de vrije keus die wij als mensen
moeten maken om ‘Jezus in ons hart te
laten’.
Nu is het niet vreemd als wij afstand
ervaren tot een document waarin de
kerk 400 jaar geleden de leer vastlegde
op een destijds aangelegen punt. Als
wij ons verbonden weten met het gereformeerd belijden zoals dat ook in
de Dordtse Leerregels vorm gekregen

God ons maar duidelijk vertelt hoe we
ervoor staan, dan zullen we wel vanzelf
de juiste keuze maken. De tegenwoordige mens is veel ingewikkelder en chaotischer geworden, en drijft veel meer
op irrationele emoties. Juist in dat laatste opzicht bevatten de Dordtse Leerregels een belangrijk tegoed, omdat zij
oog hebben voor wat er in de diepere
lagen van ons mens-zijn gebeurt wanneer God met zijn genade binnenkomt.
Hier zie ik een uitdaging voor gereformeerde theologie om aan de hand van
In de lucht
de Dordtse Leerregels die diepte van wil
en emotie aan te boren, en mensen van
De Leerregels komen namelijk niet uit
de lucht vallen. Ze vormen de afsluiting vandaag aan te spreken op wat zij in
de realiteit van hun leven ervaren, vaak
van een strijd die sinds zeker 1604 de
zonder dat zij God erbij betrekken.
Nederlandse kerk in de greep hield. Als
Deze vertaalslag zal niet vanzelf succes
hoofdrolspelers werden Jacobus Armihebben. Het lijkt erop dat mensen vannius en Franciscus Gomarus bekend.
daag minder geïnteresseerd zijn in God
Als wij de strijdgeschriften uit die
en in wat er tussen
periode lezen, kunnen
hen en God gebeurt.
wij ons erover verbaDe Leerregels komen
Op bepaalde manieren
zen hoe de leer van
niet uit de lucht vallen
kun je dat ook binnen
de predestinatie met
de kerk tegenkomen. In
alle hoge en ingewikde Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
kelde vragen die daarin samenkomen,
maken veel positieve en betrokken
zo tot het brandpunt van de theologichristenen zich niet zo druk over hun
sche discussies kon worden. In de setpersoonlijke zielenheil. Zij willen zich
ting van deze vroege gereformeerde
vooral inzetten voor de doorwerking
theologie – nog geen vijftig jaar na de
van Gods gerechtigheid in deze wereld
dood van Johannes Calvijn – was een
in de vorm van een ‘duurzame’ levenscluster aan inzichten, benaderingen
stijl en hulp aan vluchtelingen op Lesen vraagstukken aan de orde, dat het
bos en elders. Binnen het ‘koninkrijk
verloop en de felheid van de debatten
van God’ als nieuwe overkoepelende
bepaalde. In diezelfde periode waren
perspectief telt veel minder de individezelfde problemen ook in de roomsduele vraag ‘hoe krijg ik een genadig
katholieke theologie volop in discussie.
God?’, en veel meer de universele vraag
Het zat zogezegd ‘in de lucht’ om na te
‘wat gebeurt er als God koning wordt?’
denken over de vraag in welke verhouHet laat zich gemakkelijk uittekenen
ding Gods soevereiniteit en menselijke
hoe in dit nieuwe kader de leer van de
vrijheid tot elkaar staan. Terwijl de Reuitverkiezing óf naar de achtergrond
formatie de onvoorwaardelijke genade
verdwijnt óf een ingrijpende herziening
van God opnieuw ontdekte, maakte
zich tegelijk een levensgevoel breed dat ondergaat.
juist de menselijke mogelijkheden en
waardigheid hoog in het vaandel had.
Binnenkant van het heil
De Remonstranten – Arminius en de
zijnen – waren voorboden van de moPersoonlijk denk ik dat het van vitaal
derne mens.
belang blijft om ook de vraag naar de
‘binnenkant’ van Gods heil te blijven
Het pleidooi voor individualiteit en
stellen. Gods koninkrijk komt er alleen
autonomie heeft sinds deze strijd aan
wanneer mensen van binnenuit veranhet begin van de zeventiende eeuw
derd worden, om van vijanden tot kinwel een wat andere kleur gekregen. Bij
deren van God te mogen worden. Om
Arminius en de zijnen wordt de nadruk
die realiteit van genade en verlossing
op het vrije menselijke subject tamelijk
opnieuw in beeld te krijgen, kunnen de
rationeel en intellectueel ingevuld: als
Dordtse Leerregels ons helpen. In vijf
heeft, wil dat niet zeggen dat wij vanzelfsprekend ons erin herkennen en dat
dit deel van onze belijdenis daadwerkelijk functioneert in de praktijk van
geloof en kerk.
Toch geloof ik dat de Dordtse Leerregels
een blijvende actualiteit hebben. Die
komen we juist op het spoor als we ons
bewust zijn van het verschil tussen de
context waarin ze zijn ontstaan en de
huidige tijd en cultuur.

113

Jaargang 25 no 4 april 2018

uitverkiezing moet beginnen: ‘Alle
hoofdstukken geven de Dordtse Leerremensen hebben in Adam gezondigd en
gels een samenhangende leer over het
verdienen Gods vloek en de eeuwige
heil, waarbij ze ingaan op vragen als:
dood.’ Dit is de startsituatie, waarin
• Waar komt het vandaan dat de een
Gods besluit om sommigen tot eeuwel gelooft en de ander niet?
wig heil te verkiezen des te stralender
• Hoe wordt de verzoening door het
uitkomt als het grote
offer van Christus
bewijs van zijn liefde.
ons deel?
Toonsoort van
Wat Dordt belijdt over
• In hoeverre kundankbare verwondering
dit besluit van genanen mensen
dige verkiezing, staat
vanuit zichzelf
dan ook in de toonsoort van dankbare
het goede doen en zich tot God beverwondering. Ook valt in zowel het
keren?
eerste als het laatste hoofdstuk op, hoe
• Wat is wedergeboorte?
terughoudend er over de verwerping
• Kunnen mensen het zaligmakend
– als negatieve keerzijde van de verkiegeloof verliezen?
zing – wordt gesproken. Het Slotwoord
De indeling in vijf hoofdstukken is ontleend aan de vijf punten uit de Remonstrantie van 1610. Dat is een geschrift
waarin leidende predikanten – volgelingen van Arminius – hun bezwaren
uitspreken tegen de gereformeerde
theologie à la Calvijn en Beza, en
waarin ze hun eigen opvattingen in vijf
korte hoofdstukken naar voren brengen. Als de Dordtse synode de eigen,
gereformeerde leer gaat uiteenzetten,
worden de thema’s van het derde en
vierde hoofdstuk uit de Remonstrantie,
over de gevolgen van de zonde voor ons
mens-zijn en over de onweerstaanbare
kracht van Gods Geest in de wedergeboorte, samengenomen.

als de verkiezing de bron is van geloof
en goede werken. Van een symmetrie
tussen verkiezing en verwerping en van
een ijzeren, deterministische structuur
is in de Dordtse Leerregels dus geen
sprake.
Tegelijk schetsen de Leerregels wel de
sterke samenhang die er bestaat tussen
Gods besluit van verkiezing, de toerekening van de verzoening door Christus,
het krachtige werk van de Geest in
wedergeboorte en geloof, tot aan de
genadige bewaring van de heiligen
door alle strijd en zwakheid heen. Het
is een structuur die niet door de Leerregels zelf in schema gezet wordt, maar

Het belangrijkste verwijt van remonstrantse zijde wordt in het Slotwoord
van de Dordtse Leerregels aangehaald:
‘Deze leer maakt God tot bewerker
van de zonde, tot een onrechtvaardige
God, een tiran en huichelaar.’ In de
beleving van velen is dit nog altijd het
meest problematische aspect van de
gereformeerde leer van verkiezing en
verwerping: als Gods besluit allesbeheersend is, zijn wij dan nog wel zelf
verantwoordelijk voor de zonde die wij
doen? Heeft God de wereld geschapen
om vervolgens het grootste deel van de
mensheid tot de eeuwige ondergang te
bestemmen?

Startsituatie
De Dordtse Leerregels gaan met deze
verwijten zorgvuldig om. Meteen al
aan het begin van hoofdstuk I maken
ze duidelijk waar ons denken over

maakt met zo veel woorden duidelijk
dat het onjuist is om de gereformeerde
leer te interpreteren alsof de verwerping door God op dezelfde wijze de oorzaak is van ongeloof en goddeloosheid

die wel eenvoudig op te pikken is als je
de vier/vijf hoofdstukken achter elkaar
leest. God werkt niet willekeurig en
wordt niet door onvoorziene omstandigheden verrast. God weet wat Hij wil,
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en wat Hij in zijn wijsheid besluit, dat
brengt Hij ook daadwerkelijk tot voltooiing. Deze rode draad wordt bijvoorbeeld
getrokken in het tweede hoofdstuk,
over de dood van Christus en onze
verlossing daardoor. Dat de dood van
Christus al diegenen – en hun alleen –
ten goede komt die door de Vader aan
Christus gegeven zijn (hoofdstuk II,
artikel 8), is om twee diep-bijbelse redenen van belang. Ten eerste vanwege de
bewuste intentie waarmee Christus de
kruisdood op zich genomen heeft, uit
liefde voor de zijnen. Ten tweede, omdat
de verlossing door Christus krachteloos
zou blijven wanneer het niet vervolgens
ook in Góds handen ligt om ons daadwerkelijk met zichzelf te verzoenen.
Ditzelfde patroon zie je in de leer van
de wedergeboorte in hoofdstuk III/IV
en van de volharding in hoofdstuk V:
als de vernieuwing van ons leven niet
door Gods eigen Geest ter hand genomen wordt, als God er niet zelf met zijn
eeuwig besluit borg voor staat om ons
ten einde toe te bewaren, dan komt er
niets van terecht.

uit van wie Hij tevoren ziet dat ze zullen geloven en volharden. Stilzwijgend
is hiermee de menselijke geloofskeus
tot de voorwaarde gemaakt die Gods
besluit van verkiezing bepaalt. De remonstrantse denkstructuur draait op
de vrije, bewuste instemming van de
mens, en veronderstelt dat de mens
vanuit zichzelf in staat is om van de
middelen die God aanbiedt om tot
geloof te komen, het goede gebruik
te maken. Daartegenover staat in de
Dordtse Leerregels de radicale omzetting van de menselijke wil in het wonder van de wedergeboorte centraal.

Ik denk dat op dit punt de Leerregels
nog wel eens actueler kunnen zijn dan
in de tijd waarin ze geschreven werden.
In onze huidige cultuur is de wil met
haar autonomie een vanzelfsprekendheid geworden. Wat zich in de vroegmoderne beweging van Arminius en
anderen aankondigt, is vandaag de dag
gemeengoed geworden. Maar wat dóet
die wil van ons nu eigenlijk, aan goed
of kwaad? Die vraag verdwijnt wel eens
naar de achtergrond, en dan wordt
‘willen’ een hoogstpersoonlijke maar
Genade op genade
irrationele drang waar verder niets over
te zeggen valt. Waarom doe je zoiets
In de leer van Dordt is uitverkiezing
akeligs? Omdat ik het wil! Waarom laat
nadrukkelijk onvoorwaardelijk: zij gaat
je vrouw en kinderen in de steek? Dat is
geheel van God uit, en rust niet op ons
mijn persoonlijke keuze!
geloof als conditie – juist omgekeerd!
Het is genade om genade te ontvangen. Vanuit het evangelie mogen wij een
spade dieper steken: waartoe leidt al
Er is niets in onszelf dat ons daarvoor
dat willen en kiezen van ons? Hoe bekwalificeert of ons daarvoor voorsorreiken wij het goede? Hoe kunnen wij
teert. Met een verwijzing naar Efeziërs
mensen worden die naar
1:4 benadrukt hoofdGod toegewend leven?
stuk I, artikel 9 dat wij
Het heil komt
Dat moet helemaal in
worden uitgekozen niet
niet van ons
de diepte gaan. Voor die
ómdat wij heilig waren,
diepte blijft het van wemaar ópdat wij heilig
zenlijk belang om aan de grote strucen onberispelijk zouden zijn. In de retuur van de Dordtse Leerregels vast te
monstrantse heilsorde is de structuur
houden: het heil, het goede, komt niet
fundamenteel anders. Volgens Armivan ons. Wij kunnen wel het kwade
nius en de zijnen kiest God die mensen

willen, maar van het goede, van heil en
verlossing, is alleen Gods eeuwig raadsbesluit de bron.

Vragen voor het vervolg
In dit artikel zijn slechts enkele kernpunten uit de Dordtse Leerregels
aangestipt. Hopelijk voldoende om te
beseffen: hier staat iets wezenlijks voor
ons geloof op het spel. In de komende
maanden wil Nader Bekeken aandacht
besteden aan meerdere facetten van
dit gereformeerde belijdenisgeschrift.
Hoe kiest ‘Dordt’ positie in de debatten
van destijds? In hoeverre is de uitverkiezingsleer een Nederlandse ‘specialiteit’? Hoe worden belangrijke bijbelgedeeltes in de Leerregels verwerkt, en
wat vinden uitleggers vandaag daarvan? Hoe is er in de theologie van na
de Vrijmaking verder doorgedacht over
de bijbelse leer van de uitverkiezing
in relatie tot Gods genadeverbond?
Hoe kun je in prediking, catechese en
pastoraat aandacht schenken aan de
geloofsvragen die in de Dordtse Leerregels verwoord worden? Wat betekenen
nieuwere inzichten uit bijvoorbeeld
neurowetenschap en hersenonderzoek
voor het theologische spreken over de
‘vrije wil’ van mensen? Met behulp van
zulke bijdragen hopen we opnieuw de
waarde van dit stuk gereformeerde traditie te ontdekken.

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

De bevrijding
van man
en vrouw

Een aantal weken nadat onze synode de ambten openstelde
voor zusters in de gemeente, schreef prof. C. Van Dam in een
reactie: ‘Dit is een symptoom van een dieper probleem. De
synode heeft een nieuwe manier van het lezen van de Schrift
omarmd; een manier die haar brengt tot slavernij, in dit
geval slavernij aan de overheersende egalitaire cultuur van
onze tijd.’1
Het valt op dat Van Dam het gelijkheidsdenken van onze tijd ziet als een
macht die de kerk in zijn greep wil
krijgen. Daardoor worden christenen
beroofd van de vrijheid die God hun
gegeven heeft.
Dat beeld van de cultuur waarin wij
leven, is heel anders dan hoe zij zichzelf
ziet. In onze cultuur wordt de gelijkheid
van man en vrouw juist gezien als een
teken van bevrijding. Vroeger lag je
leven vast, als je vrouw was. Je werd geacht echtgenote en moeder te worden.
Wie trouwde, kreeg een ontslagbrief
op de mat. Nu is dat allang niet meer
zo. Als vrouw heb je dezelfde rechten
en kansen als mannen, al valt er op dat
punt nog best wat te verbeteren. Daar
is de seksuele bevrijding bij gekomen.
Ieder mag zijn seksualiteit beleven
zoals hij of zij dat wil, zolang de ander
er maar mee instemt. Je mag ook zelf
je seksuele oriëntatie kiezen en een relatie aangaan die lijkt op het huwelijk.
Het homohuwelijk is ingevoerd. En homoparen hebben het recht om kinderen te adopteren. Recentelijk is daar de

transgender-emancipatie bij gekomen.
Je hebt het recht om zelf te bepalen of
je als man of vrouw of als iets daartussenin door het leven wilt gaan.
Voorvechters van de emancipatie zien
deze ontwikkelingen als voortgaande
bevrijding van mensen. Mensen worden bevrijd van de drukkende last van
traditionele normen, die hun in de weg
stonden écht zichzelf te kunnen ontplooien. In twee artikelen wil ik laten
zien dat we hier te maken hebben met
een agressieve ideologie, die inderdaad
de kerk wil beroven van de vrijheid die
God haar gegeven heeft. In dit artikel
beschrijf ik de visie op ‘bevrijding’, zoals
die in onze cultuur dominant is. In een
volgend artikel wil ik laten zien hoe
deze manier van denken ook doordringt
in de kerk.

