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In het maartnummer ging het over de tijd-
geest in relatie tot de Bijbel en ons geloof.
Dit aprilnummer verschijnt na de verkie-
zingen – hoever zal de kabinetsformatie 
zijn als u dit leest? De verkiezingsuitsla-
gen weerspiegelen de tijdgeest, die vooral 
gekenmerkt wordt door een schijnbaar 
grenzeloze tolerantie. Voor de christelijke 
partijen is er slechts een plaats in de marge. 
Kan er nog wel aan christelijke politiek 
gedaan worden?

En hoe bepalen christenen hun houding 
richting alle mensen? Jezus leerde: ‘Zegen 
wie jullie vervloeken’, Paulus en Petrus 
zeggen het Hem na. Wat bedoelen zij?
Racisme is verwerpelijk, maar wat is de 
ideologie achter de Black Lives Matter 
beweging en hoe moeten we daarop rea-
geren?
Al deze vragen komen in dit nummer aan 
de orde. En nogmaals gaan we in op de 
vraag hoe we de Bijbel lezen en verstaan.

Van zoveel vragen zou je moedeloos kun-
nen worden.
Toch is er hoop, juist in deze tijd.
Het is immers voorjaar geworden en in de 
natuur komt alles zichtbaar tot groei en 
bloei. Teken van hoop!

We hebben Christus’ opstanding weer ge-
vierd. Al kon dat vanwege de coronamaat-
regelen nog steeds niet in een feestelijke 
samenkomst met de (hele) gemeente, toch 
is het wel degelijk Pasen geweest. Chris-
tus is opgestaan, ja, Christus is waarlijk 
opgestaan!
Als dat geen hoop geeft…

En als er dan in veel gemeentes jongeren 
belijdenis van hun geloof doen, mogen 
we blij zijn en constateren dat Gods werk 
doorgaat. Ondanks alles!

Marja Zwikstra

Redactioneel
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Nieuw licht 
op een bijbelgedeelte

‘Nu werden hun ogen geopend  
en herkenden ze Hem.’

(Lucas 24:13-35)

Zoektocht  
naar of met Jezus?

Andrei Mironov, De maaltijd in Emmaüs
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Verdrietiger dan een tragedie
Kleopas en een andere leerling – ze 
zijn beiden leerlingen van de Here Je-
zus – lopen naar Emmaüs nadat ze een 
wonderlijke gebeurtenis in Jeruzalem 
hebben meegemaakt. Het heeft hen 
beiden geraakt en het zit nog vers in 
hun geheugen hoe Jezus, de ‘superster’, 
zijn neergang vond door de wraak-
zuchtige misdaad van hun religieuze 
leiders. Zij waren ervan overtuigd 
dat deze Jezus van Nazaret, zoon van 
een timmerman, de profeet was over 
wie de Schriften spreken. Ja, trouwe 
volgelingen van Jezus waren ze. Maar 
plotseling werden ze van de hemel 
naar de aarde getrokken en zien ze dat 
Jezus geen sprookjesfiguur is geweest. 
Het verhaal eindigt dramatisch. Het 
is zo verdrietig dat je het zelfs in een 
tragedie van William Shakespeare 
niet zult tegenkomen. In hun woor-
den merk je ontzetting en woede. 
Kijk maar naar vers 20. Verwijten en 
boosheid richting hen die hun meester 
overgeleverd hebben. Kritiek op leiders 
die het voortouw hebben genomen om 
Jezus te executeren om de ‘vrede’ in 
het land te bewaren. En daartegenover 

staan zij (vs. 21), de trouwe en loyale 
supporters van de leermeester. Maar 
nu is het klaar. Einde verhaal. Er is 
geen reden meer om in de heilige stad 
te blijven. Treuren heeft geen zin meer. 
Ze moeten verder, want het leven gaat 
gewoon weer door. Ze sluiten hun 
ogen voor Jeruzalem, voor de dood die 
zijn macht wist te verkrijgen over het 
Leven. Het verhaal wordt afgesloten.

Of toch niet?
Maar dan mengt iemand zich in hun 
gesprek. Het is Jezus. Het verhaal ís 
niet afgesloten. Het boek is nog niet 
uitgeschreven. Er wordt een bladzijde 
omgeslagen en het verhaal gaat verder. 
Maar Lucas vermeldt dat hun blik, 
gek genoeg, wordt vertroebeld (vs. 16). 
God ontneemt hun voor nu het zicht 
om dat laatste hoofdstuk te kunnen 
lezen. Jezus, hun meester, herkennen 
ze niet. Maar God dit te verwijten zou 
onterecht zijn, want alle ingrediënten 
om tot inzicht te komen waren al 
beschikbaar. Lees maar in de verzen 
22-24. Ze horen van enkele vrouwen 
(onder wie Maria uit Magdala, Johan-
na en Maria de moeder van Jakobus) 
die bij het graf waren geweest, dat 
engelen zeiden dat Jezus leeft. Ook 
weten ze dat een paar leerlingen ( Jo-
hannes en Petrus) het lege graf hebben 
gezien. De Emmaüsgangers zijn in to-
tale verwarring. Ogen hebben ze, maar 
ze zijn blind. Oren hebben ze, maar 
ze zijn doof. Hier wordt de lezer weer 
herinnerd aan wat de engel bij het graf 
zei (vs. 5): ‘Waarom zoekt u de levende 
onder de doden?’ Nog duidelijker 
instructie zou overbodig zijn. Juist hun 
halsstarrigheid heeft ervoor gezorgd 
dat ze Jezus niet herkennen.

Zoektocht naar de clou
Gelukkig wordt dat laatste hoofdstuk 
steeds meer zichtbaar. Jezus, voor de 

Het verhaal ís niet afgesloten.  

Het boek is nog niet uitgeschreven.  

Er wordt een bladzijde 

omgeslagen en het verhaal  

gaat verder
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twee leerlingen een vreemde jonge-
man, legt hun uit wat er in Mozes 
en de Profeten over Hem geschreven 
staat. Alle schriftteksten die ze voor 
de zoveelste keer hadden gelezen 
en gehoord, komen hoofdstuk voor 
hoofdstuk in beeld. Feiten (facts) 
kennen ze wel, maar het gezicht (face) 
van het evangelie herkennen ze nog 
niet. Langzaam maar zeker worden de 
puzzelstukjes op hun plek gelegd. Hoe 
meer Jezus aan het woord is, des te 
meer worden zij in zijn verhaal gezo-
gen. Het doet iets met hen, ze worden 
daarin meegenomen. Hun traagheid 
van begrip, zoals Jezus die hun ver-
weet, wordt verlicht door Hemzelf die 
de hoofdpersoon van het Verhaal is. 
Een betere leermeester zullen ze niet 
vinden. Maar het beeld is nog wazig, 
het hoofdstuk nog onleesbaar. De clou 
zullen ze pas ontdekken wanneer ze 
samen met Jezus aan één tafel zitten.

Het hoofdstuk wordt zichtbaar
Wanneer ze bij het dorpje Emmaüs 
aankomen, kunnen de twee leerlingen 
Jezus niet zomaar laten gaan. Hij moet 
bij hen blijven. Gelukkig valt de avond 
bijna. Dat kunnen ze als een goed 
excuus gebruiken om Jezus bij hen te 
houden. Niet dat Jezus te claimen is, 
want na enkele uren zal Hij weer uit 
hun ogen verdwijnen. Maar nu zitten 
zij met z’n drieën aan één tafel. En 
daar gebeurt iets wonderbaarlijks. De 
jongeman pakt het brood, spreekt het 
zegengebed uit, breekt het, en geeft 
het hun (vs. 30). Was Hij niet een 
vreemde bij hen, een gast, een met-
gezel? Het voelt vreemd aan, maar 
tegelijk ook vertrouwd. Het gaat bijna 
automatisch, zou je zeggen. Het lijkt 
net de laatste maaltijd waarbij Jezus 
het brood aan zijn leerlingen uitdeelde. 
Maar toen, vlak voor de kruisiging van 
hun Meester, waren de ogen van de 

discipelen nog niet geopend. Destijds 
hadden ze nog niet begrepen dat de 
Schriften over Hem gaan. Ze maakten 
ruzie over wie de grootste en de be-
langrijkste was. En nu, na de vervul-
ling van de Schriften, wordt het brood 
weer uitgedeeld aan de maaltijd.
Dan worden de ogen van deze man-
nen geopend (vs. 31). Het laatste 
hoofdstuk wordt eindelijk zichtbaar en 
leesbaar. Het was Jezus, hun Heer, die 
aan hen was verschenen! Dan beseffen 
ze hoe het kwam dat hun hart brandde 
toen Jezus uitleg gaf over de Schriften. 
Dat was zeker geen toeval! Nu ze tot 
de ontdekking zijn gekomen hoe het 
laatste hoofdstuk is geëindigd, kunnen 
ze het hier niet bij laten. Deze blijde 
boodschap moeten ze bekendmaken. 
Hun ogen zijn weer gevestigd op de 
heilige stad Jeruzalem, ze gaan weer 
verder (vs. 33). Maar dan niet omdat 
het leven gewoon doorgaat, maar om-
dat in hun leven een nieuw hoofdstuk 
is geopend. Dat blijkt ook uit wat ze 
vervolgens vol vreugde verkondigen: 
‘De Heer is werkelijk uit de dood 
opgestaan!’