Christelijke vrijheid voor
mannen en vrouwen
‘God dienen is de ware vrijheid.’ Deze
uitspraak, die wordt toegeschreven aan
kerkvader Augustinus, vat goed samen

wat de Bijbel onder vrijheid verstaat.2
Echt vrij ben je als je God liefhebt en
zijn geboden gehoorzaamt. Zoals een
vis tot zijn recht komt in het water, zo
komt een mens tot zijn recht als hij vrijwillig luistert naar Gods geboden. Gods
geboden zijn namelijk geen willekeurige regels, maar ze passen bij de natuur van de mens. Die natuur komt tot
ontplooiing als de mens zich aan Gods
geboden houdt, maar raakt ontregeld
als hij zijn eigen gang gaat.
Vanuit dit perspectief hebben christenen ook altijd gekeken naar de verhouding tussen man en vrouw. God schiep
de mens mannelijk en vrouwelijk (Gen.
1:27). Die mannelijke of vrouwelijke natuur komt tot haar recht als die wordt
beheerd volgens Gods bedoelingen. Het
was Gods bedoeling dat man en vrouw
niet als twee losse individuen zouden
leven, maar juist zouden samenwerken
in zijn dienst, als een twee-eenheid.3
In die relatie is de man het hoofd van
de vrouw (1 Kor. 11:3). Hij is de eerstverantwoordelijke in het regeren van de
wereld namens God. De vrouw is hem
gegeven als onmisbare helper, met wie
hij samen die roeping uitvoert.
Dit onderscheid tussen man en vrouw
heeft gevolgen voor hoe mannen en
vrouwen zich tot elkaar verhouden op
alle terreinen van het leven. 4 Maar heel
bijzonder komt het uit in het huwelijk.
Door het huwelijk verbindt God één
man en één vrouw aan elkaar voor
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mensen zichzelf steeds meer begrijpen
het leven, om samen Hem te dienen.
los van God. Dat leidde er uiteindelijk
Daarin heeft de man als hoofd van zijn
toe dat God zelf achter de horizon vervrouw de roeping om haar te leiden, te
dween. Mensen zien God
verzorgen en te bescherniet meer als hun Schepmen. En de vrouw heeft
God verdween
per, die hen gemaakt
de opdracht om zich
achter de horizon
heeft met een doel
aan die heilzame leiding
en herschept met het
van haar man toe te
oog op dat doel. Wij zijn alleen in het
vertrouwen en samen te werken in de
heelal, de toevallige producten van de
dienst aan God. Centraal in die dienst
evolutie. Ons leven heeft geen doel en
aan de Here God door het huwelijk is
geen zin. Die zin moeten wij er zelf aan
het krijgen en opvoeden van kinderen.
geven. Maar juist omdat je zelf zin aan
De seksuele verschillen tussen man en
je leven moet geven, heb je keuzevrijvrouw komen tot hun doel, als zij samen gehoor geven aan de opdracht van heid nodig. Je moet vrij zijn om zelf je
leven te kunnen inrichten zoals jij dat
God om kinderen te krijgen. Daardoor
wilt, niet gebonden aan zogenaamde
worden zij, als God het geeft, vader en
‘bovennatuurlijke’ normen.
moeder, en krijgt hun verschillende
Zo ontstond er in de twintigste eeuw
aanleg een verdere ontplooiing in de
in onze samenleving een ideaal van
manier waarop ze als vader en moeder
absolute, individuele keuzevrijheid.5
zorgen voor hun kinderen.
Door de zonde zijn mannen en vrouMaar dit ideaal botste met de overgewen niet meer in staat de roeping die
leverde normen van het christendom.
ze van God gekregen hebben, uit te
Die beperken je keuzevrijheid immers.
voeren. Maar door Gods genade moEn die werden in de samenleving nog
gen ze weer leren ontdekken hoe God
wel erkend. Het huwelijk bijvoorbeeld,
hen bedoeld heeft. Gods genade heft
als een in principe levenslang verbond
onze natuur niet op, maar herstelt
van één man en één vrouw, werd tot
onze natuur. In Christus mag je weer
een paar decennia geleden door ieleren man en vrouw te zijn volgens
dereen als normaal gezien. Er kwam
Gods normen. In dit leven hebben we
dus een beweging op gang die met die
te kampen met blijvende zonde en
overgeleverde normen wilde afrekenen.
gebrokenheid. Toch geeft God in die
Ze moesten worden ‘gedeconstrueerd’.
gebrokenheid écht een nieuw begin.
Deconstrueren betekent dat je laat
Gods normen zijn de vruchtbare grond
zien dat vanzelfsprekende normen
waarin we als schepselen van hem
niet objectief waar zijn, maar bedacht
weer tot bloei mogen komen en vrucht
door mensen, die daarmee anderen
mogen dragen voor onze Schepper
onderdrukken. Die andere mensen
(Rom. 6:22). Dit is wat christenen onder moeten worden bevrijd van de last van
‘bevrijding’ verstaan.

‘Bevrijding’ van man en
vrouw in de westerse
cultuur
Lang heeft deze visie op menselijke vrijheid onze cultuur
gestempeld. God is de Schepper,
wij zijn schepselen en komen tot
ons recht als wij Hem gehoorzamen. Door de dominantie van het
christendom in onze samenleving
werden christelijke normen voor
seksualiteit en de omgang tussen man en vrouw publiek
erkend.
Maar vanaf het einde van
de achttiende eeuw gingen

vanzelfsprekende normen om werkelijk
zichzelf te kunnen ontplooien.
Deze beweging leidde er in de jaren
’60 toe dat het huwelijk onder kritiek
kwam te staan. Het werd niet langer
gezien als een instelling van God,
waarin man en vrouw tot ontplooiing
konden komen. Het werd neergezet
als een onderdrukkend instituut, uitgevonden door mannen, om de vrouw
klein te houden. Het hield haar tegen
verantwoordelijkheid te nemen voor
haar eigen leven. Simone de Beauvoir,
een bekende existentialistische filosofe,
schreef in haar boek De Tweede Sekse
(1949): ‘Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt er een.’6 En hoe gebeurt
dat? Doordat je als vrouw in de samenleving wordt gezien als toekomstige
echtgenote en moeder van kinderen.
Je vrouw-zijn wordt altijd bepaald
vanuit het perspectief van de man. En
daardoor kun je nooit écht zelfstandig
worden, niet zelf bepalen wie je wilt
zijn en hoe je je leven wilt inrichten.
Van die last moest de vrouw bevrijd
worden. Daarom vochten emancipatiebewegingen ervoor dat vrouwen carrière konden maken. Dat ze makkelijker
konden scheiden. En ook dat ze baas
werden in eigen buik, door middel van
de pil en de legalisering van abortus.
Wat hier in feite gebeurde, was dit: in
naam van de vrijheid moest de vrouw
haar vrouwelijke eigenheid verloochenen.7 Vruchtbaarheid, zwangerschap
en moederschap werden gezien als
belemmeringen om jezelf als vrouw te
ontplooien.
Ook de seksualiteit werd gedeconstrueerd. Tot dan toe was
seksuele gemeenschap gekoppeld aan het huwelijk tussen
man en vrouw, en gericht op
het krijgen van kinderen. Maar
die norm werd onder kritiek
gesteld. Onder invloed van
psychologen als Freud werd
gesteld dat vrije seksualiteitsbeleving nodig is om je als
mens harmonieus te kunnen ontwikkelen.8 Seks is
gewoon een menselijke basisbehoefte zoals eten en drinken.
Wie dan seksuele normen aanlegt, onderdrukt de driften,
wat leidt tot frustratie en
agressie. Daarom moest
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revolutie bij. Het is een feit dat er een
klein percentage mensen is dat zogenaamde genderdysforie ervaart: je bent
biologisch gezien man of vrouw, maar
je voelt je niet zo. De genderrevolutie
maakt hier echter een ideologie van: jij
bepaalt, onafhankelijk van je geslachtskenmerken, hoe je door het leven wilt
gaan. Je kunt mannelijke of vrouwe-

gegeven heeft voor de omgang van
man en vrouw, als onderdrukkend
worden weggedaan. Zelfs het geslachtelijke onderscheid als zodanig wordt
niet meer erkend. Wie écht vrij wil zijn,
mag daar niet aan gebonden worden.
Gabriele Kuby, een rooms-katholieke
sociologe die een boek over de seksuele
revolutie heeft geschreven, beschrijft

lijke geslachtskenmerken hebben, maar
Een logisch gevolg was dat het praktidit zegt nog niets over je identiteit. Die
seren van homoseksualiteit steeds norgeef jij zelf vorm in de manier waarop
maler werd. Als seksuele gemeenschap
losgekoppeld wordt van het huwelijk en jij wilt leven. Je kunt mannelijke geslachtskenmerken hebben, maar als
van het krijgen van kinderen, waarom
vrouw door het leven willen gaan. Of
zou die dan niet gepraktiseerd kunnen
andersom. Je kunt tussen deze identiworden tussen mensen van hetzelfde
geslacht? In het verlengde van deze ver- teiten ook willen wisselen. Daarom is
het idee opgekomen
schuiving ontstond
voor genderneuer een lobby voor de
Genderneutrale toiletten
trale toiletten en
invoering van het
en treinabonnementen
treinabonnementen
homohuwelijk. Dat
waarop het geslacht
was overigens niet
van de reiziger niet meer vermeld staat.
zozeer een gevecht om ook als homopaar getrouwd te kunnen zijn. De strijd Omdat dat ‘onderdrukkend’ kan werken
voor de persoon die zich in dat stemom het homohuwelijk was eerder een
peltje niet herkent. Ieder moet zelf kunmanier om de normativiteit van hetenen bepalen wat het betekent om man
roseksualiteit in de samenleving verder
of vrouw te zijn, of iets daartussenin.
te bestrijden. Het huwelijk was immers
een instituut dat de norm van de heteroseksualiteit ondersteunde. Als dat
Vernietiging van man en
instituut werd opengesteld voor homo- vrouw
paren, zou ook de norm van de heterosekualiteit worden ondergraven.10
Wat je dus in onze westerse samenleving ziet, is dat alle normen die God
Recent kwam hier ook nog de gender-

op basis van sociologisch onderzoek de
verschrikkelijke gevolgen daarvan. Wat
als bevrijding wordt gepresenteerd, is
uiteindelijk vernietiging van het echte
mens-zijn, zoals God het bedoeld heeft.
Omdat alles draait om het behouden
van je persoonlijke vrijheid en het beleven van persoonlijk genot, verliezen
mensen de bereidheid om écht lief te
hebben, trouw te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor man, vrouw
en kinderen. Het geboortecijfer daalt,
families vallen uit elkaar, steeds meer
kinderen lijden aan psychische stoornissen, en miljoenen kinderen worden
gedood in de moederschoot.11

je seks kunnen hebben met verschillende mensen en buiten het huwelijk,
om die behoefte de vrije loop te kunnen laten. Mede door de uitvinding
van de pil werd het mogelijk om seks
te gaan zien als een doel in zichzelf,
losgekoppeld van de huwelijksrelatie
tussen man en vrouw en het krijgen
van kinderen.9

Een macht die de kerk
bedreigt
Op welke manier wordt de kerk nu
bedreigd? Kuby laat in haar boek zien
dat we in onze samenleving te maken
hebben met een totalitaire ideologie
die gericht is op het veranderen van
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openbaart Hij ons in de Bijbel. Alleen
ons denken. Die ideologie is uitgewerkt
als wij de Bijbel als Gods duidelijke
in beleidsdocumenten van overheden
en beheerst de meeste media en allerlei Woord blijven eerbiedigen, zullen we
bestand blijven tegen het morele reonderwijsprogramma’s. Voortdurend
lativisme dat ons overspoelt. Op dat
wordt erop gehamerd dat iedereen
punt hebben wij, denk ik, ook veel oprecht heeft zijn leven op zijn manier in
te vullen, en dat je de ander onderdrukt nieuw te ontdekken. Bijvoorbeeld als
het gaat om de eigenheid van man en
als je zijn levensstijl afkeurt. Je wordt
vrouw in huwelijk en samenleving, en
dus gedwongen om mee te gaan in de
de koppeling tussen seksualiteit en het
gedachte dat de werkelijke bevrijding
krijgen van kinderen.
van de mens bestaat in
Maar dan mogen we
het volgen van je eigen
Slaven van
ook verwachten dat
impulsen, in plaats van
gelijkheidsdenken
christelijke mannen
in gehoorzaamheid aan
en vrouwen mogen
Gods geopenbaarde wil
ervaren en getuigen dat het dienen van
voor ons leven. Overigens is het daarbij
de Here, volgens zijn Woord, écht goed
niet zo dat je je christelijke levensovervoor mensen is.
tuiging niet mag vasthouden. Je mag
Op dit punt komt de waarschuwing van
die alleen niet meer zien als de enige
prof. Van Dam tegelijk heel dichtbij. Als
ware. Het is een persoonlijke keuze,
wij de Bijbel gaan lezen door de bril van
maar geen gehoorzaamheid aan de
onze eigen cultuur en op eigen gezag
waarheid die geldt voor alle mensen.
bepaalde zaken afdoen als tijdgebonAls je dat zegt, ben je intolerant en
den, dan zijn we in feite slaven geworwordt je discriminatie verweten.12 Hier
den van het gelijkheidsdenken van onze
blijkt: het gelijkheidsdenken in onze
tijd. Dan houden we misschien voor een
maatschappij verdraagt geen absolute
tijd nog wel christelijke overtuigingen
waarheid. Het dwingt je om de christeover man, vrouw en seksualiteit over,
lijke levensovertuiging te zien als een
maar die bestaan dan slechts bij de
willekeurige keuze die misschien voor
gratie van onze eigen willekeur. En dan
jou werkt, maar die zeker niet beter is
zal de volgende generatie de liefhebbedan een andere.
En daarmee word je in feite gedwongen rij van zijn eigen ouders overboord zetten, en verder meegesleurd worden in
te ontkennen dat er een persoonlijke
de manier van denken over en leven als
God is die ons zijn wil geopenbaard
mannen en vrouwen, die als bevrijdend
heeft en aan wie wij gehoorzaamheid
wordt gepresenteerd, maar leidt tot de
verplicht zijn. Als Hij al bestaat, bepaal
dood (vgl. Rom. 6:23).
jij zelf in hoeverre je Hem invloed in je
leven wilt laten uitoefenen. Want uitNoten:
eindelijk ben jij de baas over je leven.
Écht vrij zijn is immers zelf kunnen
1 C. Van Dam, ‘Our Sister Churches Open
kiezen. De postmoderne tolerantiegeAll Ecclesiastical Offices to Women’, op
dachte lijkt heel verdraagzaam, maar
15-07-2017 gepubliceerd op www.eeninondertussen vraagt ze van ons Gods
waarheid.info (geraadpleegd op 15 maart
gezag te verwerpen. Wie dat doet, kiest
2018). Het Engelse citaat luidt: ‘That deciniet voor de vrijheid, maar voor nieuwe
sion is a symptom of a deeper, underlyslavernij.
ing problem. The Synod has embraced

De vrijheid van de kerk
Hoe behoudt de kerk haar vrijheid?
Door te blijven bij het Woord van God,
waardoor de Here ons vrijheid geeft.
Dat is de vrijheid van schuld door de
vergeving van onze zonden, en ook
de vrijheid van het weer mogen leren
doen van zijn wil, door de kracht van
de Heilige Geest. Die wil van God, ook
over de relatie tussen man en vrouw,

2

wanneer zij zich niet dienstbaar maakt
aan tekorten en zonden.’
3

J. van Bruggen, Emancipatie en Bijbel.
Kommentaar uit 1 Korinthe 11, Amsterdam, 1975, p. 55.

4

Van Bruggen, Emancipatie en Bijbel,
p. 31-33. Ik volg hier de uitleg van Van
Bruggen bij 1 Kor. 11:3, hoewel ik zelf ook
nog op zoek ben naar wat dit betekent
voor de man-vrouwrelatie buiten het
huwelijk om.

5

Gabriele Kuby, Die globale sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen
der Freiheit, Fe-Verlag, Regensburg, 20166,
p. 22.

6

‘On ne nait pas femme, on le devient.’
Zie over de invloed en ontvangst van
dit boek in het feminisme van de jaren
’60 en later: Maarten Verkerk, Sekse als
antwoord, Amsterdam, 1997, p. 80-81.

7

Kuby, Die globale sexuelle Revolution,
p. 65.

8

Kuby, Die globale sexuelle Revolution,
p. 54,72.

9

Zie voor de negatieve maatschappelijke
gevolgen van de pil, Mary Eberstadt,
Adam and Eve after the Pill. The Paradoxes of the Sexual Revolution, San Francisco,
2012.

10 Albert Mohler, We Cannot Be Silent. Speaking Truth to a Culture Redefining Sex,
Marriage and the very Meaning of Right
and Wrong, Nashville, 2015, p. 58.
11

Kuby, Die globale sexuelle Revolution,
p. 25. Daar komt bij dat mensen ook onderworpen raken aan nieuwe machten
die ons vertellen wat goed is voor ons.
Als de christelijke normen rond seksualiteit verdwijnen, komen er nieuwe
normen voor in de plaats. Absolute, individuele zelfbeschikking bestaat gewoon
niet. In onze samenleving is het bijvoorbeeld norm geworden dat je je seksuele
impulsen kunt uitleven met elkaar. Dat
is gewoon een basisbehoefte, net zoals
eten en drinken. Die moet bevredigd

a new way of reading Scripture; a way

kunnen worden. Daar springt de markt

which brings them into bondage, in this

op in door die seksuele bevrediging aan

case into the bondage of the prevailing

te bieden en verder te stimuleren. Dat

egalitarian culture of our day.’

verklaart overspelsites als Second Love

Letterlijk komt deze zin bij Augustinus

en het enorme aanbod aan pornografie.

overigens niet voor, maar hij vat goed

Met alle leed dat het met zich mee-

samen hoe Augustinus over vrijheid

brengt in relaties. Zie: Kuby, Die globale

denkt. Een uitspraak die erop lijkt, is

sexuelle Revolution, p. 202-222.

bijvoorbeeld te vinden in De Stad van
God (vert. en ing. door Gerard Wijdeveld),

12 Kuby, Die globale sexuelle Revolution,
p. 187.

Amsterdam 2007 (5e druk), p. 645: ‘De
wilsbeslissing is dus pas werkelijk vrij,
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Column
Rufus Pos

De eerste vrouw…
Wie wel eens een natuurserie op de zender
Animal Planet heeft
bekeken, weet wat ik
bedoel. Of het nu over
insecten gaat, over
reptielen of over zoogdieren, je maakt in een
aflevering altijd kennis
met het kleinste, het
grootste, het gevaarlijkste, het snelste, het
giftigste, het meest
dodelijke of het meest
gecamoufleerde dier ter
wereld. In al die superlatieven komt natuurlijk een stuk bewondering naar voren. Je zegt het als het ware met de verteller mee: ‘Hoe is het mogelijk?! Zo klein! Zo snel!’ Maar je
bewondering voor de natuur kun je natuurlijk ook gewoon
uitdrukken met woorden als: prachtig, indrukwekkend
enzovoorts. Daarom hebben de superlatieven waarmee
gewoonlijk in dergelijke programma’s gestrooid wordt, ook
een andere functie. Ze zijn niet alleen bedoeld om door
jou als kijker bevestigd te worden. Ze zijn ook bedoeld om
jou als kijker te overtuigen dat je niet slechts naar een
stukje prachtige natuur kijkt, maar dat je kijkt naar een
heel bijzonder verslag van de natuur. In feite zeggen die
superlatieven dan: je bent gek als je naar een ander kanaal
overschakelt, want hier, bij ons, kun je getuige zijn van iets
buitengewoon bijzonders. Superlatieven beschrijven niet
alleen, ze lokken en verleiden!
Facebook staat ook bol van de superlatieven. De persoonlijke ontboezemingen over het wel en wee van gebruikers
zijn vaak gelardeerd met woorden in de overtreffende trap.
Degenen die dergelijke berichtjes plaatsen, doen er blijkbaar alles aan om zichzelf en anderen te overtuigen hoe
super, hoe gaaf en dubbeltof hun leven verloopt. Ja, als het
in die berichtjes niet om hun eigen leven zou gaan, zouden
ze er zelf nog jaloers op worden ook!
Al weet iedereen dat het meestal om overdrijving gaat,
toch heeft het invloed. Veel gebruikers van Facebook krijgen hierdoor de indruk dat zij zelf maar een saai en heel
doorsnee leven hebben vergeleken met al die anderen die
gefotoshopte plaatjes van superleuke uitjes het internet op
slingeren. En menigeen gaat zelf ook een schijnwereld creëren om vooral niet te hoeven onderdoen voor vrienden en
vriendinnen die niets anders dan plezier en succes in het
leven lijken te ervaren. Er zijn bepaalde woorden die niet
alleen iets beschrijven, ze creëren een nieuwe werkelijkheid!

Het gebruik van bepaalde woorden heeft
dus invloed. Superlatieven brengen iets in
je teweeg. Zo ook het
woord ‘eerste’. Ik merk
dat dit woord in sommige persproducten
een soort hamerfunctie
krijgt. Er wordt een bepaalde boodschap als
het ware bij de lezers
ingehamerd. Ik heb het
nog steeds over het
woord ‘eerste’. Het zegt:
‘Mensen, er voltrekt zich een verandering. Vanaf nu is het
nooit meer als vroeger. Want vroeger was het niet mogelijk, maar nu is de eerste…’
Ik kan vele voorbeelden geven van gebeurtenissen die voor
het eerst hebben plaatsgevonden. Denk aan het eerste
gedrukte boek. De eerste stoomlocomotief. Het eerste
vliegtuig. De eerste mens op de maan. Het eerste homohuwelijk. Maar wat mij tegenwoordig opvalt, is dat dit woord
‘eerste’ opvallend vaak gekoppeld wordt aan de woorden
‘vrouw’ of ‘vrouwelijk’. Kijk, als je de eerste krokussen gesignaleerd hebt, kun je dat thuis vertellen. Maar je verliest
alle aandacht als je iedere dag alle plekken gaat opnoemen
waar je eerste krokussen gezien hebt. Met vrouwen ligt dat
blijkbaar anders. De krant vertelt ons met grote regelmaat
dat daar en daar voor het eerst een vrouw in een bepaalde
positie gezien is. De eerste vrouwelijke priester. De eerste
vrouwelijke MAF-piloot. De eerste vrouwelijke spreekster
op een mannenconferentie. De eerste vrouwelijke preses
van de synode. De eerste vrouwelijke diaken. De eerste
vrouwelijke ouderling. De eerste vrouwelijke dominee.
Wat is je moeite daarmee, vraagt u? Een eerste vrouwelijke
priester in de Anglicaanse Kerk, dat is toch nieuws omdat
het echt nieuw is? Inderdaad: het is nieuw. Maar als de
krant met grote regelmaat op alle mogelijke terreinen de
combinatie ‘vrouw’ en ‘eerste’ als nieuws brengt, gaat dit
gemakkelijk een ander doel dienen. Het hamert er bij de
lezers een beeld in dat er, Bijbel of geen Bijbel, ook binnen
de kerk steeds minder exclusieve mannenposities overblijven. En dan hoor ik zomaar tussen de regels door de
boodschap: Beste lezer, wen er maar aan. En weet, als jij
dergelijk nieuws niet toejuicht, dat je binnenkort wellicht de
eerste vrouw zult ontmoeten die…

120

Samen optrekken!

Paulus is bepaald niet blij met de situatie in de gemeenten
in Galatië. Hij is verbaasd en verontwaardigd en bezorgd.
De situatie in de verschillende gemeenten doet hem pijn en
maakt hem boos en brengt hem tot heftige uitspraken. Maar
daar laat hij het niet bij.
Hij doet een appel op de christenen in
Galatië om de vrijheid waartoe God
hen geroepen heeft, goed te gebruiken.
Het is niet de bedoeling dat je zomaar
je eigen zin doet, want daaruit komt
alleen maar ellende voort. Het is juist
de bedoeling dat je samen geniet van
wat de Geest laat groeien aan liefde
en alles wat daaruit voortvloeit. Als hij
zijn brief wil gaan afronden, schrijft
hij: Wanneer we leven door de Geest,
laten we dan door die Geest ook in één
rij lopen.

Een leger
Paulus zinspeelt hier op een leger.
Waarschijnlijk heeft hij het Romeinse
leger wel eens gezien tijdens een dagmars. Zo’n mars verliep heel geordend.
Ze trokken in een lange rij met ieder
zijn eigen bagage van de ene plaats
naar de andere. Het was één eindeloze

rij soldaten; iedereen had zijn eigen
taak en wist precies wat hij moest
doen, ook als een kamp voor de nacht
moest worden ingericht.
Als het Romeinse leger het gevecht
aanging, dan gingen de soldaten in
slagorde staan (de voorste rij het schild
naar voren, de volgende rijen het schild
boven het hoofd). Ze renden zo in slagorde de vijand tegemoet als een angstaanjagende gevechtsmachine.
Bij zo’n leger is het wel belangrijk dat je
elkaar ondersteunt. Dat moest je dan
ook beloven. De burgers van Athene
bijvoorbeeld moesten een eed afleggen
als ze in het leger werden ingelijfd. Dan
moesten ze beloven dat ze de man die
naast hen stond in de slagorde, niet in
de steek zouden laten.
Op zo’n soort leger zinspeelt Paulus
in Galaten 5:25. Als we leven door de
Geest, moeten we door die Geest ook in
één rij lopen.

Wat betekent dat? Paulus maakt eerst
duidelijk wat je niet moet doen (in Gal.
5:26) en daarna noemt hij vier dingen
die je wel moet doen (in Gal. 6:1-6).

Schep niet op over jezelf
Opscheppen over jezelf past niet bij
mensen die leven door de Geest. Maar
blijkbaar loop je het gevaar dat je dat
toch doet: dat we met elkaar een stelletje veel te grote ego’s zijn, gericht
op onszelf, eropuit om jezelf groter te
maken en de ander kleiner te krijgen.
Voor de kerk is dat dodelijk. Je moet
niet vol zijn van jezelf, maar vol zijn van
de Geest.
Van daaruit spreekt Paulus de Galaten aan. Hij noemt hen heel bewust
‘broers, zussen’. Hij spreekt hen aan op
hun onderlinge band.

Herstel het gelid
Als een soldaat tijdens een dagmars
struikelt, is dat natuurlijk heel lastig.
Je zult er maar achter lopen! Maar de
man die erachter loopt, moet hem niet
opzij schoppen zodat hij zelf rustig
kan doorlopen. Nee: je moet de man
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Woordwaarde
Frans Wisselink

Wanneer de Geest ons leven leidt,
laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst (Galaten 5:25)
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men over elkaar wachten tot hij weer
die gevallen is, overeind helpen. Je
verder kan, want daarmee zou je de
moet hem weer in de rij terugbrengen.
opmars in gevaar brengen. Je moet je
Misschien heeft hij vandaag zijn
medestrijder moed inspreken, je moet
dag niet. Slecht geslapen, diarree
hem ondersteunen, je moet eventueel
opgelopen, zere voeten… Er kan van
wat van zijn bepakking overnemen.
alles zijn. Misschien was het wel dat hij
Dat kun je pas doen als je je trots aan
gewoon niet goed uitgekeken heeft:
de kant zet. Dat geldt helemaal als je in
dat hij om zich heen keek en niet lette
slagorde op de vijand afgaat. Dan moet
op de boomwortel voor zijn voeten
je het echt samen doen. Samen tors je
zodat hij eroverheen viel. Misschien
de lasten.
heeft de man achter hem zich al uren
Wat betekent dat voor jouw opstelling
aan hem geërgerd omdat hij niet
in de gemeente? Je hoeft niet de lasten
gewoon doorliep maar steeds wat had
van de hele wereld te dragen, maar het
te zeuren. En toch: als iemand tijdens
is wel belangrijk dat je
een dagmars struikelt,
de lasten helpt dragen
moet de man achter
Vanuit
van mensen in je eigen
hem te hulp schieten
echte teamspirit
omgeving, zelfs als ze
en de man in de rij
door eigen schuld in de
terugbrengen. Dat doe je
problemen zitten. Zo doet God ook met
gewoon, vanuit echte teamspirit.
ons. Hij komt ons te hulp, hoe stom we
Het is waardevol om zo te kijken naar
ons ook gedragen. Hij heeft zijn eigen
de gemeente waarvan je lid bent.
Zoon erop uitgestuurd om alle lasten
Paulus roept je op om vooral op je
van de wereld te dragen, zodat het leeigen houding te letten. Besef dat ook
ven weer goed wordt.
jij het risico loopt dat je struikelt en
valt. Probeer de ander terug te brengen
in de rij. Doe dat op een liefdevolle
Zorg voor je eigen bagage
manier. Vraag daarbij dat de Heilige
Geest je vult zodat je houding goed is.
Elke soldaat in het Romeinse leger had
zijn eigen taak. Niemand mocht die
taak afschuiven op een ander. Als het
Trek samen op
iemand te veel werd, moest hij hulp
krijgen van de man achter hem of
Als je met een hele legergroep op mars
naast hem. Maar ondanks dat bleef zijn
bent naar een gebied waar een op-

stand moet worden neergeslagen, dan
moet je elkaar helpen. Als het voor de
soldaat voor je in de rij te zwaar dreigt
te worden, dan moet je niet met je ar-

hulp, maar daarbij beseffen dat God
aan ieder van ons zal vragen wat jij met
jouw taak gedaan hebt.

Deel met de instructeur
In het leger heeft de instructeur zijn
eigen taak. Daarvoor moet hij de handen vrij hebben. Als hij precies dezelfde
bepakking heeft als de anderen, komt
er minder terecht van zijn speciale
taak. Samen moet je ervoor zorgen dat
de instructeur zijn werk kan doen.
Dat is een belangrijke les voor de gemeente. Wie onderwijs geeft, verkoopt
zijn lessen niet per uur of per bladzijde.
Je geeft belangeloos les en je laat je
niet betalen voor je diensten. Maar wie
onderwijs ontvangt, voelt zich verbonden met de instructeur en komt met
geld over de brug zodat de instructeur
zijn werk kan blijven doen. Wie die
instructeur precies is, schrijft Paulus
niet. Het zou te snel gaan om direct en
uitsluitend aan de dominee te denken.
We moeten samen zorgen dat alles in
de gemeente gedaan wordt. Laten we
er samen tijd in investeren en er samen
ook geld in investeren, zodat het werk
van de kerk verder kan gaan en zodat
je samen groeit in het leven door de
Geest.