Op weg naar de epiloog
Nee, dit Verhaal eindigde niet als 
een tragedie. Dat was een deel van 
het geheel. Juist wanneer de dood de 
wereld in zijn macht dreigt te krijgen, 
openbaart God zijn overwinning door 
de opstanding van Jezus Christus. In 
deze kleine passage uit Lucas ontdek 
je het grote Verhaal van God. De 

Emmaüsgangers leren ons om naar 
dat nieuwe hoofdstuk te kijken. Ja, 
een nieuw hoofdstuk, want het laatste 
hoofdstuk is ook tegelijk de doorgang 
naar de nieuwe wereld. Ik bid om de 
verlichting van de Heilige Geest om 
dat te begrijpen, niet met mijn kennis, 
maar met mijn hart, zoals die twee 
leerlingen die beseften dat hun hart 
brandde toen ze in gesprek kwamen 
met Jezus. Juist de weg van het kruis 
maakt zijn overwinning des te glori-
euzer en kostbaarder. Nu mag ik in 
het teken staan van zijn opstanding 
en het Leven. Is mijn zoektocht naar 
Jezus nu dan geëindigd? Ik denk het 
niet. De zoektocht zal voorlopig nog 
blijven. Net als bij de Emmaüsgangers 
wordt het een zoektocht naar én met 
Jezus, nu op weg naar de epiloog: zijn 
wederkomst. 

Yoo Eun Seong is predikant te Vlissingen.

Dan worden de ogen van deze 

mannen geopend. Het laatste 

hoofdstuk wordt eindelijk 

zichtbaar en leesbaar
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Een tijdreis met 
Aad Kamsteeg

Kamsteeg werd bekend als buitenlandjournalist voor het ND, 
waarin hij nog regelmatig een column verzorgt, en op radio 
en tv voor de EO. Hij reisde over de hele wereld – niet alleen 
met het oog op de actualiteit, maar ook voor ontmoetingen 
met christenen, kerken en theologen. En op latere leeftijd als 
reisleider, bijvoorbeeld naar Israël.

Reis door de tijd

Kamsteeg neemt zijn lezers mee op een reis door de tijd. Na 
twee hoofdstukken over zijn jeugd volgen er zes waarin hij 
vanaf 1960 per decennium een overzicht geeft van de belang-
rijkste gebeurtenissen in de wereld, met heldere overzichten 
en analyses van voorgeschiedenis en achtergrond. Ik vond 
dat de beste gedeelten van het boek.2 Ze maken duidelijk hoe 
goed hij in zijn vak was en is. Over kwesties die hem extra 
aan het hart gaan, zoals het schreeuwende onrecht dat de 
Papoea’s aangedaan is (en wordt), is hij wat uitvoeriger. Inte-
ressant is hoe hij, als een van de eersten binnen de GKv, zijn 
mening herzag over de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Juist 
omdat hij er ooggetuige van werd tijdens zijn reizen.
Het boek bevat veel meer dan buitenlandse politiek. Kam-
steegs persoonlijke levensgang wordt gevolgd, met alles 
wat hem bezighield. En dat is nogal wat. Eén voorbeeld: zijn 
jarenlange inzet voor asielzoekers, van wie hij er verschillende 
in zijn eigen huis opgenomen heeft. Met alle mooie en te-
leurstellende ervaringen van dien. Je kunt er alleen maar met 
respect kennis van nemen.

Kroniek van een kerkelijk 
veranderingsproces

Kamsteegs betrokkenheid bij geloof en kerk was altijd groot. 
Hij was daarbij veel meer dan ooggetuige. Samen met ande-
ren poogde hij invloed uit te oefenen op de geloofsbeleving 

In het jaar dat hij tachtig werd  
(2020) publiceerde Aad Kamsteeg  

het boek Ooggetuige, waarin hij ver-
telt over zijn boeiende en gevulde 

leven.1 De ervaren journalist  
verloochent zich niet,  

dus het leest lekker weg.
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binnen de GKv, op de heling van de scheur tussen GKv en 
NGK, en op de groei van openheid naar andere christenen. In 
de loop van zijn leven en zijn journalistieke werk nam dit een 
steeds grotere plaats in. Hij was betrokken bij diverse bladen: 
in de jaren zeventig Saamhorig, daarna Bij de Tijd en Christen-
Vandaag dat later opging in CV/Koers. In het ND en via Grace 
Invest bracht hij hedendaagse auteurs uit bijvoorbeeld de 
puriteinse traditie onder de aandacht. James Packer, Tim Kel-
ler, John Piper, Watchman Nee en anderen werden daardoor 
bekende namen en veel van hun werk werd in het Nederlands 
uitgegeven.

Juist op dit gebied raakte hij omstreden. Ook ons eigen 
blad kraakte kritische noten over publicaties en activiteiten 
van Kamsteeg en degenen met wie hij samenwerkte. Werd 
bijvoorbeeld met het werk van Watchman Nee – bij alle res-
pect voor diens leven en lijden – niet heel wat aanvechtbare 
theologie binnengehaald? Werd ook niet regelmatig van ver 
gehaald, wat in eigen traditie veel meer voorhanden was dan 
Kamsteeg en de zijnen deden voorkomen?

In Ooggetuige wordt het allemaal weer verteld. Kamsteegs 
boek is daarmee ook een kroniek van het diepgaande ver-
anderingsproces dat de GKv de afgelopen dertig jaar door-
maakte. Maar uiteraard bekeken door zijn bril. En door die 
bril ziet de GKv van vroeger er nogal eng uit, met typeringen 
als ‘wetticistisch’ en ‘kerkistisch’ (zie bijv. p. 102v). Veel van de 
ingrijpende veranderingen die hij mee wilde stimuleren, heb-
ben een GKv opgeleverd waarin hij zich aanzienlijk meer thuis 
voelt. Hij is dan ook altijd lid gebleven, anders dan anderen 
met wie hij met name in Grace Invest optrok.
Kamsteeg schrijft dat hij eind jaren zestig al ongelukkig was 
met de scheuring vanaf 1967 en de manier waarop onderte-
kenaars van de Open Brief aan een bepaalde interpretatie 
werden opgehangen. Al in de jaren zeventig zette hij zich met 
het blad Saamhorig in om de eenheid te herstellen. Jarenlang 

ijverde hij voor een opener kerk, meer interkerkelijke samen-
werking (bijv. in het ND en in de politiek) en een ontvanke-
lijker houding voor theologen buiten eigen kring en land. 
Daarmee wekt hij de indruk dat híj meer zichzelf is gebleven 
dan zijn kerk.

Kamsteeg en Douma

Dit beeld roept vragen op. De inhoudelijke veranderingen en 
verschuivingen in Kamsteeg zelf moeten groter zijn geweest 
dan hij laat uitkomen.
Kamsteeg had als jonge journalist vast – zoals hij schrijft –  
moeite met het kerkelijke klimaat dat uitliep op een scheu-
ring. Toch bleef hij werken bij een krant, het ND onder 
Jongeling, die in die kwestie duidelijk partij koos: tegen de 
Open Brief en voor het handelen van de synodes van 1967 en 
1969. Kamsteeg bleef ook ‘binnen-verband’. Hij vertelt dat 
een discussieavond hem over de streep trok. De opsteller van 
de Open Brief, ds. B.J.F. Schoep, kruiste daar de degens met 
de latere hoogleraar dr. J. Douma. Inhoudelijk sympathiseer-
de Kamsteeg met Douma: ‘We wilden vasthouden aan het 
belijdeniskarakter van de kerken’ (p. 101). Doorslaggevend 
werd dat Douma tegelijk ook kritiek had op de manier ‘waar-
op tegen de ondertekenaars van de Open brief tekeer was 
gegaan’. Kamsteeg en zijn vrouw voelden zich het meest thuis 
bij Douma en werden lid van de GKv Amersfoort-West.

Nu, ruim een halve eeuw later, is Kamsteeg nog steeds lid van 
de GKv. De vorig jaar overleden Douma brak in 2014 met de 
GKv. Wat een verschillende uitkomst vanuit een gelijke start-
positie! Waar zijn de wegen inhoudelijk uiteengegaan? Wie 
is veranderd: Douma of Kamsteeg? Nu is het interessant dat 

Kamsteegs 

betrokkenheid bij 

geloof en kerk was 

altijd groot. Hij was 

daarbij veel meer dan 

ooggetuige

1 Aad Kamsteeg, Ooggetuige. 50 jaar journalist in een verande-
rende kerk en wereld, Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 
2020, ISBN 9789463690966, 319 pag., prijs € 27,90.

2 Ik ontdekte in het boek wel diverse onnauwkeurigheden 
en foutjes. Een paar voorbeelden. Bij de scheuring in 1926 
(kwestie Geelkerken) en het ontstaan van de Gereformeer-
de Kerken in Hersteld Verband ging het niet om 55.000 
leden (p. 23), maar om ruim 5000. Het ledental was daarna 
nooit hoger dan ruim 7000. Verzetsman Johannes Post was 
geen predikant (p. 24), dat was zijn broer Henk, die ook in 
het verzet zat. Prof. B. Holwerda werd 42 en niet 43 jaar 
(p. 47). Op p. 50 wordt over Stalin verteld dat hij ‘tot begin 
jaren zestig’ nog een zekere mate van godsdienstvrijheid 
toestond. Bijzonder, want hij stierf in 1953. De kwestie rond 
de verzoeningsleer van dr. H. Wiersinga speelde niet in de 
jaren zestig, maar in de jaren zeventig (p. 61). De vrouw van 
J.F. Kennedy heette Jacqueline en niet Jackeline (p. 73).  
C. Trimp was in de jaren zestig toen hij de Open Brief 
bestreed, nog predikant en geen hoogleraar (p. 100).
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we deze memoires van Kamsteeg kunnen vergelijken met die 
van Douma die in 2019 verschenen onder de titel Onderweg. 
Kamsteeg betuigt regelmatig hoeveel hij ook later aan Douma 
gehad heeft. Maar hij zegt niet waar de wegen uiteengingen. 
Ook niets over de redenen voor Douma’s afscheid van de GKv. 
Dat laatste doet hij wel in een interview in het RD (6 okt. 
2020): ‘Douma is denk ik teleurgesteld in de koers van zijn 
opvolger De Bruijne, bijvoorbeeld op het punt van de vrouw 
in het ambt en de homoseksualiteit.’
Kamsteeg schiet er hier ver naast. Dat is verrassend. Want 
Douma schreef in Onderweg uitvoerig over de redenen voor 
zijn stap, en eerder al in zijn boekje Afscheid. Iedereen kan 
dus weten dat hij zich niet kon vinden in de koers van de GKv 
inzake vrouw en ambt, tolerantie van homoseksuele relaties 
en andere zaken waarbij hij het gezag van de Bijbel in geding 
achtte. Douma had en hield inderdaad kritiek op hoe er met 
ondertekenaars van de Open Brief is omgegaan. Maar hij 
bleef ook bij zijn afwijzing van de ondermijning van confessi-
onele trouw in de Open Brief en later in de NGK. Het ging om 
zaken die voor hem in de jaren zestig én in 2014 onopgeefbaar 
waren voor een gereformeerde kerk. Kortom, Douma was in 
veel opzichten dezelfde gebleven. Het kerkverband dat hij 
diende, veranderde ingrijpend. En, anders dan Douma, veran-
derde Kamsteeg mee. Hij mag zich ooit thuis gevoeld hebben 
bij de Douma van de jaren zestig, maar hij kan zich niet meer 
thuis gevoeld hebben bij dezelfde Douma die de koers van de 
GKv niet meer kon meemaken.

Ds. J.J. Arnold en de scheuring van 1967

Hetzelfde moet gelden met betrekking tot ds. J.J. Arnold, 
de predikant die voor Kamsteeg destijds mee een reden was 
zich bij de GKv van Amersfoort-West te voegen. Het waarde-
rende portret dat Kamsteeg van hem tekent, is treffend. En 
toch trekt daarbij iets heel erg scheef. Kamsteeg schrijft: ‘In 
de loop van het barre kerkelijk conflict uit de jaren 60 was hij 
ons positief opgevallen. Arnold had in een op synodeniveau 
besliste schorsingskwestie zelfstandig positie gekozen. In het 
toen sterk gepolariseerde klimaat hadden wij behoefte aan 
zo iemand. Wij werden niet teleurgesteld’ (p. 149). Over welke 
kwestie het hier gaat, laat Kamsteeg zijn lezers in het duister 
tasten. Ondertussen gaat van deze passage de suggestie uit 
dat ds. Arnold er ten aanzien van de scheuring van de jaren 
zestig nogal anders in zat dan veel andere predikanten. Niets 
is minder waar. Juist inzake de kwesties rond de binding aan 
de belijdenis, die de kern vormden van de kerkelijke scheur, 
stond Arnold zeer beslist tegenover de Open Brief en tegen-
over de manier waarop met de belijdenis werd omgegaan 

in het kerkverband van de ‘buitenverbanders’. Je proeft dit 
al overduidelijk in de toespraak die hij als preses van de 
samenroepende kerk hield aan het begin van de GS Amers-
foort-West 1967 (Acta, p. 19-21). Wat bond hij de broeders het 
belang van de binding aan de belijdenis op het hart!
Nog sprekender is de terugblik die Arnold twintig jaar na 
de breuk schreef in een themanummer van De Reformatie 
(‘De Nederlands gereformeerden en wij’, 7 nov. 1987). Onder 
de titel ‘Niets gebeurd…’ haalt hij herinneringen op aan een 
classiskwestie rond de kerk te Baarn en haar predikant, ds. W. 
Borgdorff, een van de ondertekenaars van de Open Brief. En 
met tastbaar verdrietige verontwaardiging beschrijft hij hoe in 
Baarn ruimte was gecreëerd voor afwijking van de belijdenis, 
wat de classis noodzaakte een duidelijke veroordeling uit te 
spreken. Vervolgens schetst Arnold met een rijtje voorbeel-
den hoe in de NGK nog steeds die ruimte werd verdedigd én 
benut. In twintig jaar tijd kwam er geen verandering, conclu-
deert Arnold met grote spijt (p. 133).

Verwijdering

Ik haal deze dingen op omdat je als lezer van Ooggetuige 
geen antwoord krijgt op de vraag die zich opdringt: waarom 
raakte Kamsteeg gaandeweg zo ver verwijderd van Douma 
en Arnold, van wie hij zoveel geleerd had en met wie hij zich 
zo verbonden voelde? Want hier is echt sprake van verwij-
dering. Het ingrijpende veranderingsproces binnen de GKv 
is op belangrijke punten een afscheid geworden van wat 
voor voorgangers als Douma en Arnold onopgeefbaar was. 
Maar Kamsteeg is over de eenwording met de NGK alleen 
maar blij. Graag heeft hij als ouderling meegewerkt aan het 
open avondmaal waarbij de verantwoordelijkheid voor het 
aangaan bij de gasten wordt gelegd (p. 265). Het verdwijnen 
van de tweede dienst op zondag geeft hem kennelijk geen 
moeite, wel de ‘zware woorden’ die vroeger werden gebruikt 
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om de mensen ook ’s middag naar de kerk te krijgen (p. 266). 
Zijn moeite met homoseksuele relaties verdween. Hij en zijn 
vrouw zijn blij wanneer ze samenwonende homo’s en lesbien-
nes aan het avondmaal zien gaan (p. 267).

Ook afstand van Packer, 
Keller, Piper en anderen

Dat laatste punt laat zien – en dat vond ik ontdekkend – dat 
er ook afstand groeide tot moderne puriteinen als Packer, 
Keller en Piper. Kamsteeg promootte hen in de vorige eeuw 
omdat vrijgemaakten hen juist op het punt van de levenshei-
liging zo hard nodig hadden. Nu zegt hij over een van hen, 
Piper, dat deze zich in ethisch opzicht in te conservatieve rich-
ting heeft ontwikkeld (p. 222). Maar is het niet juist Kamsteeg 
die zich in een andere richting ontwikkelde? Dankbaar vertelt 
hij dat zijn kinderen hem een nieuwe generatie theologen 
aanreikten: Rob Bell, Brian McLaren en Tom Wright. Zeker 
bij de eerste twee zou ík mij grote zorgen maken wanneer 
mijn kinderen die zouden aanprijzen. Beïnvloed door post-
modernisme en liberale theologie vertegenwoordigen zij een 
type evangelicalisme dat zich zowel dogmatisch als ethisch 
ver verwijderd heeft van mensen als Packer en Keller. En zeker 
van de gereformeerde belijdenis!