Galaten 5:25 is in het Grieks een
zin die slechts uit zes woorden
bestaat. Het eerste gedeelte van
de zin beschrijft een feit en het
tweede gedeelte doet op basis
daarvan een oproep. Het laatste
woord kun je het beste vertalen
als ‘in een rij naast of achter
elkaar staan’, waardoor het een
verwijzing wordt naar een leger.
Zie Jakob van Bruggen in zijn
commentaar op de brief aan de
Galaten.

taak wel zijn verantwoordelijkheid.
Zo zou je willen dat we in de gemeente
met elkaar omgaan. Dat mensen elkaar
te hulp schieten en ook openstaan voor
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Paulus in de islam

Rondblik
Lucius de Graaff

Als de dag van gisteren herinner ik mij dat een ouderling
tegen mij zei: ‘Die Paulus, daar heb ik niets mee. Dat vind ik
toch zo’n naar mannetje. Het is ook nog een vrouwenhater!’
Eerlijk gezegd was ik op dat moment te verbouwereerd om
adequaat te reageren. Natuurlijk wist ik wel dat door minder
orthodoxe theologen onderscheid wordt gemaakt tussen de
woorden van Jezus en die van Paulus. Ik had dit echter niet
verwacht van een gereformeerde ouderling.
Mijn nieuwste ‘ontdekking’ is dat ook
moslims een negatieve kijk hebben op
de apostel Paulus. Zij hebben daarvoor
wel hun eigen redenen. Hun zit niet
dwars wat Paulus over vrouwen en
homoseksualiteit heeft geschreven. Zij
zijn van mening dat Paulus het beeld
van Jezus heeft vervalst. Paulus heeft
Jezus neergezet als de Zoon van God.
Heel opmerkelijk dat moslims en nietorthodoxe christenen elkaar vinden
in kritiek op Paulus. Nu kun je het de

doorsnee moslim niet echt kwalijk nemen. De meesten van hen hebben er
geen idee van dat Paulus zich in zijn
brieven presenteert als apostel ‘door
Gods wil’ (Ef. 1:1) of als ‘dienaar van
Christus Jezus’ (Fil. 1:1) ‘uitgekozen om
het evangelie van God te verkondigen’
(Rom. 1:1). Hun geestelijk leiders kunnen wel beter weten, net zo goed als
gereformeerde ouderlingen. Wat door
Paulus is geschreven, is door God geïnspireerd (2 Tim. 3:16).

Paulus als boosdoener
Het is de moeite waard om wat breder
stil te staan bij het beeld dat moslims
doorgaans hebben van de apostel Paulus.
Volgens Nabeel Qureshi, de schrijver
van Allah of Jezus, zijn moslims erin
getraind om Paulus te verafschuwen en
hem te zien als de kaper van het vroege
christendom. Ze zijn ervan overtuigd
dat Paulus de boodschap van Jezus
heeft vervalst en dat hij zo miljarden
heeft misleid tot het aanbidden van
Jezus. En die aanbidding deugt volgens
de islam niet. In de islam wordt Jezus
wél geëerbiedigd als een belangrijke
profeet, maar níet aanbeden als de
Zoon van God. Dat heeft Paulus van
hem gemaakt.
Moslimgeleerden hebben zo hun argumenten voor de stelling dat Paulus het
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beeld van Jezus totaal heeft veranderd:
1. Terwijl Jezus zelf had gezegd dat Hij
de wet van Mozes wilde vervullen
(Mat. 5:17), heeft Paulus die wet afgeschaft (Rom. 6:14).
2. Jezus heeft tegen zijn discipelen
gezegd dat Hij opstijgt ‘naar mijn
Vader, die ook jullie Vader is, naar
mijn God, die ook jullie God is’ (Joh.
20:17b). Daaruit zou blijken dat Hij
zichzelf ziet als gelijke van zijn discipelen. Het is evenwel Paulus die
leerde dat Jezus de Zoon van God is.
3. Paulus wilde macht en autoriteit
verwerven om zijn eigen evangelie
te onderstrepen. Vandaar zijn bezwerende woorden in Galaten 1:8:
‘Wanneer iemand u iets verkondigt
dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het
zelf of een engel uit de
hemel – vervloekt is hij.’

in Tarsus in Cicilië, maar opgegroeid
in deze stad. Ik heb als leerling aan de
voeten van Gamaliël gezeten en ben
strikt volgens de voorschriften van de
wet van onze voorouders opgevoed’
(Hand. 22:3). En soms merk je de rabbijnse manier van redeneren nog in zijn
brieven. Ik denk aan Galaten 4:21-31. Het
is dan ook onjuist om een tegenstelling
te maken tussen een Joodse Jezus en
een Griekse Paulus.

Paulus en Jezus
Niet alleen binnen de islam wordt
een tegenstelling gemaakt tussen de
Heer Jezus en de apostel Paulus. In
toenemende mate gebeurt dit ook
door ‘bijbelgetrouwe’ christenen. Bij de

Bultmann en Buber
Zoals hierboven al is opgemerkt, wordt ook binnen de
christelijke theologie Paulus
dikwijls gezien als grondlegger van de christelijke kerk.
Jezus wordt in dat geval getypeerd als vrome Jood die
nog helemaal binnen Israël
thuishoorde. De apostel Paulus heeft evenwel de boodschap van
Jezus losgemaakt van het Jodendom en
vergriekst. Ook de beroemde theoloog
Bultmann (1884-1976) maakte een onderscheid tussen de Joodse Jezus en de
Griekse Paulus. Vandaar dat de Joodse
geleerde Martin Buber (1878-1965) kon
zeggen dat hij geen probleem had met
het geloof van Jezus, maar wel met de
Jezus zoals hij door Paulus werd gepresenteerd.
Toch klopt deze tegenstelling tussen Jezus en Paulus niet. Jezus is niet slechts
een wetsgetrouwe Jood. En de christelijke leer aangaande Jezus is niet bij
Paulus begonnen. De Heer Jezus heeft
zich nadrukkelijk gepresenteerd als de
Zoon van God. Dat was voor het Sanhedrin het doorslaggevende argument
om Hem te laten kruisigen.
De apostel Paulus op zijn beurt was
een rabbi. Tegenover het Sanhedrin
verklaarde hij: ‘Ik ben een Jood, geboren

ik u schrijf een bevel van de Heer is.’
Hoe kan het ook anders wanneer we in
Handelingen 9 lezen wat de Heer tegen
Ananias over de bekeerde Paulus heeft
gezegd: ‘[Ga], want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam
uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten.’

Leerzaam
Het bestuderen van de islam is om allerlei redenen heel leerzaam en nuttig.
Een van de redenen is dat je door de
bestudering van de islam apologetisch*
wordt opgescherpt. In de islam wordt
de tegenstelling tussen Jezus en Paulus
gebruikt om de christelijke leer, zoals
die wordt beleden in het Apostolicum,
te ontmaskeren als een
vervalsing van de leer van
Jezus. Dat is een ernstige
aanval.
Laat dit een duidelijk signaal
zijn om ervoor te waken in
dit denken mee te gaan. En
tegen de achtergrond van
het bovenstaande was de
niet zo serieus bedoelde
opmerking van die gereformeerde ouderling toch ernstiger dan hij zelf besefte.

uitleg van de brieven van Paulus wordt
er heel sterk de nadruk op gelegd dat
de apostel ‘een kind van zijn tijd en
cultuur’ was. En dat wij daar vandaag
‘niks mee kunnen’. Op die manier wordt
het onderwijs van Paulus min of meer
opgesloten in zijn eigen tijd en cultuur.
Het valt mij op dat dit niet gebeurt met
het onderwijs van de Heer Jezus. De
reden daarvoor lijkt zeer voor de hand
te liggen. De Heiland heeft zich niet
uitgesproken over actuele zaken zoals
vrouwen in het ambt en homoseksualiteit. Vandaar dat het heel aantrekkelijk
kan zijn om je terug te trekken achter
het onderwijs van Jezus en Paulus links
te laten liggen.

Noot:
*

Apologetiek is de verdediging van het
(christelijk) geloof. De Apologeten zijn
een groep christelijke auteurs uit de
tweede eeuw na Christus, die het opkomende christendom hebben verdedigd
tegen de aanklachten vanuit het heidendom en het Jodendom.

Toch is de tegenstelling tussen Paulus
en Jezus onhoudbaar. Ik denk nu aan
wat de apostel Paulus in 1 Korintiërs
14:37 schrijft: ‘Wie van u denkt te kunnen profeteren of in het bezit van de
Geest te zijn, dient te erkennen dat wat
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Volgens 1 Timoteüs 2:12 mag een vrouw in de gemeente niet
zelf onderwijs geven en op die manier gezag hebben over
mannen. Waarom niet? Regelmatig kun je horen dat dit
komt, doordat vrouwen in de tijd van Paulus niet goed genoeg waren opgeleid. Het hangt dus samen met hun sociaalmaatschappelijke en culturele omstandigheden. Hoe zul je
anderen onderwijzen (mannen) wanneer je niet eerst zelf
een goede opleiding hebt gehad?
Maatschappelijke
omstandigheden
Vermoedelijk is het inderdaad zo dat
in de Grieks-Romeinse wereld het voor
vrouwen meer uitzonderlijk was onderwijs te ontvangen dan voor mannen.
Al kun je dit ook weer niet te algemeen
nemen. In de hellenistische samenleving hadden vrouwen, zeker als ze uit
rijkere kringen afkomstig waren, toegang tot bepaalde vormen van onderwijs. Ook kun je er niet vanzelfsprekend
van uitgaan dat de vrouw een volkomen ondergeschikte positie innam in
de maatschappij van die tijd. Wel werd
van vrouwen verwacht dat zij zich in
een onderwijssituatie rustig hielden.1
Als het om de positie van Joodse vrouwen gaat, die volgde nogal eens de
trends van de dominante cultuur. Er
was toen voor vrouwen echter een grotere plaats in de heidense cultus dan

gebruikelijk was in de synagoge, en ook
dan de apostel hier toestaat voor zusters in de gemeente.2

Complicatie
Mag een vrouw geen onderwijs geven
en op die manier gezag hebben over
de man, omdat ze te weinig scholing
heeft ontvangen? In het algemeen kun
je dat dus zo niet zeggen. Bovendien,
Paulus legt hier in 1 Timoteüs 2 nergens een link tussen scholing van en
onderwijs geven door de vrouw. Het
zou trouwens ook moeilijk zijn te vatten waarom dit alleen bezwaarlijk is
wanneer het haar onderwijs aan mannen betreft. Maar een nog veel grotere
moeite ligt in vers 13. De apostel zegt
niet: Omdat vrouwen te weinig scholing hebben ontvangen, mogen ze dat
niet doen. Maar: Want Adam werd als
eerste geschapen, pas daarna Eva (NBV).

Daarop met name wil ik in dit artikel
ingaan. Eerst nog even iets anders.

Vanwege dwaalleer?
Het komt nogal eens voor dat naast het
gebrek aan voldoende opleiding ook
gewezen wordt op dwaalleer. Terecht
wijst men erop dat in de pastorale
brieven op verschillende plaatsen tegen dwaalleer gewaarschuwd wordt.
De apostel Paulus heeft niet voor
niets Timoteüs gevraagd om in Efeze
te blijven toen hijzelf naar Macedonië
vertrok. Timoteüs moet voorkomen
dat sommige mensen een afwijkende
leer onderwijzen en zich verdiepen in
onzinnige bedenksels (1:3-4,18). Dan
is de link gauw gelegd: niet-opgeleide
vrouwen moeten geen onderwijs geven
aan mannen. Ze zijn een gemakkelijke
prooi voor dwaalleer. Ze moeten zich
dus eerst maar eens laten opleiden. Pas
dan kunnen ze zelf onderwijs geven en
op die manier wel gezag hebben over
mannen.

Wie of wat?
Deze uitleg is niet aannemelijk. Niet
alleen omdat niet is in te zien waarom
Paulus een dergelijk verbod alleen aan
vrouwen zou geven. Maar ook omdat
niets erop wijst dat Paulus het voorko-
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men van dwaalleer in Efeze met het onderwijs geven door vrouwen verbindt.
Dan moeten we daar zelf ook terughoudend in zijn. Daar komt bij, dat ook wát
de apostel de vrouw verbiedt – onderwijs geven – niet nader wordt ingevuld.
Het werkwoord ‘onderwijs geven’ kán
wel met dwaalleer verbonden worden.
Maar de meeste keren gaat het bij ‘onderwijzen’ over iets positiefs. Ook het
onderwijzen door Jezus wordt met dit
werkwoord weergegeven. Het hangt
van het zinsverband af of het gaat om
‘dwaalleer onderwijzen’. In 1 Timoteüs
2:12 vult Paulus het niet nader in. De
apostel houdt het heel algemeen. Ook
in de context van 1 en 2 Timoteüs gaat
het bij ‘onderwijzen’ niet om dwaalleer.

Integendeel, op alle plaatsen heeft het
een duidelijk positieve inhoud (1 Tim.
4:11; 6:2; 2 Tim. 2:2). Het gaat Paulus
hier dus niet om wát wordt onderwezen (geen dwaalleer), maar om wíe
onderwijs geeft.

Adam als eerste ‘gevormd’?
Nu waar het mij om gaat. De apostel
geeft als motivering: Want Adam werd
als eerste geschapen, pas daarna Eva
(2:13). Laten we even aannemen: vanwege onvoldoende scholing mag de
vrouw geen onderwijs geven en gezag
hebben over de man. Hoe past dan de
reden die Paulus hier aanvoert bij deze
uitleg? Niet voldoende geschoold is
een heel ander argument dan niet als
eerste geschapen zijn. Over het antwoord is iedereen het eens: dat past
helemaal niet. Daarom moet je volgens

sommigen deze motivering van Paulus
heel anders lezen. Het gaat er niet om
dat Eva ná Adam geschapen is. Paulus
wil iets anders zeggen. Hiervoor wordt
nogal eens naar de uitleg van dr. Walter
C. Kaiser verwezen.3

Eva onvoldoende
onderwezen?
Hoe loopt de gedachtegang van Kaiser?
Hij gaat er nogal stellig van uit dat
Joden, Grieken en Romeinen hun dochters geen publiek onderwijs lieten geven. (In werkelijkheid ligt het dus genuanceerder, zoals hierboven aangegeven
is.) Volgens Kaiser wil de apostel met
vers 13 niet wijzen op een volgorde van

geschapen zijn, eerst Adam en daarna
Eva. Het gaat erom dat Eva onvoldoende was ‘gevormd’ in de betekenis
van ‘onderwezen’. Op die manier viel
Eva ten prooi aan Satan. Zo komt hij
erop uit dat vrouwen zich eerst moeten
laten onderwijzen. Pas daarna mogen
ze zelf onderwijs en leiding geven.
Het mooie van deze uitleg is, dat het
een heldere motivatie geeft voor wat
de apostel aan de vrouw verbiedt. Voor
ons gevoel is het ook een volkomen
aanvaardbaar motief. Zorg eerst dat
je voldoende kwaliteiten hebt om een
taak uit te voeren, of je nou man bent
of vrouw. Dan is er geen belemmering
meer. Het is in onze culturele omstandigheden veel lastiger om in te zien,
hoe de motivatie over het eerst geschapen zijn van Adam ook iets zegt over de
positie van de vrouw in de gemeente.
Maar hoe je er ook in staat, het gaat er

natuurlijk om of voor de exegese van
Kaiser voldoende argumenten aanwezig zijn.

Argumenten
Kaiser voert één exegetische vooronderstelling aan (1) en twee argumenten
die daarop voortbouwen (2 en 3). Ten
slotte sluit hij af met een nieuwe vooronderstelling (4).
1. Paulus zegt dus niet dat eerst Adam
en daarna Eva geschapen is. Want
als hij dát had willen zeggen, dan
had hij wel het woord ktizoo (Grieks
voor ‘scheppen’) gebruikt. Hij gebruikt echter een ander woord: plassoo (Grieks voor ‘maken, vormen’).

2. Afhankelijk van het verband hoeft
plassoo niet alleen ‘maken’ te
betekenen. Het kan ook in overdrachtelijke betekenis voorkomen:
‘gevormd, onderwezen worden’.
3. Deze laatste betekenis moet hier
gekozen worden. Want niet van
Adam, maar alleen van Eva wordt
gezegd dat zij ‘intensief werd misleid’.
4. Je kunt alleen misleid worden als je
gebrek hebt aan kennis.

Scheppen – vormen?
Had Paulus hier het Griekse woord
ktizoo (‘scheppen’) moeten gebruiken
om aan te geven dat God Adam (het
eerst) schiep? Nee, waarom? Het woord
plassoo (‘vormen’) is helemaal op zijn
plek. Kijk bijvoorbeeld naar Genesis 2.
Daar ‘vormde’ God Adam uit het stof
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van de aarde (Gen. 2:7). Hier gebruikt
het Hebreeuws (de taal van het Oude
Testament) ook niet hetzelfde woord
voor ‘scheppen, maken’ als in hoofdstuk 1. Wel een heel ander woord,
namelijk ‘vormen’, dat is een vorm
aan iets geven. Zoals bijvoorbeeld een
pottenbakker doet. Dat past precies bij
wat Genesis 2:7 beschrijft. Het past ook
precies bij het Griekse woord plassoo.
Het is niet in te zien waarom hier dat
andere Griekse woord had moeten worden gebruikt.
Ook de Septuagint (de Griekse vertaling van het Oude Testament, gemaakt
in de derde en tweede eeuw voor Christus) geeft hier het woord plassoo. Dus
hetzelfde woord als Paulus gebruikt in
1 Timoteüs 2:13. De apostel sluit zich
hier tot in zijn woordkeus aan bij Genesis 2:7.
Je kunt toch moeilijk volhouden dat
God in Genesis 2:7 bezig is om Adam
onderwijs te geven en in die zin te ‘vormen’! Daar wordt toch echt verteld hoe
God Adam lijfelijk vormde en schiep.
Als het waar is dat Paulus hier het
woord ktizoo (‘scheppen’) had moeten
gebruiken, dan had het helemaal gebruikt moeten worden in de Griekse
vertaling van Genesis 1. Toch beschrijft
de Septuagint daar Gods werk niet één
keer met ktizoo. Die gebruikt daar een
ander Grieks woord voor ‘maken’ (poiéoo). Zo dwingend is het gebruik van
ktizoo dus ook niet.
Kortom, deze vooronderstelling van
Kaiser is een lege doos. Het heeft geen
stevigheid om er met volgende argumenten op voort te bouwen.

Had Eva een
kennisachterstand?
Dat Eva een kennisachterstand zou
hebben, blijkt niet uit Genesis 3 waar
ze wordt misleid. Integendeel, ze blijkt
volledig op de hoogte te zijn wanneer
ze de slang in eerste termijn van repliek
dient.
Ook is onduidelijk hoe je onvolledig of
slechts voor de helft over de bomen in
het paradijs geïnformeerd kunt zijn.
Wat weet je dan wel? En wat niet?
Trouwens, waar God opvallend genoeg
eerst Adam ter verantwoording roept,
houdt Hij daarna Eva evengoed volledig
verantwoordelijk.

Kennisomvang of
tijdsvolgorde?
Gaat het om een verschil in kennisomvang tussen Adam en Eva, waardoor
Eva kon worden verleid? Dat gaat in tegen wat Paulus precies zegt in 1 Timoteüs 2. Paulus’ motivering luidt: want
eerst werd Adam ‘gevormd’, daarna
Eva. Op de keeper beschouwd is Eva dus
evenzeer als Adam ‘gevormd’. Alleen
Adam het eerst. Het gaat hier niet om
een verschil in kennisomvang, maar om
een tijdsvolgorde.
Daarom is de uitleg van Kaiser ook
verder zo fragiel. Er staat dat ze beiden evenzeer door God zijn ‘gevormd’.
Daarmee vervalt de argumentatie van
Kaiser. Omdat ze beiden even goed zijn
‘gevormd’, kan deze motivering van
de apostel geen aanleiding zijn om te
denken dat de vrouw zich (net als Eva)
eerst moet laten onderwijzen. Eva was
immers net als Adam ‘gevormd’.
Ook uit Genesis 3 blijkt niet dat er een
verschil in kennis is tussen Adam en
Eva. Adam ging mee in de verleiding.
Kennelijk maakte het verschil in kennis
– gesteld even dat die er was – niet echt
verschil.

werkelijk staat. Zoiets als: ik sta haar
dus niet toe om te onderwijzen of gezag over mannen te hebben, zolang ze
onvoldoende onderwezen is. Dat staat
er echter niet. En Paulus is toch als
schrijver zeer bekwaam. Als hij dit echt
had willen zeggen, had hij dat in elk
geval gekund.
Om eerbiedig om te gaan met Gods
Woord is het goed ons te houden aan
bekende leesregels voor de Bijbel. Bijvoorbeeld: lees wat er staat en laat
staan wat er staat (vooral als je het niet
goed begrijpt). Ga uit van wat er staat
en ga niet uit van wat er niet staat. Lees
wat onduidelijk is in het licht van verwante gedeelten die wel duidelijk zijn.
Gods Woord is een eenheid, het ene
deel kan het andere niet tegenspreken.

Kerkelijk leven

Als er geen actuele reden was, zou ik
me verder niet met de uitleg van Kaiser
hebben beziggehouden. De bodem eronder is zo broos, dat je bij eerste lezing
wel aanvoelt dat hier iets niet klopt.
Toch voelde ik me geroepen om me
met deze uitleg te verstaan. Dat komt
doordat ze op de één of andere manier
rondzingt in ons kerkelijk leven. In elk
geval de verklaring dat het Paulus in
Speculatie of wat er
zijn instructie gaat om het niet goed
geschreven staat?
onderwezen zijn van vrouwen. Ook als
je daarin Kaiser niet zou volgen, blijf
Het valt op hoe Paulus met zijn moje botsen op de motivering van Paulus
tivatie in 1 Timoteüs 2:13 woordelijk
over het eerst geschapen zijn van Adam
aansluit bij wat er in de Griekse vertaling van Genesis 2:7 staat. Dat geldt ook en daarna van Eva. Andere argumenten
dan van Kaiser ken ik voor deze uitleg
voor 1 Timoteüs 2:14 wanneer je dat
niet. Misschien zijn ze er. Dan hoor ik
vers vergelijkt met de Griekse vertaling
dat graag. Sommige collega’s hoor ik
van Genesis 3:13 (‘de slang heeft mij
zeggen dat ze zich niet willen uitlevemisleid’). De apostel valt bij het motiren aan de uitleg van Kaiser, maar dat
veren van zijn instructie in 1 Timoteüs
die uitleg op sommige punten toch
2:13-15 driemaal exact terug op wat in
wel aantrekkelijk is. Dat laatste herken
Genesis 2 en 3 beschreven wordt.
ik. Alleen hoop ik duidelijk te hebben
De uitleg van Kaiser en vergelijkbare
gemaakt dat ze geen
verklaringen zijn daarfundament hebben in de
entegen gebaseerd op
Eva niet goed
tekst, noch van 1 Timospeculaties. Nergens in
bijgepraat
teüs 2, noch van Genesis
Genesis 2 wordt verteld
2 en 3. En ik hoop ook
dat Eva niet goed is bijgepraat over de bomen in de hof. Kaiser dat we ophouden daar gemeenteleden
die ons niet kunnen controleren vanuit
moet voor zijn uitleg uitgaan van een
het Grieks en Hebreeuws, mee te verstand van zaken waarover we door
moeien. Die schieten niks op met leuke
God niet zijn ingelicht. En die ook niet
gedachten van theologen en krijgen
voor de hand ligt wanneer je Genesis 2
ten slotte niet meer helder, wie en wat
en 3 leest. Bovendien moet Kaiser in 1
ze moeten geloven.
Timoteüs 2:12 iets anders lezen dan er
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Afsluiting
Het is vanuit onze culturele situatie
ongetwijfeld lastiger om je in te leven
in de motivering van de apostel dan in
de uitleg van Kaiser. Toch is het niet onmogelijk om Paulus te begrijpen. Maar
ook als we niet zouden begrijpen hoe
Paulus hier een logisch gebruik maakt
van Genesis 2 en 3, kunnen we zijn
verwijzing niet aan de kant schuiven.
Paulus is niet zomaar iemand. Hij is
apostel van Jezus Christus. Hij presenteert zich ook hier in 1 Timoteüs 2 (vs.
7) met apostolisch bewustzijn. Met dat
gezag wijst hij lijnen aan vanuit het
Oude Testament, die wellicht tot dan
toe niet ontdekt waren. (In dit geval
doet hij ongeveer hetzelfde in 1 Korin-

tiërs 11:7-12.) Vaak krijgt een woord in
het Nieuwe Testament daardoor des te
meer kleur en diepte. (Zie bijvoorbeeld
de niet voor de hand liggende conclusie
in 1 Korintiërs 9: 8-10.) Beslissend hierbij
is niet of we de overwegingen van Paulus vanuit het Oude Testament logisch
gezien kunnen volgen. Beslissend is het
gezag van de apostel. En daar weer achter ligt voor Paulus zelf de aanvaarding
van het gezag van Christus door wie hij
gezonden is. 4

de apostolische instructie aan vrouwen,
Barneveld, 2011, p. 92v.
2

M.C. Mulder, ‘En daarna Eva. Over het
schriftberoep van Paulus, met name in
1 Timoteüs 2:11-15’, in: J.M. Aarnoudse
e.a., Vrouwen op een zij-spoor? Emancipatie van de vrouw en het verstaan van
de Schrift in gereformeerd perspectief,
Amsterdam, 1998, p. 182-184.

3

Walter C. Kaiser, Priscilla Papers, Vol. 19,
no. 2, 2005, p. 8-9.

4

Zie ook Mulder, a.w., p. 178-180.

Noten:
1

Zie voor deze gegevens o.a. P.H.R. van
Houwelingen, Timoteüs en Titus (CNT),
Kampen, 2009, p. 75; M. Klinker-De Klerck,
Als vrouwen het Woord doen. Over schrift-

gezag, hermeneutiek en het waarom van

In memoriam Anko Niemeijer (1950-2018)
Ook in dit nummer van ons blad
herdenken wij een broeder die kennis en inzicht, tijd en energie heeft
gegeven aan het werk van Stichting
Woord en Wereld.
Op 15 maart jl. overleed plotseling br.
Anko Niemeijer op 67-jarige leeftijd.
Na hun jaren in de Randstad heeft
hij samen met zijn vrouw in hun
nieuwe woonplaats Lelystad maar
enkele jaren van zijn pensioen mogen genieten. In de vroege morgen
begaf zijn hart het en ging hij de
rust bij Christus binnen.
Zijn onverwachtse heengaan betekende een schok, niet alleen voor zijn
naasten natuurlijk, maar ook in de brede kringen van zijn
leven. En een overvolle kerk bij zijn begrafenis bewees in
het hart van hoevelen hij een plaats had.
Met vele gaven was hij gesierd – overlijdensberichten en
samenkomst getuigden ervan wie en hoe hij was voor
zijn moeder, broers en zus, voor zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen, voor de kerk die hij als ambtsdrager diende
in Leiden en ook alweer in Lelystad en als synodelid in
Ede 2014 en in wier kringen hij zich inzette, en voor zijn
werk als jurist op een bijzondere afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Zijn betrokkenheid bij het werk van Woord en Wereld
heeft hij ook metterdaad getoond toen hij een viertal

jaren, van 2002 tot 2006, het secretariaat van het bestuur waarnam.
In die positie kon hij zijn deskundigheid op allerlei terreinen ten dienste
stellen van het beleid rond cahiers
en Nader Bekeken. Wij gedenken de
inzet van zijn persoon en gaven met
dankbaarheid.
Intussen leden zijn vrouw en kinderen een intens verlies, juist nu zij
met hem een nieuwe fase in hun
leven waren ingegaan: de tijd van
ontspanning van een drukke en vaak
ook gespannen werkkring, waardoor
hij nu voor hen en de kleinkinderen
opvallend meer beschikbaar kon zijn.
Hij genoot daar zelf ook erg van, en wie zou hem dat niet
nog vele jaren hebben gegund? Maar de Here van hierboven, die alle ding regeert, die men altijd moet loven,
die heeft het niet begeerd, zoals Marnix dat Willem van
Oranje liet zingen. En zijn wijsheid is niet te doorgronden,
zegt Jesaja (40:28), een woord dat de rouwbrief sierde.
Namens alle medewerkers van Woord en Wereld bidden
we zr. Niemeijer en haar kinderen en kleinkinderen toe
dat zij in deze wijsheid van de Here rust zullen vinden in
hun diepe en groeiende gemis, en dat Hij hun zijn troost
en nabijheid krachtig zal laten ervaren.
Pieter Schelling
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Hoe troosten we elkaar
aan het sterfbed?
Gemeentebreed
Gijs Zomer

‘Soms lees ik in rouwadvertenties: “Ons troost dat vader nu
weer bij moeder is”. “Heerlijk dat er een weerzien is.” Het
lijkt me allemaal hoe lief bedoeld ook, onder de bijbelse

maat.’ Dat zegt Aryjan Hendriks in zijn artikel ‘De Here Jezus
zien’.1 De Heer zien!, dat is voor Gods kinderen het mooiste
uitzicht, zegt dr. Hendriks.

Hij zegt dit uit de Schrift te hebben
geleerd ‘door mijn lieve nichtje’. Toen zij
– jong nog – moest sterven, corrigeerde
ze de troost die vriendinnen haar probeerden te geven: ‘Straks zul je pake
weer zien en je vriendin van wie je zo
veel hield.’ Hendriks’ nichtje verbeterde
haar vriendinnen: ‘Nee, ik zal straks de
Here Jezus zien! Dat is wat ik verwacht.’