Slot

De ruimte ontbreekt om meer te signaleren. Ik vond het lezen 
van deze boeiende autobiografie een ingewikkelde ervaring. 
Het ene moment werd ik getroffen door Kamsteegs betrokken 
en bevlogen geloof en door zijn liefde voor Christus en voor 
christenen en kerken wereldwijd. Het andere moment ervoer 
ik grote afstand. Dat laatste zal komen doordat ik nog steeds 
graag wil vasthouden aan het belijdeniskarakter van de kerk 
en daarvoor dezelfde grondslagen onmisbaar acht als Douma, 
Arnold en anderen. Grondslagen die onder vuur lagen in de 
jaren zestig en nu weer bij de vorming van de fusiekerk GKv-
NGK. Het veranderingsproces dat zich voltrok bij Kamsteeg, 
loopt veelszins samen op met dat in de GKv. Ze hebben elkaar 
wederzijds beïnvloed en versterkt. Het valt op dat Kamsteeg 
geen moment reflecteert op de verschuivingen inzake schrift-
gezag en hermeneutiek, die ten grondslag liggen aan veel ver-
anderingen binnen de GKv. Kennelijk is hij probleemloos mee 
geschoven. Daarin is hij bepaald niet de enige. Ooggetuige te 
moeten zijn van deze veranderingsprocessen vind ik moeilijk 
en verdrietig. 
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BLM en de  
linkse agenda

In dit artikel wil ik insteken bij een verschijnsel dat, op zichzelf 
genomen, nog geen wereldgeest vertegenwoordigt, maar dat 
onderdeel uitmaakt van wat wel degelijk de wereldgeest van 
onze tijd genoemd zou kunnen worden.
Ik begin met het verhaal van George Floyd, een zwarte man 
die op 25 mei 2020 in Minneapolis werd gearresteerd. Wat er 
vervolgens gebeurde, is bekend – de beelden van de politie-
agent met zijn knie op Floyds nek blijven je bij. Uiteindelijk 
overleed George Floyd, en de vier betrokken politieagenten 
worden nu aangeklaagd voor moord en medeplichtigheid 
aan moord. Hoe triest ook, het gaat mij nu niet zozeer om de 
persoon van George Floyd en de omstandigheden rondom zijn 
dood, maar om wat er zich vervolgens in de Verenigde Staten 
en elders in de wereld afspeelde.
Met de dood van George Floyd kwam de Black Lives Mat-
ter-organisatie (BLM), opgericht in 2013, weer volop in be-
weging. Duizenden demonstranten in tientallen steden over 
de hele wereld eisten gerechtigheid voor hem en voor zwarte 
mensen in het algemeen. Op allerlei plaatsen en bij talloze 
gelegenheden gingen mensen op één knie zitten om hun 
steun te betuigen aan zwarte mensen, evenals aan andere on-
derdrukten en minderheidsgroepen. In stadions in Engeland 
speelden voetballers een aantal wedstrijden met de slogan 
‘black lives matter’ op hun shirts. Her en der werd schade aan-
gericht aan monumenten en standbeelden die maar enigszins 
herinneren aan slavernij of onderdrukking.

Radicale stellingen

Bij deze gebeurtenissen ervoer ik tegenstrijdige gevoelens. 
Want ‘black lives matter’ staat voor christenen als principe als 
een paal boven water. Je moet dat ook niet afzwakken tot ‘all 
lives matter’ – daarmee beland je in een algemeenheid die 
onecht overkomt. Het is immers onloochenbaar dat zwarte 
mensen vaak hebben moeten lijden onder de zware hand van 
blanke overheden en onder racistische wetgeving. Christenen 

Christenen worden geroepen om de 
geest van deze wereld te weerstaan. 
Dit schreef Francis Schaeffer in zijn 
boek De God die leeft. Maar, zei hij, 

de geest van deze wereld neemt niet 
altijd en overal dezelfde vorm aan. 
En daarom moeten christenen de 

wereldgeest van hun tijd leren  
herkennen en weerstaan. Wat  

betekent dat voor christenen van  
de eenentwintigste eeuw?
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moeten bereid zijn dat te erkennen.1 Onze zwarte naasten, 
naar Gods beeld geschapen, hebben vaak niet de hoge positie 
mogen innemen waarvan Psalm 8 zo heerlijk spreekt.
Juist dit principe maakt het moeilijk om kritiek te hebben, 
want daarmee dreigt het gevaar dat we het principe on-
dergraven. Maar helaas worden we tot voorzichtige kritiek 
gedwongen, omdat de geest van de wereld hier doorwerkt. 
Instemming met het principe ‘black lives matter’ betekent nog 
geen instemming met de organisatie ‘Black Lives Matter’ of 
met de grotere beweging waarvan BLM een onderdeel vormt. 
De oprichters zeggen onder andere:
• We geven ruimte aan transgender broers en zussen om te 

participeren en de leiding te nemen.
• We zijn zelfreflectief (= kijken in de spiegel) en doen wat 

nodig is om het cisgenderprivilege2 te ontmantelen en zwarte 
transpersonen te verheffen, vooral zwarte transvrouwen, 
die onevenredig zwaar worden getroffen door transvijandig 
geweld.

• We ontwrichten de door het Westen opgelegde norm van een 
nucleaire gezinsstructuur (= een vader, een moeder en hun 
gezamenlijke kinderen) door elkaar te steunen als uitgebreide 
families en ‘gemeenschappen’ die collectief voor elkaar zorgen, 
vooral voor onze kinderen...3

Vrij radicale stellingen! Maar hier is nog meer aan de hand...
We moeten BLM niet apart beoordelen, maar als onderdeel 
zien van een bredere agenda – een ideologie – die ik in dit 
artikel zal aanduiden als de linkse agenda. Wat is hiervan 
karakteristiek? Ik bespreek kort drie aspecten.

Identiteitspolitiek (en intersectionaliteit)

De linkervleugel van onze hedendaagse maatschappij stelt 
(en eist) dat de primaire en bepalende eigenschap van elk 

individu zijn/haar lidmaatschap van een bepaalde groep is. Ik 
ben dus niet wie ik ben door mijn eigen individuele identiteit, 
door wat ík doe of presteer, maar door mijn groepsidentiteit 
– in mijn geval (HHvA): blank, mannelijk en heteroseksueel. 
Nu is het natuurlijk waar dat ik lid van een groep ben, zelfs 
van meerdere groepen – kerk, ras, volk, geslacht, nationaliteit 
enzovoort. Maar is het echt zo dat mijn groepslidmaatschap 
mijn primaire identiteit bepaalt? Ben ik wie ik ben door de 
groep(en) waartoe ik behoor?
Deze zogenaamde identiteitspolitiek (in het Engels Identi-
ty Politics) is geboren uit het streven en het verlangen om 
aan gemarginaliseerde groepen (minderheidsgroepen, zoals 
vrouwen, lhbti-groepen, gehandicapten, zwarten en andere 
niet-blanke groepen) in de samenleving meer rechten en 
grotere zelfbeschikking te geven, en aan de bevoorrechten 
hun privileges te ontnemen (zie het tweede uitgangspunt van 
BLM hierboven). Je hoeft hier niet per definitie tegen te zijn, 
ook niet als christen. Maar dit streven heeft consequenties die 
wij als gelovigen goed moeten doorzien.

De identiteitspolitiek leert namelijk dat mijn bijdrage (schuld/
onschuld) aan het onrecht in de samenleving bepaald wordt 
door mijn groepsidentiteit. Als ik wit, mannelijk, en hetero-
seksueel ben, ben ik per definitie deel van het bevoorrechte 
patriarchale systeem, en daardoor mede schuldig aan de 
onderdrukking van zwarten, vrouwen, en seksueel gemargi-
naliseerden – en dan maakt het niet uit of ik als individu de 
genoemde groepen met respect behandel en een bijdrage aan 
een betere samenleving probeer te leveren. Mijn medeplich-
tigheid wordt er niet minder om.
Aan de andere kant, als ik een zwarte transgender vrouw ben, 
ben ik per definitie onschuldig aan de sociale ongelijkheid en 
heb ik recht op gelijke uitkomsten als de bevoorrechten (let 
wel, niet alleen gelijke kansen, maar gelijke uitkomsten!) – en 
dan maakt het niet uit of ik als individu mijn leven lang geen 
steek werk heb verricht en vaak aan de drugs ben geweest, of 
geen enkele bijdrage aan de samenleving heb geleverd. Mijn 
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1 Zie de column van prof. Ad de Bruijne in het Nederlands 
Dagblad van 10 juli jl.

2 Cisgender is het tegenovergestelde van transgender, en 
verwijst dus naar mensen van wie de genderidentiteit 
overeenkomt met het geslacht dat ze bij geboorte hebben 
gekregen.

3 In sep. 2020 verwijderd van blacklivesmatter.com/
what-we-believe/; zie nu o.a. https://disrn.com/news/
black-lives-matter-removes-controversial-belief-state-
ments-from-website en https://www.foxnews.com/media/
black-lives-matter-disrupt-nuclear-family-website).



136

N A D E R
B E K E K E NACTUEEL

groepsidentiteit heeft voorrang boven mijn individuele leven. 
Bovendien, hoe meer gemarginaliseerde groepsidentiteiten ik 
aan mezelf kan toeschrijven (bijv. indiaan, vrouw, alleenstaan-
de moeder, gehandicapt, transgender – dit heet ‘intersectio-
naliteit’), hoe groter mijn aanspraak op recht en compensatie 
wordt.

Motivatie

Als christenen moeten we ons uiteraard confronteren met het 
(structurele) onrecht in deze wereld. Toch kan de weg van de 
identiteitspolitiek niet de weg van de christen zijn. Deze visie 
op de mens en de samenleving ontneemt mensen namelijk 
alle besef van persoonlijke verantwoordelijkheid en maakt  
– omgekeerd – van hen slachtoffers. En slachtoffers hebben 
geen behoefte aan het evangelie! Het volk Israël probeerde 
op een gegeven moment ook de verantwoordelijkheid te 
ontduiken door de slachtofferrol aan te nemen: ‘Als de ouders 
onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden’ 
(Ez. 18:2). Ze geven de ouders de schuld. Maar dan zegt God 
de Heer in vers 3: ‘Zo waar ik leef – nooit meer mag iemand 
bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen.’ Ieder 
draagt namelijk zijn eigen, persoonlijke verantwoordelijkheid 
(zoals blijkt uit de rest van Ez. 18).

En dat werkt niet alleen door naar de negatieve kant (ik 
erken dat ik een zondaar ben, en daarom heb ik een Redder 
nodig), maar vervolgens ook naar de kant van de positieve 
levensinvulling. Als mensen voortdurend gemeten worden 
aan de groep – en niet meer aan wat zij zelf doen – welke 
motivatie blijft er dan nog over om persoonlijk te zoeken naar 
het goede, het deugdzame en het schone? Een heel concreet 

(en actueel) voorbeeld zien we in de nieuwe richtlijn van de 
Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de Oscars, de 
belangijkste filmprijzen in Amerika, uitreikt. Volgens deze 
richtlijn moeten films vanaf 2025 aan bepaalde vereisten van 
diversiteit voldoen om in aanmerking te komen voor een 
Oscar.4 Niet meer: welke film is de beste, welke acteurs spelen 
hun rol het beste? Maar: welke film weerspiegelt de grootste 
diversiteit, welke hebben de meeste vrouwelijke regisseurs, de 
meeste zwarte acteurs, de meeste gehandicapte helpers? Niet 
echt een aanmoediging voor regisseurs en acteurs die gewoon 
goed zijn in wat zij doen... En dit voorbeeld herhaalt zich in 
onze tijd helaas op alle terreinen van het leven.

Neomarxisme

Gezien deze identiteitspolitiek is het niet vreemd dat de 
linker vleugel van onze samenleving vaak met het neomarxis-
me wordt geassocieerd (de organisatoren van BLM komen er 
openlijk voor uit dat ze in het neomarxisme geschoold zijn). 
Zoals bekend, is het marxisme in wezen collectivistisch – de 
groep (dat is dan de arbeidersklasse, ook wel genoemd het 
proletariaat) is bepalend. Het marxisme ziet de wereldge-
schiedenis dan ook als de geschiedenis van de overheersing 
van de bezitters over het proletariaat, van de strijd tussen de 
beide groepen en van de uiteindelijke overwinning van het 
communisme en de bevrijding van het proletariaat.
Het neomarxisme bouwt voort op dit model. Het ‘patriarcha-
le’ systeem van blanke, mannelijke en heteroseksuele over-
heersing moet worden afgebroken, en er moet een systeem 
komen waarin minderheidsgroepen volledig tot hun recht 
komen en hun unieke identiteit kunnen uitleven. En in dat 
systeem wordt dus niet aangedrongen op gelijke kansen voor 
iedereen (waarvoor we ons als christenen ook behoren in te 
zetten), maar van gelijke uitkomsten op alle niveaus van het 
leven. Dit is niets anders dan cultureel communisme...

En het schijnt dat de wereld vergeten is waar deze ideolo-
gie ons heeft gebracht. De wereld heeft niet geleerd van de 
wreedheden van het verleden – van de miljoenen koelakken 
(grondbezitters) die in de jaren 1920/30 in de Sovjet-Unie om 
het leven zijn gebracht of naar strafkampen zijn gestuurd, 
eenvoudig omdat zij grond bezaten en daardoor een be-
dreiging vormden voor de communistische revolutie; van de 
miljoenen Oekraïners die tijdens de jaren 1930 van honger 
zijn gestorven, omdat Stalin Oekraïne, de ‘broodmand’ van de 
Sovjet-Unie transformeerde tot een collectieve boerderij.
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zaamheid’, ‘homofobie’ of ‘racisme’. Het is uiteindelijk slechts 
tolerantie tegenover iedereen die de partijlijn volgt. Maar is 
tolerantie niet juist dat je iemand accepteert die het niet met 
je eens is en met hem/haar het gesprek aangaat?

Er is nog iets. Niet alleen wil men kritiek het zwijgen op-
leggen, ook de woorden die men gebruikt worden opnieuw 
gedefinieerd, ze krijgen een nieuwe betekenis om de link-
se agenda te dienen. Zo worden er verzachtende termen 
bedacht voor de harde realiteit: jongeren die plunderen, 
worden ‘jongeren die zich inzetten voor gerechtigheid’ om 
de rijken ‘hun eerlijke deel te laten bijdragen’; de rijken hun 
geld afpakken verandert in ‘de rijken moeten hun eerlijke deel 
bijdragen’. Bestaande voornaamwoorden worden gewijzigd: 
‘hij’ of ‘zij’ wordt ‘ze’ of ‘zir’. En een begrip als ‘sociale gerech-
tigheid’ betekent niet meer: ontvangen wat je verdient zonder 
bevoordeling, maar: bevoordeeld worden (als je bij bepaalde 
groepen hoort) en ontvangen wat je niet verdient.

Deze betekenisverschuivingen maken het heel lastig om über-
haupt een debat te hebben.5 Diversiteit wordt op deze manier 
een verstikkende conformiteit: je durft niet van de ideologie 
af te wijken! Het is zelfs zo dat in juli 2020 een internationale 
groep van 150 seculiere schrijvers, academici en activisten een 
open brief ondertekend heeft die de aan het debat opgelegde 
beperkingen veroordeelt: ‘De vrije uitwisseling van informatie 
en ideeën, de levensader van een liberale samenleving, wordt 
met de dag beperkter.’6 Klassieke liberalen hebben het dus 
door...

Misschien vindt u het overdreven om het communisme van 
de Sovjet-Unie op één lijn te stellen met het culturele marxis-
me/communisme van de huidige westerse samenleving. Maar 
de BLM-opstanden in de VS, en de felheid (zelfs geweldda-
digheid) waarmee de neomarxistische strijd wordt gestreden, 
doen vermoeden dat het laatste bloed voor deze ideologie 
nog niet is vergoten. Juist als christenen moeten we ons hier 

terdege van bewust zijn. Immers, het marxisme is ten diepste 
antireligieus – daarvan kunnen onze broeders en zusters in 
Oost-Europa getuigen. En als wij het evangelie consequent 
uitdragen en uitleven, zullen ook wij dat merken. Als wij de 
exclusiviteit van het evangelie van Jezus Christus (de weg, 
de waarheid en het leven, Joh. 14:6) verkondigen – met alle 
ethische implicaties voor gezin, seksualiteit, genderrollen en 
hiërarchie – dan moeten wij niets minder verwachten dan het 
volle gewicht van de toorn van de neomarxistische propa-
gandamachine. Dit is niet overdreven – de praktijk laat het al 
zien...