Beroep op Schilder
Mijn schoonmoeder zou met dit artikel hebben ingestemd. Met haar had
ik nog wel ’ns een gesprek over het
hiernamaals. Ze vond dat we daarover
terughoudend moesten zijn. Ze kon me
ook wel de les lezen. De les van dr. Hendriks: de vraag naar herkenning en het
weerzien is minder belangrijk, die gaat
al te zeer uit van de mens, van onszelf.
Ze bezocht ook nooit het graf van haar
ouders. Als iemand ernaar vroeg, zei
ze: ‘Wat valt daar terug te vinden?’ En:
‘Ik zou ’t gráf niet eens meer terug vinden.’ ’t Had nooit een grafsteen gekregen. Toen mijn schoonvader overleed,
veranderde dit. Zorgvuldig zocht ze nu

naar een passende steen. Ze bezocht
ook graag het graf. En nog hoor ik haar
zeggen: ‘Ach, ik heb toch zo’n heimwee
naar die man.’
Ook ik ben opgegroeid met – wat ik
maar noem – de leer van individualisering van het hemelleven. We zullen
zijn als de engelen, die ook geen familierelaties2 hebben (Hendriks), de ene
relatie die telt, is de band met Christus:
de doden leven voor Hem (Luc. 20:38,
vert. NBG-’51). De visie van K. Schilder
– door dr. Hendriks instemmend geciteerd – was leidraad: de vraag naar het
weerzien is niet vroom, typisch iets van
het kerkhof.3

Beroep op de Schrift
Hendriks zegt dat de Schrift niets expliciet zegt over het weerzien van hen die
ons dierbaar zijn. Maar daarom hoeft ’t
nog niet onschriftuurlijk te zijn. Impliciet is in heel de Bijbel deze troostvolle
gedachte te vinden. Toen Abraham
zijn zoon Isaak moest offeren, ‘zei hij
bij zichzelf dat het voor God mogelijk
moest zijn iemand uit de dood op te

wekken, en daarom kreeg hij hem ook
terug, bij wijze van voorafbeelding’
(Heb. 11:19). Na de verdrietige dood van
zijn zoon – verwekt bij Batseba – troost
David zich met deze woorden: Ik kan
hem niet terughalen, maar ik ga naar
hem toe (2 Sam. 12:23). De profeten Elia
en Elisa worden beiden geconfronteerd
met de dood van een kind in het gezin waar zij te gast zijn. Elisa roept de
moeder in de kamer waar hij haar zoon
weer terug in het leven mocht roepen:
U kunt uw zoon meenemen (2 Kon.
4:36). En Elia had de dode jongen uit de
schoot van zijn diepbedroefde moeder
meegenomen naar de bovenkamer
waar hij logeerde. Ook hij had hem terug mogen roepen in het leven. En
dan neemt Elia het kind op, hij draagt
het naar beneden en geeft het aan
de moeder terug: Kijk, uw zoon leeft
(1 Kon. 17:23).
De opgewonden inwoners van Naïn lijken zich deze wonderen te herinneren
– ‘een groot profeet is onder ons opgestaan’ – als zij zien hoe Jezus de overleden enige zoon van een moeder, die
weduwe was, tot leven wekt en weer
teruggeeft aan de moeder, zoals Lucas
nadrukkelijk noteert (Luc. 7:15). Zo doet
Jezus, onze Heiland – dat is Heelmeester! En wat toch mogen we afleiden uit
het korte verhaal van de opstanding
van vele heiligen onmiddellijk na het
sterven van Jezus? Als de Heer is opgestaan, verschijnen zij aan een groot
aantal mensen (Mat. 27:53). Die ver-
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voormalige (!) echtgenoten of vrienden
schijning kan enkel betekenis hebben
een glimlach van dankbare blijdschap
gehad als de doden werden herkend.
zijn in het zien van elkaar, maar onmidPetrus mag de dode Tabita – Dorkas in
dellijk daarna zal hun beider aandacht
onze taal – teruggeven aan de heiligen
weer helemaal gericht zijn op de HERE.’6
en weduwen van Joppe, die zozeer om
haar hadden gehuild (Hand. 9:41). En
Vreemd is ook de – ooit later toegeals Paulus de jongeman Eutyches – hij
voegde – bijstelling in de kerkelijke
viel uit een raam van de derde verdiehuwelijksbelofte, die om trouw vraagt
ping dood neer – weer leven mocht in‘totdat Christus terugkomt’. Moet ik
blazen, lezen we: de leerlingen namen
heus geloven dat op de dag van Chrisde jongeman, die weer tot leven was
tus’ terugkomst – en met Hem komen
gekomen, met zich mee en voelden zich de doden terug – mijn vrouw en ik van
buitengewoon gesterkt (Hand. 20:12).
elkaar worden gescheiden?7
Geen van deze ‘dodenopwekkers’ hebben gemeend de rouwende nabestaan- Pastoraal belang
den te moeten corrigeren: in de hemel
telt de familierelatie niet, daar zijn we
Ik kreeg als pastor mijn lesje geleerd op
ieder voor zich enkel gericht op Chrismijn allereerste ziekenbezoek. Het was
tus… Het is een klein maar veelzeggend
bij een oudere, alleenstaande zuster
detail in de schets die Paulus geeft van
en ze zei me, dat ze zou sterven. Ik viel
het gebeuren op de dag van Christus’
stil en ze zei: ‘Je weet niks te zeggen,
komst. Hij zegt dat eerst de doden zuldominee? Geef me maar een kus.’ En
len opstaan en dan gaan we samen met toen ik dat deed, zei ze: ‘Tot ziens!’8 En
hen4 de Heer tegehoe blij was ik met
deze les. Het gaf me
moet (1 Tess. 4:17). De
Onbekommerd troosten
vanaf het begin van
jongste dag is de dag
met
een
hemels
weerzien:
mijn ambtswerk de
van drie wonderlijke
vrijmoedigheid om
reünies: de ziel komt
weerzien in de Heer
de stervenden en
terug in het opgehen die moeten achstane lichaam, de doterblijven, onbekommerd te troosten
den komen terug bij de levenden en de
met een hemels weerzien. Het heeft
Heer krijgt zijn gemeente terug. Troost
een moeder uit haar depressie mogen
elkaar met deze woorden!, zegt Paulus.
halen. Zij verloor haar lieve dochtertje
en met alle goedbedoelde bijbelwoorVreemde speculaties
den (‘je kind is nu bij God, daar is ze nu
vrolijk, ze zou niet meer terug willen’,
Of er herkenning is, die vraag houdt
en: ‘straks is ze niet meer je dochtertje
Hendriks open. We behouden onze
maar je zuster-in-het-geloof’) zei me
persoonlijkheid: Mozes is Mozes en ik
deze moeder: ‘Ik was m’n dochtertje
ben ik. In de toekomstige wereld heeft
dus voor altijd kwijt!’ Zo trof ik ook ooit
ieder zijn eigen plaats, in totaal andere
een jonge weduwe. Ze was ontroostverhoudingen, zegt hij in het artikel
baar na de dood van haar lieve man.
dat hij zo besluit: Het gaat er dus niet
Een jaar lang had ze bang in het hoekje
maar om dat we straks elkaar weer
zien, maar dat we Hem zien, zoals Hij is van haar bank gezeten. Toen had een
tante gemeend haar de les te moeten
(1 Joh. 3:2).
lezen: je houdt dus meer van je man
De visie van Hendriks kan leiden tot
vreemde speculaties. Zo beweert dr. Jan dan van God. En ze hield haar de bijbeltekst voor: je Maker is je man (Jes.
Hoek dat we elkaar wel zullen herken54:5). Het is waar, het kan ook een benen, maar we krijgen elkaar niet terug,
5
nauwd gevoel geven. Toen ik vlak voor
er is geen reünie : ‘Als een weduwe
de begrafenis van haar man een weoverlijdt zal zij in de hemel eerst haar
duwe wilde troosten met een hemels
man voorbijgaan. Dan zal ze één en al
weerzien, onderbrak ze me: ‘De man
oog en oor zijn voor haar Heiland. Verin deze kist, die wil ik nooit meer zien!’
volgens zal het dan rijk zijn als ze haar
Het weerzien is geen vanzelfsprekendman in Christus terug zal vinden als
heid. Het is een weerzien in de Heer, Hij
zij hem herkennen zal in het koor van
zaligen.’ En: ‘Dan zal er wellicht bij twee die rechter is, Hij beslist. Dat voedt wel

zeer mijn verlangen: alle gebrokenheid
wordt geheeld. En dit is toch een heel
belangrijk onderdeel in de troost aan
wie gaat sterven.

De les van Pasen
Dit verhaal schrijf ik op Tweede Paasdag. Gister zongen we in een feestelijke
dienst ’t stralende lied U, zij de glorie,
opgestane Heer. Met de verwachtingsvolle oproep: Zie Hem verschijnen, Jezus,
onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn
armen weer. Naar Hém zie ik uit: Jezus,
de machtige Herder van de schapen, die
de God van de vrede door het bloed van
het eeuwige verbond uit de wereld van
de doden heeft weggeleid (Heb. 13:20).
En laat ook ik ten slotte een beroep op
K. Schilder mogen doen. In 1948 bezocht hij zijn collega en vriend S. Greydanus. Greydanus was ziek. Hij was al
enige tijd weduwnaar en nu zou ook hij
komen te overlijden. Hoe heeft K. Schilder hem toen getroost? Hij schrijft in
een In memoriam: ‘Het was hem goed,
hij schikte zijn voeten op een Zwolsch
bed en ging zijn vrouw en al de heiligen opzoeken – in de Heere.’9
Noten:
1

Nader Bekeken, jrg. 25, p. 81.

2

Zie voor een andere uitleg dr. J.H. Schaef
fer, Trouwen - als je vrijheid je lief is,
Franeker 2008, p. 111-141, een verrassend
hoofdstuk over huwelijk en eeuwig leven.

3

Dr. K. Schilder, Wat is de hemel, Kampen,
1954, p. 125.

4

Vgl. de schriftoverdenking van J. van
Bruggen, ‘Mórgen zie ik je weer…’, in: De
Reformatie, jrg. 40, p. 34.

5

Dr. Jan Hoek, Hoop op God, Zoetermeer,
2004, p. 283.

6

Dr. J. Hoek, Voorbij de dood, Zoetermeer,
1996, p. 88/9.

7

Het is mij ter synode niet gelukt om
deze woorden verwijderd te krijgen, zie
Acta GS Zuidhorn 2002, p. 140.

8

Zie mijn Geef me maar een kus, Woord
en wereld, nr. 79, p. 9.

9

Handboek (van de Gereformeerde Kerken) 1949, p. 116.
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Blij met de volwassendoop!

Ik besefte hoe
deze situatie
een heel ander
licht op de doop
doet vallen dan
wanneer er een
baby gedoopt
wordt. Zo’n pasgeboren kindje
heeft geen besef
van wat er gebeurt.
Deze volwassen
broeder heeft dat wel.
En hij beseft dat er echt
iets verandert. Hij volgt nu
een heel andere koers in zijn
leven. Dat betekent heel letterlijk:
loslaten en achterlaten van alles wat tot nu
toe zo belangrijk voor je was. Anders gezegd: je laat
je vol vertrouwen achterovervallen, in het vertrouwen
dat Jezus je opvangt en weer uit het water tilt. Dat
werd mooi zichtbaar gemaakt door de doop door onderdompeling. Hij liet zich achterover vallen in de armen van hen die hem doopten. In het vertrouwen dat
zij hem weer overeind zouden helpen, het water uit.
Een vluchteling in een nieuw vaderland, die gegrepen is door Gods liefde. Hij laat alles los en laat zich
vol vertrouwen in Gods handen vallen. Hij is zijn huis
in Syrië kwijt, maar hij vindt geborgenheid bij God.
Jezus verzekert hem: in het huis van mijn Vader

is ruimte genoeg! Hij verliest het contact met zijn
familie, vanwege de afstand en vanwege deze geloofskeuze. In de kerk krijgt hij er een grote familie
voor terug. Meer dan honderd broeders en zusters!
Het raakt me, hoe zichtbaar dit wordt door die doop
van een volwassen broeder binnen de gemeente. Hij
kreeg ook nog eens een nieuwe naam. Dat verdiept
onze bijna uitgesleten manier van omgaan met doopnamen.
Wat ben ik blij met de volwassendoop. Die maakt het beeld van
de doop extra sprekend. Bij
een baby wordt je beeld
beperkt door het jonge,
ogenschijnlijk nog
onbedorven leven.
Voor dat kindje
verandert er
niets in wat wij
zien. Voor de Syrische broeder
betekent het
volgen van Jezus dat hij een
wissel overgaat.
Hij verlaat de
route die hij tot
dan toe volgde en
gaat de andere kant
op, achter die Ander
aan. Daarmee wordt
het verlies zichtbaar,
voelbaar en pijnlijk. Maar de
doop markeert vooral ook het
begin van een nieuwe fase in het leven van deze broeder.
Zoals de dominee zei: ‘De doop is het inschrijvingsbewijs in de school van Christus.’ Er is in Gods koninkrijk veel te leren en daar is alle ruimte voor. Bij mij op
school zeggen we tegen elkaar: ‘Fouten maken mag,
als je er maar wel van leert.’ In de school van Christus geldt een heel andere regel: je blijft erbij horen,
ondanks de zonde in je leven. Elke dag mag je weer
bij God terugkomen. Wát een genade!
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Column
Huib van Leeuwen

Eerder schreef ik een column onder de titel ‘Vóór de
kinderdoop’ (Nader Bekeken, juni 2012). Nu was ik onlangs in een kerkdienst waar een volwassen broeder
gedoopt werd. Hij kwam als vluchteling uit Syrië en
ontmoette hier een lotgenoot die hem over Jezus vertelde. Dat zei hem niet zo veel, maar kennelijk was er
wel een snaar geraakt. In de maanden erna waren er
diverse signalen in zijn leven, waardoor hij gedrongen
werd om in de Bijbel te gaan lezen. Dat riep weer allerlei vragen op. Hij zocht die eerdere kennis
op om hem verder te helpen. Uiteindelijk gaf hij zich gewonnen
aan het evangelie. En nu is
hij gedoopt. Een bijzondere en ontroerende
gebeurtenis. Ik ben
blij dat ik het mocht
meemaken.
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EEN SERIE CAHIERS TOT

‘Ik sta een vrouw niet toe dat ze zelf
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keer genoemd worden, maar niet
echt besproken. Je kunt zeggen
dat een synode niet aan exegese
mag doen, maar dat is niet waar. Er zit
in onze belijdenisgeschriften en in tal
van besluiten van de synode heel wat
exegese. Maar een synode kan toch
niet één exegese van zwijgteksten en
scheppingsorde vaststellen en daaraan
binden? Dat klopt. Maar het blijft onbevredigend dat niet wordt ingegaan op
wat altijd als blokkades voor de vrouw
in het ambt is opgeworpen. Men kan
toch op zijn minst aangeven welke
kanttekeningen er bij de klassieke
opvatting te plaatsen zijn. In Nader Bekeken is de afgelopen tijd terecht naar
voren gebracht hoe onbevredigend het
nalaten daarvan is.
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In 2001 promoveerde de Koreaan K.K.
Lim in Apeldoorn op Het spoor van
de vrouw in het ambt. Een historische
studie naar de openstelling van het
ambt voor de vrouw in de EvangelischLutherse Kerk van het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse Hervormde
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ontdekkend in de dissertatie was dat de genoemde
kerken besloten tot de vrouw in
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Het is de traditie van Woord en Wereld
dat zaken als deze in alle rust ‘nader

Pieter Niemeijer

positief zou kunnen uitvallen. Wat
moest dit betekenen voor zijn kerkelijke
positie? Moest hij dit kunnen dragen?
Of moest hij tot de conclusie komen
dat dit een breuk met de kerken zou
betekenen?
De vrucht van dit nadenken werd zichtbaar in een paar artikelen in Nader
Bekeken van januari 2015 die de
zogenaamde zwijgteksten behandelden. Deze artikelen werden ook
opgenomen in een cahier in de
serie Woord en Wereld uit 2016:
Pieter Niemeijer, De kerk: hoe sta
ik erin? (hfdst. 9). Dat cahier ging
over de verhouding van waarheid
en eenheid. In het cahier dat nu
verschijnt, geeft hij zijn artikelen
uit 2015 een nadere uitwerking.
Hij schetst de ontwikkeling in
zijn denken en geeft aan waar hij
op dit moment staat. De grote
vraag is: is het besluit van de
Generale Synode Meppel 2017,
waarin de zusters toegang kregen tot het ambt, een reden om
de kerkelijke gemeenschap te
verbreken?
Deze achtergrond maakt duidelijk waarom in dit boekje
veel aandacht uitgaat naar de
zogenaamde zwijgteksten en de zogenaamde scheppingsorde. Hoe dwingend is de klassieke opvatting daarvan? Is dat de enig mogelijke en valt die
samen met het Woord van God?