Tolerantie / intolerantie

Kernwoorden in de linkse agenda zijn ‘diversiteit’, ‘inclusi-
viteit’ en ‘tolerantie’. Die woorden lijken goed te passen bij 
een programma dat ruimte biedt aan minderheidsgroepen, 
aanhangers van lhbti, vrouwen en onderdrukten. Maar de 
schijnbaar grenzeloze tolerantie van dit programma heeft 
wel degelijk grenzen, die zich radicaal (en zelfs gewelddadig) 
openbaren bij enige vorm van tegenspraak. Tolerantie is het 
sleutelwoord, maar intussen worden debat en kritische vragen 
niet getolereerd. Durf je het aan om kritische vragen te stel-
len, dan beland je al heel snel in het hokje van ‘onverdraag-
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4 Zie https://www.bbc.com/news/entertain-
ment-arts-54082567.

5 Denk hier bijv. aan dr. Jordan Petersons strijd tegen 
Bill C-16, https://www.bbc.com/news/world-us-cana-
da-37875695.

6 Zie https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53330105.
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En wij christenen? Hebben wij door dat het recht en de vrij-
heid om het volle evangelie te verkondigen, met de dag verder 
beperkt wordt? Durven wij het debat nog aan te gaan (met 
alle risico’s van dien)? Zijn wij nog in staat om, zoals Paulus 
het zegt in Efeziërs 4:15, ons in liefde aan de waarheid te hou-
den? Waarheid en liefde – een gouden greep van de apostel. 
De waarheid gaat nooit zonder de liefde, anders wordt de 
waarheid een koud dogma. De liefde bestaat ook niet zonder 
de waarheid, anders wordt de liefde teugelloos (en uiteindelijk 
liefdeloos). Weten wij, kinderen van God, deze combinatie nog 
krachtig in praktijk te brengen? Of hebben wij ons al stilletjes 
neergelegd bij de politieke correctheid van taal en ideologie?

Slot

Het is geen eenvoudige taak de geest van de tijd te onder-
scheiden. Ik benoem mezelf niet als kenner van de tijdsgeest 
en heb met dit artikel ook niet de pretentie volledig te zijn. Ik 
probeer gewoon een aantal lijnen te trekken van wat ik aan de 
linkervleugel van het politieke en sociale spectrum waarneem. 
Je zou hetzelfde met betrekking tot de rechtervleugel kunnen 
doen, waar zeker ook gevaren voor de gelovigen schuilen. 
Feit is echter dat de linkse agenda de vanzelfsprekende norm 
(default position) is geworden, met name aan de universitei-
ten. Dat geeft aan de linkse agenda een invloed die de rechtse 
agenda niet heeft. En daarom lijkt het mij nuttig dat we ons 
als kerken en gelovigen van deze ideologie goed bewust zijn.
Zeker, er valt van de losse onderdelen van deze ideologie veel 
goeds te zeggen: van de strijd tegen racisme, van de strijd voor 
gelijke kansen voor alle mensen, van de strijd tegen de onder-
drukking van vrouwen en kinderen. Maar we moeten trachten 
de ideologie als geheel en als ideologie te ontmaskeren. Dan 
kunnen we onszelf en onze kinderen ook dienovereenkomstig 
wapenen en beschermen. Met de wapenen van de kerk voor 
alle eeuwen (Geest en Woord), maar dan wel toegepast op 
onze eigen tijd. 
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T E K S T
G I J S

Z O M E R

B E E L D
H E N K

B O O M S T R A

COLUMN

De vraag van Marion1 vindt mogelijk 
een antwoord in de vraag van Jezus. 
Dat bedacht ik na de overweging van 
diverse antwoorden die ik van lezers heb 
gekregen. Ik dank hen hartelijk voor de 
reacties.

Vliegreizen? Nee, dat kan niet meer, 
zegt een tachtiger die zich graag menige 
droomvlucht herinnert. Laat na elke reis 
ergens bomen planten, was een goede 
suggestie. Geef ’t uitgespaarde reisgeld 
aan de arme gidsen, zegt een gulle broe-
der. Als het gaat om een bijbelreis – zegt  
iemand – die overstijgt een gewone reis. 
Zou dat dan toch niet mogen, zo nu en 
dan? Die bijzondere ervaring van al die 
plaatjes bij de heilige letters waarop je 
studeerde, waarover je las, en ineens 
voel je je temeer verbonden met het zo 
vertrouwde verhaal.

Dit herken ik. O, een bijbelreis is voor 
mijn geloof niet nodig, maar hoe aan-
genaam is de geloofsbeleving. Pas op, 
soms wordt het aangevochten, het kan 
tegenvallen: Groot zijn de wonderen van 
de Heer, maar hoe klein is de context! 
De oude stad Nazaret is nog minder 
dan ons dorp Waardhuizen. En de zee 
van Tiberias is een zo lieflijk meer, dat ik 
me de angst van de bemanning van het 
scheepje onder Jezus’ hoede niet echt kan 
voorstellen.

Toch ga ik graag naar Galilea. Heeft niet 
de Heer zelf gezegd: Daar zullen jullie mij 
zien…
Hij liet dat – onmiddellijk na zijn op-
standing – zijn leerlingen zeggen. Het 
is Johannes die ons daarvan vertelt met 
het verhaal van een paar leerlingen die 
in de nacht vissen zonder iets te vangen. 

DE VRAAG VAN JEZUS

Ineens zien ze iemand staan op het 
strand. Op zijn aanwijzing doen ze toch 
nog een flinke visvangst. Dan is ’t duide-
lijk: het is de Heer! Petrus gooit zich in 
het water en hij haast zich naar de kant. 
Daar treft hij zijn Heer bij een vuurtje 
met wat brood en vis.

Het is ’t laatste paasverhaal. Ongeloof-
lijk, met dit plaatje neemt de levende 
Heer afscheid. Je vraagt je even af: is dit 
de Heer van Pasen, Hij die vol energie 
opkwam uit het graf en nu gaan we het 
beléven: de vernieuwing van de we-
reld…!? En dan nog sluit het verhaal af 
met een indringende vraag aan Petrus: 
Hebt gij mij liever dan dezen? Het is een 
wat vreemde vraag: met dezen bedoelt 
de Heer de gevangen vissen.2

Dit rustige plaatje van de opgestane 
Heer met zijn bijzondere vraag doet 
mij mijn eerste antwoord op Marions 
vraag heroverwegen: ik stap niet meer 
vanzelfsprekend in een vliegtuig. Maar 
voor een bijbelreis vraag ik de Heer van 
Galilea om zijn zegen. 

Een bijbelreis –  

zou dat toch  

niet mogen, 

 zo nu en dan?

1 De vraag van Marion Koopmans 
– zij is een bekende virologe –  
citeerde ik in mijn column 
van februari jl.: laat iedereen 
nadenken over de eigen rol in het 
ontstaan van pandemieën, dat door 
klimaatverandering, ontbossing en 
door onze manier van leven virussen 
steeds vaker overspringen. Ik vroeg 
de lezers te reageren. Mijn eigen 
eerste antwoord was: ik zal niet 
meer vliegen.

2 Zie Joh. 21:15. Ik citeer de Staten-
vertaling. De Nieuwe Bijbelver-
taling betrekt dezen op de andere 
leerlingen. Zo niet dr. P.H.R. van 
Houwelingen in zijn Commentaar 
op Johannes, p. 409.
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Verstaan is een scheppingsgave, zegt 
Burger. God schiep ons als historische 
wezens (C – zie noot 1) die ieder van-
uit hun eigen perspectief verstaan. Niet 
met de mogelijkheid om te verstaan 

et kost enige inspan-
ning om Burger te 
lezen en te begrijpen. 
Omdat hermeneutiek 
een moeilijk onder-
werp is. Omdat de ter-
minologie vaak lastig 
is en niet altijd precies 
gedefinieerd wordt. En 

omdat zijn uitspraken soms tegenstrij-
dig lijken. In twee artikelen probeer ik 
wat helderheid te verschaffen.

Weergave van Burgers visie

Een dubbel probleem
Hermeneutiek heeft te maken met het 
uitleggen en toepassen van teksten. 
Maar Burger vat hermeneutiek breed 
op: als ‘wetenschaps-filosofische be-
zinning op verstaansprocessen’. Deze 
bezinning is noodzakelijk, zegt hij, 
omdat het verstaan, zeker ook van de 
bijbeltekst, een problematisch gebeu-
ren is.