28-03-18 09:52

is bepalend, maar de waarheid van
Gods Woord (art. 7 NGB). In het hier
aangekondigde boekje wordt ingegaan
op het onderwijs van de apostel in de
zwijgteksten en op wat valt af te leiden
uit Gods handelen bij de schepping.
De hernieuwde bezinning op het onderwerp ‘man, vrouw en ambt’ begon
voor de auteur in de aanloop naar
de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die in Ede
werd gehouden in 2014. Er verscheen
een deputatenrapport dat de inschakeling van zusters in de ambten zag
vallen binnen de bandbreedte van wat
gereformeerd mag heten. Toen werd
duidelijk dat het antwoord op de vraag
naar de vrouw in het ambt wel eens

Dit boekje is een persoonlijk document.
We hopen dat het de kerkgemeenschap
dient die we liefhebben. We hopen dat
het ruimte schept voor echt gesprek
en dat het de gedachtevorming onder
ons verder brengt. Om die reden hoopt
de redactie die zorg draagt voor de uitgave van de cahiers van Woord en Wereld, dat dit cahier veel lezers krijgt.
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Een missionaire dissertatie

Interculturele missionaire
ontmoeting
Van der Lugt beschrijft en evalueert
de ‘ontmoeting tussen gereformeerdvrijgemaakten en Surinaams-Hindo
staanse hindoes in het Rijnmondgebied
tussen 1973 en 2006’ (p. iv). Allereerst
wordt de geschiedenis weergegeven:
hoe kwamen de ontmoetingen en contacten tot stand, en wat stond daarbij
op het netvlies van de vrijwilligers en
missionaire predikanten vanuit de gereformeerd-vrijgemaakte kerk die met
die contacten begonnen? Dat wordt
helder: het ging om de vraag hoe het
evangelie zo over te brengen, dat het
door de hindoes begrepen zou worden
‘zoals wij het bedoelden’ (p. 3). Daarbij
was het doel dat de hindoes het evangelie zouden oppakken en tot bekering
zouden komen, zodat ze zouden worden tot Nederlandse, gereformeerde
christenen. Dat was ‘per saldo’, zoals
Van der Lugt gaandeweg steeds duidelijker concludeerde, de verwachting die
eigenlijk door alles heen functioneerde
(p. 4).
Die constatering riep meteen de vraag
op of dit echt de bedoeling is. Is het
zo dat het evangelie zich zo compleet
vormt naar de dominante context en
cultuur waarbinnen het terechtkomt,
dat die context en cultuur ook de bepalende kaders vormen? Toegespitst
op de missionaire ontmoeting wordt
die vraag van wezenlijk belang: als de
Nederlandse samenleving de context is
waarbinnen de missionaire ontmoeting
tussen gereformeerd-vrijgemaakten
en Surinaams-Hindostaanse hindoes
plaatsvindt, zal dat er dan toe (moeten)
leiden dat deze hindoes worden tot Nederlandse, gereformeerd-vrijgemaakte
christenen? Met andere woorden:
gaat het om een proces van complete

integratie waarbij uiteindelijk de dominante cultuur van de meerderheid
die van de minderheid zal gaan beïnvloeden en zelfs overnemen? Om het
nog meer toegespitst te formuleren:
mag verwacht worden dat mensen uit

een andere cultuur die in Nederland
met het geloof in aanraking komen,
‘integreren’ tot Nederlandse, en in dit
geval, gereformeerd-vrijgemaakte
christenen?
Op scherp gesteld is dit de vraag die
zich aan Van der Lugt met steeds meer
kracht opdrong, waarbij hij uitkwam bij
de fundamentele vraag of de gereformeerd-vrijgemaakte missiologie wellicht tot deze conclusie voert.

Actualiteit en relevantie
Wie maar enigszins thuis is in de
wereld van de missionaire ontmoeting over culturele grenzen heen,
weet dat hier echte vragen op tafel
komen. Vragen die meteen ook, binnen de Nederlandse context, actueel
zijn. Binnen meerdere protestantse
kerkgenootschappen wordt ruimte
gegeven aan missionaire initiatieven.
Zendingsgemeenten ontstaan, mis-

sionaire gemeenschapsvorming komt
van de grond in meerdere, van elkaar
onderscheiden contexten en culturele
settingen. Met alle vragen die daarmee ook op de kerkelijke vergadertafel
terechtkomen. Want wat vraagt dit
allemaal van de kerken? Hoe moet je
ermee omgaan?
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
de gedachte nog wel eens aanwezig is
dat missionaire initiatieven en kerkplantingen in zekere zin ‘opstapjes’ zijn
naar waar het eigenlijk om gaat: een
integreren in een ‘normaal’ kerkelijk
patroon, zoals dat geldt in de kerk van
waaruit het missionaire initiatief ontstaat. Ik ben die gedachte meerdere
keren tegengekomen. Soms zelfs zeer
sterk gearticuleerd. Daarbij spreek ik
vanuit een christelijk-gereformeerde
context, maar ik denk zomaar dat het
breder geldt. En ik geef toe: er zijn allerlei vragen die omhoogkomen. Want
wat gebeurt er in een echt missionaire
ontmoeting waarbij over cultuurgrenzen heen het evangelie van Jezus Christus gedeeld wordt? Wat doet dat met
een gemeente die daar in haar eigen
context mee in aanraking komt? Wat
betekent het als het gaat om de eigen
geloofsbeleving? Wat doet het met het
eigen gemeentelijke bestaan, waaraan,
door de jaren heen, vaak een heel eigen
karakteristieke invulling is gegeven?
En wat doet het sowieso met het hele
begrip kerk, gezien vanuit de bijbelstheologische constatering dat Christus
in de kerk de zijnen bij elkaar brengt en
aan elkaar verbindt?
Hiermee is het belang van de studie
van Van der Lugt gegeven. Hij stelt
vragen aan de orde, die, vandaag zeker,
op de tafel van de kerk en de theologie
thuishoren. Omdat de kerk – en dat is
wel de diepste reden – niet van mensen
maar van Christus is. Daarom heeft de
kerk, in verantwoording naar Hem, bezig te zijn met deze vragen.

Asymmetrie
Intussen blijft het spannend, omdat je
werkelijk jezelf tegenkomt wanneer je

133

Gelezen
Jan van ’t Spijker

Soms verschijnen er boeken die je niet alleen boeien, maar
ook bezighouden omdat ze een thematiek behandelen die
actueel en van wezenlijk belang is. Zo’n boek is de dissertatie
van Arie Simon van der Lugt, die hij verdedigde op 21 oktober
2016 in Kampen.
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in een echte interculturele ontmoeting
terechtkomt. Wat is daarin bepalend, of
zelfs doorslaggevend? Van der Lugt beschrijft het onbegrip en de weerstand
in de ontmoetingen aan de kant van de
hindoes vanwege de ‘op overtuiging’
gerichte en daarom claimende houding
van de gereformeerd-vrijgemaakten.
Die houding leidde ertoe dat sociaalculturele aspecten die voor de hindoes
van belang waren, door de mensen van
de kerk als ‘tweederangs en hinderlijk’
ervaren werden. Het eigenlijke in de
ontmoeting bleef, gezien vanuit het gereformeerd-vrijgemaakte, de communicatie van de geloofsinhoud. De rest was
ondergeschikt. En dat had tot gevolg
dat er in het hele proces een asymmetrie aanwezig was – en ook bleef – in de
onderlinge verhoudingen.
Dit stelt voor de vraag hoe de verhouding moet zijn tussen de uitgangspunten en doelstellingen van het gereformeerd-vrijgemaakte missiologische
kader aan de ene en de missionaire
praktijk aan de andere kant. Omdat
meteen ook duidelijk is dat de verhouding tussen religie en cultuur een rol
speelt, waaraan niet voorbijgegaan kan
worden. De verschillen in wereldbeeld
die aan weerszijden verankerd zijn in
de eigen religieuze achtergrond, leiden
tot een compleet verschillend verstaan
van het transcendente en van rationaliteit en ervaring. Dat bemoeilijkt het
over en weer verstaan van elkaar. Wat
de een bedoelt, begrijpt de ander heel
anders.
In dat alles werd de asymmetrie nog
eens versterkt vanuit het gegeven dat
de ontmoeting, zoals al aangegeven,
op overdracht was gericht, maar dan
vooral en slechts van de gereformeerdvrijgemaakten naar de hindoes. Er
zat een duidelijke beperking in de
ontmoeting: de eigen kerkelijke positie, gekenmerkt door loyaliteit van de
gelovigen ten opzichte van de persoon
van Jezus Christus, bepaalde de houding en maakte een andere beweging
onmogelijk. Van der Lugt constateert:
‘de overstap van hindoe naar gereformeerd-vrijgemaakt christen wordt
verwelkomd en gewaardeerd’ terwijl
‘de stap andersom wordt afgewezen en
beschouwd als een vorm van opzeggen

van de loyaliteit’. De hindoe zou ‘in het
erkennen van de unieke positie van
Jezus Christus’ de waarheid ‘vinden’,
en zou zo komen tot een ‘betrouwbare
kennis over het transcendente’. Van de
kant van de hindoes was er echter, stelt
Van der Lugt, een heel andere verwachting bij het aangaan van de contacten.
Men was niet uit op het ‘bekeren’ tot
het hindoeïsme, maar op het zoeken
van verbinding om te komen tot een
gezamenlijke inzet in de samenleving.

Missiologisch kader
Dat een en ander directe implicaties
heeft als het gaat om het gereformeerd-vrijgemaakte missiologische
kader en het uitgangspunt daarvan,
mag duidelijk zijn. Wat zegt dat uitgangspunt over een ontmoeting met
mensen uit een andere religie? Van
der Lugt schetst met het oog op die
vraag allereerst de ontwikkeling van de
meest relevante aspecten van de gereformeerd-vrijgemaakte missiologie, en
maakt inzichtelijk dat er een ontwikkeling binnen de missiologie heeft plaatsgevonden waarbij uitgangspunt was

als pseudoreligie (dat gebeurt in wat
elenctiek genoemd wordt). In dit alles
functioneert de gemeente als geloofsgemeenschap die meteen ook een gezonden gemeenschap is. De rol van de
kerk wordt breder: naast doelgemeenschap waar de gelovigen samenkomen,
wordt het ook een gemeenschap die
gekenmerkt wordt door getuigend
(spreken en) leven.
Duidelijk is dat binnen dit kader een
aantal systematisch-theologische
thema’s functioneren. Zo geldt zonder
meer dat de vraag naar het eeuwig heil
(de soteriologie) dominerend aanwezig
is, en in het spreken over de openbaring
en de eschatologie de spits bepaalt.
Meteen daarmee verbonden heeft de
kerk (de ecclesiologie) een belangrijke
plek: aan de kant van de zender is het
de opdracht tot verkondigen, en aan de
kant van de ontvanger is het de kerk
waarbinnen men terechtkomt. Op de
achtergrond van dit alles staat de theologische antropologie (wat is theologisch van de mens te zeggen). Die mens
staat tegenover God als schepsel verantwoordelijk en daarop wordt hij aangesproken. Hij wordt tot ver-antwoording geroepen. En dan vindt dit alles ook
nog plaats in een culturele setting die
erom vraagt dat het evangelie op een
goede manier wordt vertaald naar de
ontvangende cultuur.

Evaluatie

Dr. Simon van der Lugt
– en bleef – dat de kerk de opdracht
heeft om het evangelie te proclameren.
Die proclamatie wil mensen brengen
tot een keuze die beslissend is met het
oog op het eeuwig heil. In verband
daarmee is een wezenlijk element in
het proces van proclamatie dat de nietchristelijke religie ontmaskerd wordt

Nadat Van der Lugt dit alles beschreven
heeft, komt hij in het laatste hoofdstuk tot een evaluatie, die zichtbaar
moet maken of er een verband bestaat
tussen de optredende spanningen en
problemen en de missiologische uitgangspunten die op de achtergrond
aanwezig waren. Hij constateert dat de
uitgangspunten de praktijk in die zin
bepaalden dat de verkondiging centraal
stond. Dat impliceerde echter meteen
misverstand en tegenspraak, omdat
het – overigens legitieme – element
van het ontmaskeren en oproepen tot
bekering dominerend was.
In zijn evaluatie wijst Van der Lugt
op het belang van een interreligieuze
dialoog waarbij het ontmaskerende
element meer op de wezenlijke plaats
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terechtkomt, namelijk gericht op de
centrale levensoriëntatie, en niet op
de veel meer te waarderen positieve
aspecten van de andere, niet christelijke religieuze
traditie. Er mag
binnen het proces van evangeliseren ruimte
zijn voor het
waarderen
van culturele
aspecten van
de ander binnen een christelijk kader.
Er kan (en zal
in veel gevallen) zelfs een
over en weer
plaatsvinden
waarbij de eigen positie ook
in een ander
licht komt te
staan. Dat betekent niet dat
het element van de elenctiek helemaal
verdwijnt, maar dat het op een meer
missiologische plaats terechtkomt.
Naast getuigen en verkondigen mag
ook ‘terechtwijzen’ (elenchein) aan de
orde zijn. Maar er zal ook plaats mogen (en moeten) zijn voor respect en
waardering voor die elementen waarin
van de ander geleerd kan worden. Heel
concreet noemt Van der Lugt dan waardering voor bijvoorbeeld de huwelijksethiek in de Surinaams-Hindostaanse
cultuur. En er zou meer te noemen zijn.
In ieder geval is duidelijk dat de interreligieuze dialoog een kritische en opbouwende functie kan hebben, die ook een
ander, nieuw, verfrissend, corrigerend,
licht laat schijnen op de eigen identiteit
met de daaraan verbonden vormen.
Er kan ook naar de eigen identiteit toe
sprake zijn van kritische aanspraak en
appel. Van der Lugt schrijft (p. 220): ‘In
een gereformeerd-vrijgemaakte theologie van de godsdiensten zal er ruimte
zijn voor een dialoog tussen christenen
en niet-christenen, waarbij een lerende
houding samengaat met een bereidheid tot kritiek op de ander. Daarin kan
op initiatief van christenen een “elenctisch moment” worden bereikt, dat het
aanwijzen van schuld en het oproepen

tot bekering met zich meebrengt. De
gesprekspartner kan ook de christenen
kritisch aanspreken, vanuit een eigen
theologie van de godsdiensten.’