De generale synode van de GKv besloot vorig jaar in 

te stemmen met de benoeming per september 2022 

van Hans Burger, nu universitair hoofddocent aan de 

Theologische universiteit in Kampen, tot hoogleraar 

systematische theologie. Reden om hem te feliciteren. 

En aanleiding om nog eens aandacht te geven aan 

zijn visie op hermeneutiek, zoals hij daarover de 

laatste jaren gepubliceerd heeft.1

1 Ik noem een drietal artikelen:

A. ‘Theologische hermeneutiek in soteriolo-
gisch perspectief’, in: Ad de Bruijne, Hans 
Burger (red.), Gereformeerde hermeneutiek 
vandaag, 2017.

B. ‘Jezus Christus, Bijbel en Hermeneutiek’, 
in: Jaap Dekker, Kees de Groot, Jan van 
Helden (red.), Dan is het aardse leven goed. 
Theologische opstellen aangeboden aan dr. 
Ad van der Dussen, 2019.

C. ‘Handelen van God, historiciteit, heiliging; 
drie kernmomenten van een theologische 
hermeneutiek’, in: Theologia Reformata, 
juni 2020 (reactie op A. Huijgen, Lezen en 
laten lezen, 2019).

D. Toevoeging: In reactie op een eerder 
concept van dit artikel droeg Burger nog 
een aantal elementen aan, met verwijzing 
naar weer andere publicaties van zijn 
hand. Ik neem A als leidraad, aangevuld 
met B en C. In de tekst verwijs ik met deze 
letteraanduiding naar de betreffende arti-
kelen. Met de letter D verwijs ik naar een 
reactie van Burger op een eerder concept 
van mijn artikel. Daarin droeg hij nog een 
aantal elementen aan, met verwijzing 
naar andere publicaties van zijn hand.
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vanuit christologisch perspectief: Jezus 
Christus is bepalend voor hoe we de 
Bijbel lezen (B). Delend in de ‘gezind-
heid van Christus’ gaan we de Bijbel 
anders lezen en steeds beter begrijpen 
wat God zegt en bedoelt. Door dat 
proces ontstaat ook de eenheid van de 
Bijbel en krijgen teksten hun ‘stabiele’ 
betekenis (B). Want die zijn ontstaan 
als onderdeel van Gods doelgericht 
(‘intentioneel’) handelen dat uitloopt 
op de komst van Christus en van Gods 
rijk.
Verder wordt christelijk bijbellezen  
‘gereguleerd’ door theologische 
overtuigingen (geformuleerd in bijv. 
de belijdenis van Nicea). Die zijn wel 
tot de Schrift te herleiden, maar ten 
diepste komen ze voort uit de ‘ont-
moeting’ met de levende Christus die 
zelf geen tekst is. Hij is persoonlijk het 
centrum van de Schrift. Een centrum 
dat blijvend buiten-tekstueel is: het 
gaat om Hem, niet om een boek. Voor 
Burger is de persoonlijke ‘ontmoeting 
met Christus’ doorslaggevend (B).
Ook de kerk en de kerkelijke traditie 
(‘samen met alle heiligen’, Ef. 3:18v) 
zijn belangrijk voor het verstaan. Maar 
de zaken moeten niet worden ‘vast-
gepind’. Pas als ook de verbeelding in 
beweging gezet wordt (C en D), lezen 
christenen de Bijbel als hun eigen 
verhaal, omdat ze delen in het ‘verhaal’ 
van Christus, en om zo dicht bij Jezus 
Christus te blijven.
Nu wordt ons kennen in dit leven 
nooit volkomen. Maar we mogen veel 
van de Geest verwachten: een belang-
rijke hermeneutische factor! Geleid 
door de Geest mogen we zelfs ‘vrij’ en 
‘creatief ’ onze werkelijkheid ‘duiden’ in 
het licht van God. We worden ‘vaar-
dig’ in het onderscheiden waarop het 
aankomt (C).

De bezinning op het verstaan vraagt 
dus om een soteriologisch kader, stelt 
Burger (soteriologie is de leer van de 

THEMA

vanuit Gods perspectief, maar wel in 
staat om elkaar positief aan te vullen. 
Sinds de zondeval echter verstaan we 
alles in het perspectief van ons eigen-
belang. Daardoor zijn verschillende 
perspectieven niet langer aanvullend, 
maar concurrerend. Dezelfde dingen 
kunnen op verschillende en zelfs con-
flicterende wijzen begrepen worden.
Maar er is nog iets. Niet alleen men-
sen, ook inzichten en teksten staan in 

een historische context. Teksten 
uit het Oude Testament worden 
bijvoorbeeld ‘hergebruikt’ in het 
Nieuwe Testament en krijgen 
dan een nieuwe betekenis (B). 
Daarom is het niet zo vruchtbaar 
om te zeggen dat er één godde-
lijke Auteur is en dat de Bijbel 
dáárom een eenheid is. Ook moet 
je niet streven naar absoluut ze-
kere kennis met de bijbeltekst als 
fundament. Beïnvloed door het 
Verlichtingsdenken deed prof. 
Greijdanus dat met zijn ‘tradi-
tionele’ hermeneutiek. Maar als 

eerlijke hermeneu tiek en bijbelweten-
schap dan het historische en mense-
lijke karakter van de Bijbel en van ons 
bijbellezen laten zien, wordt dat een 
bedreiging: dat tast dan dat fundament 
aan. Daarmee verdwijnt dan de ge-
loofwaardigheid van de Bijbel en staat 
meteen het gelóóf ter discussie.

Burger ziet dus een dubbel probleem: 
ons perspectivische menselijke verstaan 
is aangetast door de zonde. En de be-
tekenis van bijbelteksten is veranderlijk 
en onzeker. Hoe kunnen we de Bijbel 
dan nog verstaan en als eenheid zien?

Het antwoord
Het antwoord ligt volgens Burger in 
onze redding door Christus. Want 
wanneer we in Christus gaan gelo-
ven, verstaan we niet langer ‘naar het 
vlees’, maar leren we verstaan ‘naar 
de geest’. We bezien de Bijbel dan 

Volgens Burger is het 

niet zo vruchtbaar om 

te zeggen dat er één 

goddelijke Auteur is en 

dat de Bijbel dáárom 

een eenheid is
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verlossing). Ook zijn schriftbenade-
ring noemt hij soteriologisch. Deze 
benadering schept volgens hem ruimte 
om recht te doen aan de menselijkheid 
van de Bijbel en van ons bijbellezen. 
Tegelijk blijft het Jezus Christus, die 
door zijn Woord zijn gezag over ons 
leven uitoefent om ons aan Hemzelf 
gelijk te maken.

Taxatie van Burgers visie

Hoe moeten we een en ander taxeren? 
In dit artikel bespreek ik Burgers visie 
op het probleem van ons verstaan. In 
een volgend artikel zijn visie op het 
probleem van de bijbeltekst. Ik beperk 
me tot de hoofdzaken.

Schepping
Burger begint zijn bespreking van de 
(hedendaagse) hermeneutische pro-
blematiek bij de schepping. Commu-
nicatie en verstaan zijn kwaliteiten die 
God aan de mens gaf. Dat verstaan is 
‘perspectivisch’: mensen zijn verschil-
lend en reageren verschillend op de 
dingen, ieder vanuit de eigen kijk.
Maar wat betekende dat vóór de zon-
deval precies? Een accentverschil? Een 

verschil in beleving? De Bijbel kende 
toen maar twee mensen en zegt niets 
over hun verschillende perspectieven. 
Beiden hadden de woorden van God 
goed begrepen! Misschien niet het 
waaróm, maar wel het wát (zie HC  
zd. 3). Ook vóór de zondeval, zegt 
Burger, hadden mensen geen toegang 
tot God’s eye point of view. Daarmee 
bedoelt hij (D) dat de mens nooit alles 

kan doorgronden wat God door-
grondt. Wij moeten ons beperken tot 
de geopenbaarde dingen.
Terecht: zie Deuteronomium 29:28! 
Maar in zijn spreken openbaart God 
wél hoe Hij tegen dingen aankijkt. Dat 
is juist de bedóeling van zijn (zelf )
openbaring! Maar ook hier gaat het 
vooral om het wát, en niet altijd om 
het waaróm. In zijn (zelf )openbaring 
geeft God ons dus wel betrouwbare, 
maar nooit volledige kennis. Of houdt 
‘verstaan’ bij Burger (altijd) in, dat je 
niet alleen begrijpt wát een tekst zegt, 
maar ook waaróm die tekst dat zegt? 
Dan wordt ‘verstaan’ een stuk lastiger!