Balans
Aan het begin van zijn studie schrijft
Van der Lugt te hopen ‘een bijdrage te
leveren aan de gereformeerd-vrijgemaakte missiologie op het punt van
de contextualisatie van het evangelie
in de Nederlandse situatie, speciaal in
relatie tot de aanhangers van het hindoeïsme’ (p. 5).
Wanneer ik, na deze korte schets van
de inhoud van zijn studie, de balans
opmaak, constateer ik dat Van der Lugt
werkelijk een wezenlijke bijdrage geleverd heeft aan de missiologie. In het
verstaan van het wezen van de zending
is het uitgangspunt vanuit gereformeerd gezichtspunt altijd geweest dat
het Christus is die zijn kerk vergadert
(HC, vr./antw. 54), en dat Hij in zijn
kerk de zijnen bij elkaar brengt en aan
elkaar verbindt. Dat maken de Schriften
duidelijk. En je ziet het ook gebeuren
in diezelfde Schriften. Over lands- en
cultuurgrenzen heen verbindt de Geest
van Christus mensen aan Hem en aan
elkaar. En Hij doet dat zonder het cultuur-eigene op te heffen. Daarin is iets
te zien van wat Andrew Walls een Efezemoment genoemd heeft: samen met

alle heiligen ontdekken we steeds meer
van de onmetelijke rijkdom die er is in
Christus. Het besef dat een dergelijk
Efeze-moment een geschenk van God
is, geeft ook
ruimte voor
ontmoeting
met andersdenkenden.
Waarbij we getuigend, overtuigd van wat
wij in Christus
ontdekten,
onze plek in die
ontmoeting
mogen innemen. Niet met
als doel om te
overtuigen.
Maar om te
getuigen. In
afhankelijkheid
van de Geest
van Christus
van wie Johannes schrijft
dat Hij het is die mensen overtuigt
(Joh. 16:8). Die afhankelijkheid zet de
elenctiek op de juiste plek. En geeft er
inhoud aan.
N.a.v.: Arie Simon van der Lugt, Gereformeerde christenen ontmoeten
Surinaams-Hindostaanse hindoes in
het Rijnmondgebied. Een analyse van
de ontmoeting vanuit de verschillen in
cultuur en religie, uitg. Theologische
Universiteit van de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) Kampen &
Evangelische Theologische Faculteit
Leuven, 2016, ISBN 9789077854068 en
9789082589405, 421 pag.
Drs. J. van ’t Spijker te Hoogeveen is universitair docent missionaire vakken en gemeenteopbouw aan de Theologische Universiteit
Apeldoorn.
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Bijna

Stil stil met al zijn nagels op de grond
waarin iets omging, los gerucht waarnaar
hij overboog met al zijn oren recht,
zat in de tuin een haas klaar voor vertrek:
op scherp, zo wakker dacht je als maar kon,

Gedicht
Gert Slings

toch met de ingekeerdheid van wat slaapt,
tussen zijn voeten uitgespaard de vlucht,
zwart binnenin, een koffertje gepakt,
een holle vorm waarvan zijn buik de deksel,
schemer hing om zijn borstels zo voorlopig
als een kantine om een vlieg, niets woog,
hij kon rechtuit de lucht in of van aarde
worden wat hij verkoos maar hij deed geen
van deze dingen, zat tot ik wegliep
tegen zonsopgang stilte te bewaren.
Eva Gerlach (1948)
Uit: Een bed van mensenvlees, 2003

Als liefhebber van hazen ben ik blij met deze prachtige beschrijving.
Het begint al met: Stil stil.
Daar zat een haas, zo wakker dacht je als maar kon,
toch met de ingekeerdheid van wat slaapt.
Op scherp, klaar voor vertrek.
Maar hij vertrok niet, zat stilte te bewaren,
bij de ik in de tuin.
Je ziet het tafereeltje voor je.
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De Godsopenbaring
in de hele Schrift

Persrevue
Gert Schutte
Foto: Mazbln
In onze tijd kom je veel mensen tegen
die, hoewel ze zich geen christenen
noemen, toch met een zekere waardering over Jezus spreken. Hij was een
groot mens, een voorbeeld voor velen.
Maar wel een mens, geen God. Ook
christenen wijzen vaak op de voorbeeldfunctie van Jezus Christus. In een
artikel in het Reformatorisch Dagblad
van 9 februari 2018 wijst ds. J.M. Haak
uit Dordrecht erop, dat dit past in een
ontwikkeling in christelijk Nederland,
waarbij onderhuids van alles gaande
is op het gebied van de Godsleer. Hij
noemt dit bedreigend. De kerk leeft immers van wie God is. Van dat ene, grote
geheim van het geloof (1 Tim. 3:16). Hij
geeft hiervan drie voorbeelden.
Laat ik beginnen met twee voorbeelden
die de Heere Jezus Christus betreffen.
Onlangs kondigde Hillsong Church, een
invloedrijke keten van pinkstergemeenten die zijn oorsprong heeft in Sydney
(Australië), weer een ‘grand opening’
aan. De zogenaamde Geloofsbasis
(belijdenis) zei dit als eerste over Jezus’
werk: ‘Wij geloven dat Jezus Christus

tijdens zijn leven op aarde de wil van
God bekendmaakte en Gods Koninkrijk
verkondigde.’
Maar het Evangelie claimt iets wat
eindeloos verder gaat. Namelijk dat
Christus God(s wezen) bekendmaakt en
de Koning van het Koninkrijk is. Waarom
wordt er zo veel aandacht besteed aan
aantrekkelijke diensten en niet aan de
christologie?
Salafisme
Het tweede voorbeeld betreft het christelijke leven. Jezus Christus wordt door
velen vooral als voorbeeld genoemd. ‘Zoals Jezus dit deed, zo doe ik dat’, zeggen
die christenen. Nu roept Christus ons
inderdaad op om Hem te volgen. Dat betreft Zijn oproep om te sterven aan onszelf en ons leven te vinden in Hem (Matt.
16:24). En als de apostel Paulus zegt
dat wij hem moeten navolgen zoals hij
Christus navolgt, zegt hij dat omdat hij
Christus als Heere erkent (Hand. 9:5). De
Vroege Kerk kent dan ook het getuigenis
dat wij ten diepste geen idee hebben wie
Christus is, dat Hij werkelijk God is.
Vandaag de dag lijkt Christus eerder een

islamitische Christus te worden. Burgemeester Aboutaleb doelde daar laatst
op in het Rotterdamse raadsdebat over
salafisme. De burgemeester hield vol dat
salafisme niets bijzonders is. Het gaat
er volgens hem om wie je salaf (voorganger) is. Zoals moslims Mohammed
als voorganger hebben, zo is Jezus Christus de voorganger voor christenen, zei
Aboutaleb. Maar er is geen moslim die
beweert dat Mohammed God is. Stralen
christenen misschien uit dat Christus
vooral een voorbeeldfiguur is?
Drie-eenheid
Het derde voorbeeld betreft Gods Drieeenheid. In de Gereformeerde kerken
vrijgemaakt wordt gediscussieerd over
de vrouwelijke ambtsdrager. Meestal
gaat het dan over de uitleg en toepassing van Schriftteksten. Maar niet iedereen houdt het daarbij. Zowel sommige
voorstanders als sommige tegenstanders
beroepen zich in deze kwestie op Gods
Drie-eenheid. Alsof God een mens is die
zich met andere mensen laat vergelijken,
en niet ‘een geheel enig en éénvoudig
geestelijk wezen (…) eeuwig, ondoor-
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grondelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig en almachtig’ (art. 1 Nederlandse
Geloofsbelijdenis).
Speculatieve denkbeelden worden in
deze discussie niet geschuwd. Zelfs het
in de Verenigde Staten gevoerde debat
over de eeuwige onderschikking van God
de Zoon aan God de Vader schiet hier
wortel!
Haak meent dat deze situatie onder
westerse christenen hoort bij de context waarin zij leven. Onze cultuur
heeft God afgeschaft. Christenen zitten in het defensief. Zij hebben al hun
energie nodig om te kunnen blijven
geloven. Anderen proberen God nog levend te houden door geloofsinhouden
aan te passen aan het begrip van he-

dendaagse mensen. Maar ondertussen
raakt het grote geheim van het geloof
uit zicht. Zijn conclusie is dan ook:
Daarom moeten Nederlandse christenen terug naar de Godsopenbaring in
de hele Schrift. Naar de vraag wie God
is. Het Oude Testament vertelt dat God
Zijn volk straft omdat het andere goden
achternaloopt. Het volk gaat in ballingschap. Maar dan troost God Zijn volk
ook (Jes. 40-66). God zegt bij herhaling
dat Hij volstrekt uniek is en dat er geen
andere god naast Hem is. God belooft
dat Hij er Zelf voor zal zorgen dat Hij
– en Hij alleen – aan Zijn eer komt.
En dan blijft het eeuwenlang stil. Totdat
daar die Man komt aanlopen. Die Man
die wonderen doet, zonden vergeeft en

Zich laat aanbidden. Maar ook de Man
die je kunt betwisten, slaan en bespotten. Wegens blasfemie wordt Hij gekruisigd.
Het Evangelie zegt: Híj is God. Nederlandse christenen moeten Hem beter leren (er)kennen. Jezus Christus is niet een
‘mindere God’ (alsof zoiets zou kunnen!).
En Hij is allereerst onze aanbidding
waard. Wie Hem zo belijdt, wordt door
de Heilige Geest in het grote geheim van
het geloof ingeleid en daarbij bewaard.

Afscheid van het referendum?
Vorige maand konden we tegelijk met
de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen aan een landelijk referendum.
Mogelijk voor het laatst. Twee eerdere
referenda hadden niet gebracht wat
voorstanders van deze volksraadpleging ervan verwachtten en hadden
tegenstanders bevestigd in hun bezwaren. Het aantreden van een nieuwe
coalitie vorig najaar vormde een goede
gelegenheid om een einde te maken
aan de mogelijkheid van een raadplegend referendum. Dat
ging niet zonder
slag of stoot. Vooral
D66 – een partij die
zich jarenlang sterk
gemaakt had voor
de invoering van re-

ferenda – moest het ontgelden. Tegenstanders van afschaffing gebruikten
grote woorden.
In Trouw van 24 februari 2018 schreef
Hans Goslinga een nabeschouwing
waarin hij deze grote woorden tegen
het licht hield:
Het doorgaans stoïcijnse SP-Kamerlid
Jasper van Dijk twitterde: ‘Een zwarte
dag voor de democratie’. PVV-fractieleider Wilders ging daar nog overheen:

‘Nederland op weg naar Noord-Korea’.
Niet zo vreemd deze reacties. De SP en
de PVV zijn groot geworden dankzij het
referendum over de Europese Grondwet in 2005. Zij hebben als typische
protestpartijen baat bij dit instrument,
net als het Forum voor Democratie van
Baudet, voor wie het referendum over
het Oekraïneverdrag in 2016 als vehikel
richting Den Haag diende.
Bezie je de politieke gevechten over het
referendum als strijd om de macht, dan
wordt veel duidelijk. In dat perspectief moeten de grote woorden direct worden gerelativeerd.
Eerder dan een zwarte dag was
het afgelopen donderdag (toen
de Tweede Kamer debatteerde
over de afschaffing van de
mogelijkheid van een referendum, GS) een feestdag voor ons
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stelsel. De afwaardering van de directe
democratie betekent spiegelbeeldig een
herwaardering van de vertegenwoordigende democratie. (…)
Volmaakt is dat stelsel niet, maar misschien is het wel het minst onvolmaakte
en in tijden van polarisatie zelfs een
zegen vanwege het ontbreken van een
institutionele zwart-wit tegenstelling
in de vorm van een tweepartijenstelsel
of een referendum. Ons stelsel dwingt
partijen tot samenwerking en creëert
daardoor grenzen aan de polarisatie,
zoals de PvdA met de verloren formatie

expressie van het adagium ‘het volk aan
de macht’.
Zou hij het zelf geloven? Referenda
tonen niet de wil van het volk, maar
de verdeeldheid van het volk. Als het representatieve stelsel een zekere onvrede
oproept, geldt dat evenzeer en zelfs in
absolute zin voor de referendademocratie. Teleurgestelden zullen er altijd zijn;
Abraham Kuyper constateerde een eeuw
geleden al dat onvrede in het parlementaire systeem zit ingebakken. Maar
anders dan de stelsels in Amerika en het
Verenigd Koninkrijk biedt ons systeem
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in 1977 heeft ervaren en de PVV met het
verzaken van de tegenmacht in 2010.
Het ligt niet aan ons open stelsel dat
groepen in de bevolking onvoldoende
invloed ervaren op het regeringsbeleid.
Vanaf het begin van deze eeuw hebben zeven partijen korter of langer deel
uitgemaakt van de regeermacht. Dat
die periode voor de nieuwkomers LPF en
PVV kort was, moet henzelf worden aangerekend, net zoals het de SP zelf moet
worden aangerekend dat zij telkens weer
voor een positie aan de zijlijn kiest.
Het aanroepen van het referendum
door deze partijen is eerder een bewijs
van hun onmacht op te komen voor hun
kiezers dan van zorg over de democratie.
Als dat laatste waar was zouden zij hun
eigen huis wel democratischer inrichten. De PVV heeft maar één lid, Geert
Wilders. De SP had bijna dertig jaar één
voorzitter, Jan Marijnissen. Vanuit de
eeuwige oppositie prees Marijnissen het
referendum dan ook aan als de ultieme

vanwege zijn inherente checks and balances en nuances meer mogelijkheden
aan die onvrede tegemoet te komen.
De uitslag van het referendum illustreert inderdaad de verdeeldheid van
ons volk. Het was toen aan de regering
en het parlement hierop een antwoord
te geven. Bij het aantreden van het
kabinet was hiermee al enigszins rekening gehouden door de afspraak de
wet na twee jaar te evalueren. Als die
evaluatie daartoe aanleiding zou geven, zou de regering voorstellen doen
voor aanvullende waarborgen en een
versterking van het toezicht. Geconfronteerd met een verdeelde samenleving lijkt het verstandig dat regering
en parlement de resultaten van een
evaluatie niet hebben afgewacht.
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De wet van de groeiende woede
Valt het u ook op hoe vaak mensen
zeggen woedend te zijn? Er gaat geen
journaaluitzending voorbij of mensen
geven er blijk van, individueel of in
massa’s. Politici kunnen er ook wat
van. Zijn mensen tegenwoordig echt zo
vaak woedend? Of lijkt dat maar zo?
Tom-Jan Meeus wijdde er in NRC Handelsblad van 6 maart 2018 een column

doek hadden gezet dat ze het ‘niet leuk’
vinden dat de dieren er niet gevoerd
werden, was niet de storm opgestoken
die nu opstak.
Woede is dus ook een voorwaarde voor
aandacht geworden. Daarmee is niet
alle woede gerelativeerd. Groningers die
woedend zijn over aardbevingen kun je
alleen gelijk geven. Mensen die boos zijn

en meebeslissen. Het goede achter de
woede zoeken.
Ik snap de bedoeling, maar ik weet het
niet. Die woedende ‘dierenvrienden’ bij
de Oostvaardersplassen negeerden zelfs
adviezen van de Dierenbescherming en
de Partij voor de Dieren.
Het lijkt me van groter belang dat mensen, alle mensen, accepteren dat ze niet

aan onder de titel Zo werkt de wet van
de groeiende woede. Het is de moeite
waard de werking van deze wet eens op
ons te laten inwerken.

omdat een kinderfeestje met cowboykostuums cultureel incorrect zou zijn,
kan ik ook begrijpen. Zo zijn er genoeg
voorbeelden.

Politiek is voortaan woede vergroten, zei
de Italiaanse schrijver Paolo Di Paolo zaterdag in NRC. Goed gezien. We hebben
het hier ook. Over een paar weken zijn er
gemeenteraadsverkiezingen, en ontstellend veel aandacht gaat uit naar D66
en Forum voor Democratie, de vierde en
dertiende partij van het land, alleen omdat zij bereid zijn voortdurend woedend
op elkaar te zijn.
De tijd dat politici vooral woede wilden
temperen, van burgers en van elkaar, ligt
blijkbaar achter ons. Een van de gevolgen is dat ook burgers voortaan uitstekend weten dat je pas gehoord wordt als
je woedend doet. Als die demonstranten
bij de Oostvaardersplassen op hun span-

Evengoed lopen we het gevaar dat we
onszelf, als land, voortdurend woede
aanpraten. Een jaar terug hadden we
een verkiezingscampagne waarin het
leek alsof alle schappelijkheid was verdwenen. Precies daar zag je hoe vertekenend de wet van de groeiende woede is:
80 procent van de bevolking koos voor
een partij die geen woede bracht.
Vaak wordt gezegd: de samenleving
moet woedende burgers niet afwijzen
maar de oorzaak van hun woede aanwenden: hun betrokkenheid (…). Elke
politicoloog kan je vertellen dat er één
manier is om problemen met de democratie op te lossen: meer democratie.
Dan kom je terecht bij meer meepraten

overal verstand van hebben: ook woedende mensen kunnen domweg ongelijk
hebben.
Maar het begint bij politici. Als zij
voortdurend woede op elkaar communiceren voor wat stemmen, legitimeren
zij burgers hetzelfde na te streven. Dan
stimuleren ze dat steeds meer mensen
woedend doen – niet omdat ze het zijn,
maar omdat het werkt.
Die ‘woedende’ politici staan na de
verkiezingen voor de taak samen een
werkbare coalitie te vormen. Woede
werkt dan niet meer. Compromissen
moeten worden gesloten. Zo werkt
onze representatieve democratie. Niet
zo vreemd dat het gewone burgers
soms moeite kost de omslag mee te
maken.
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