Zondeval, perspectiviteit en histo-
riciteit
Eva én Adam gaven gehoor aan een 
leugenachtige ‘herinterpretatie’ van 
Gods woorden door de duivel. Niet 
vanwege een ‘misverstaan’, maar in 
bewuste en schuldige ongehoorzaam-
heid! Dat vindt Burger ook (D). Maar 
dat had hij wel duidelijker mogen 
zeggen.
Na de zondeval is alles inderdaad an-
ders geworden. Zeker sindsdien geldt 
dat iedereen verstaat vanuit zijn eigen 
‘perspectief ’. Vaak gebruikt Burger dat 
woord ‘perspectief ’ zonder het precies 

te definiëren. Daardoor blijft wat hij 
dan schrijft een beetje vaag. In (D) 
geeft hij wel een definitie (iets vereen-
voudigd weergegeven): Een kijk op de 
werkelijkheid, vanuit een bepaald stand-
punt, (…) waarbij gefocust wordt op 
bepaalde aspecten van de werkelijkheid… 
Dit gaat gepaard gaat met selectie van 
informatie, op grond van bijvoorbeeld 
interesses en regulerende overtuigingen.

Deze definitie lijkt me hoogstens in 
beperkte zin van toepassing op de 
situatie vóór de zondeval. Er was toen 
geen sprake van een (vooringenomen) 
standpunt of van regulerende overtui-
gingen. En na de zondeval gaat het 
vooral om bewuste keuzes. Foute keu-
zes ook! Een woord als ‘perspectiviteit’ 
is dan te onschuldig. Ook vandaag kan 
het immers gaan om bewuste verdraai-
ing (vgl. 2 Petr. 1:20 en 3:16)! Kortom, 
mijns inziens speelt ‘perspectiviteit’ als 
scheppingsgave nauwelijks een rol bij 
ons verstaan van de Schrift.

Dat de mens is geschapen als ‘histo-
risch wezen’, levend in de tijd, duidt 
Burger in (D) nogal negatief: als mens 
zit je (bijna) vast in je historische 
context. Dat vormt een belemmering 
om mensen en teksten uit een andere 
context goed te verstaan.
Dat lijkt mij té negatief. Maar ook hier 
is de vraag wat je precies met ‘verstaan’ 
bedoelt: vooral het wát, of ook (altijd) 
het waaróm. Als je wel begrijpt wát 
een tekst zegt, maar niet waaróm die 
dat zegt, ga je het antwoord bijvoor-
beeld zoeken in de historische context. 
De context kan dan bepalend worden 
voor de betekenis.
Bij de Bijbel moeten we echter altijd 
bedenken dat God de Auteur is die 
boven de tijd staat en altijd Dezelfde 
blijft. De betekenis van bijbelteksten 
kan dus niet opgesloten worden in de 
historische context.

Leren verstaan ‘naar de geest’
Tegenover het door hem geschetste 
verstaansprobleem stelt Burger het 
verstaan naar de geest, met een verwij-
zing naar 1 Korintiërs 2 en 2 Korin-
tiërs 5. In die teksten gaat het echter 
vooral om het verschil tussen geloof 
en ongeloof. Alleen wanneer de Geest 
werkt in het hart van mensen die Gods 
(door diezelfde Geest geïnspireer-
de!) woorden horen of lezen, willen 

Verstaan is ‘perspectivisch’. Maar wat 

betekende dat vóór de zondeval precies?
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dat is geen verschil in hermeneutische 
benadering, maar het verschil tussen 
geloof en ongeloof: hij wil immers niet 
geloven wat Jezus zelf in de Bijbel zegt 
(zie Luc. 24:27)!

Volgens Burger gaat het in het NT 
vooral om woorden van de apostelen 
(B). Zij brengen ons (geleid door de 
Geest, Joh. 16:13-14) in contact met 
Jezus. Van hen leren we bijbellezen, 
omdat we zien hoe zij de Schriften 
uitleggen (bijv. Hand. 8:32-35 over Jes. 
53). Maar voor het lezen van het OT 
moeten we kijken hoe Jezus zelf dat las 
(bijv. Mat. 5:17).
Een merkwaardig en volgens mij 
onterecht onderscheid. Want wat Jezus 
zegt over het OT weten we via de 
apostelen. En ook zij leggen het OT 
uit. Dat is net zo goed Woord van God! 
We hebben het héle NT nodig om het 
OT te kunnen uitleggen. Uiteraard als 
het gaat om de vervulling door Chris-
tus. Maar ook bréder. We moeten het 
geheel van het OT lezen in het licht 
van het hele NT. En in veel opzichten 
ook andersom! Daarbij zijn we aange-
wezen op de tekst van de héle Bijbel. 
En ons uitgangspunt moet zijn dat die 
tekst als Woord van God voldoende 
duidelijk is in zichzelf en dat God ons 
(‘samen met alle heiligen’) wil leiden 
door zijn Geest. 

Lezen vanuit de ‘gezindheid’ van 
Christus
Burger schrijft: primair komt de 
Vader naar ons toe in zijn Zoon, Gods 
definitieve Woord tot ons. Door het 
geloof gaan we delen in de ‘gezindheid’ 
van Christus (verstaan, interpreteren 
en oordelen ‘in zijn lijn’, vgl. 2 Kor. 
5:16). Deze ‘nieuwe kijk op Jezus’ heeft 
gevolgen voor onze kijk op de Bijbel…
Wat die lijn en die gezindheid van 
Christus inhouden, zegt Burger 
nauwelijks, maar ons delen in die 
gezindheid lijkt een zelfstandige factor 
te vormen tegenover de bijbeltekst. We 
komen voor mijn gevoel bijna bóven 
de bijbeltekst te staan, alsof wij zouden 

kunnen ‘interpreteren’ zoals Jezus! Die 
indruk wordt versterkt doordat Burger 
woorden als ‘vrij’ en ‘creatief ’ gebruikt 
en zegt dat we zo ‘vaardig’ kunnen 
worden in dat interpreteren.
Maar: Christus’ gezindheid leren we 
kennen uit de Bijbel. Daarom kunnen 
we die niet gebruiken om de bijbel 
(tekst) anders te gaan interpreteren. 
Bijvoorbeeld door er een eenzijdige 
invulling aan te geven vanuit de liefde 
van Christus, om van daaruit onze bij-
beluitleg aan te passen! Wanneer onze 
vernieuwing zó een factor wordt in 
ons verstaan, wordt een zeer subjectief 
element ingebracht bij de uitleg van de 
Bijbel.
Dat wil Burger niet (D). Maar brengt 
zijn redenering dat niet met zich mee? 
Een niet-Messiasbelijdende jood, zegt 
hij, leest het Oude en het Nieuwe 
Testament anders dan iemand die in 
Jezus Christus gelooft. Dat klopt, maar 

ze die aanváárden. De Geest moet 
dus niet zozeer een ‘verstaans-pro-
bleem’ overwinnen, maar vooral ónwil. 
Burger beaamt dit (D). Maar in zijn 
schrijven komt dat niet uit de verf. 
Want niet het moment van ‘tot geloof 
komen’ staat bij hem centraal, maar het 
daaropvolgende ‘vernieuwingsproces’ 
(de heiliging).2 Tot geloof komen is 
werk van de Heilige Geest, zegt hij, 
waarin wij passief zijn. Daarná, in de 
heiliging, begint onze ‘hermeneutische 
activiteit’. En daarvan verwacht hij 
veel: hoe verder we gevorderd zijn in 
de heiliging, des te groter ons verstaan 
van de Bijbel. Gelovigen verschillen 
daarin onderling.

Dit lijkt me een problematische be-
nadering. Want niet alleen tot geloof 
brengen, maar óók doen groeien in de 
heiliging, doet de Geest via de Bijbel. 
Bij alle bijbellezing is dus de verlich-
ting door de Geest doorslaggevend, 
niet onze hermeneutische vaardigheid! 
Want wat de één ‘voortschrijdend 
inzicht’ noemt, beschouwt de ander 
als ‘in strijd met de Schrift’. En het 
is niet gezegd, dat de éérste verder is 
in dat vernieuwingsproces. Wanneer 
daarbij dan ook nog de hermeneu-
tische benadering verschilt, is het 
mijns inziens zelfs zo: hoe groter onze 
hermeneutische (ménselijke!) inbreng, 
hoe groter de kans op verschillende 
(en zelfs tegenstrijdige) uitleg van de 
Bijbel. Laten we blijven beseffen, dat 
wij allemaal in dit leven slechts een 
bescheiden begin van de beloofde 
vernieuwing ontvangen (HC zd. 44, 
vr./antw. 114).

Ons delen in die gezindheid  

lijkt een zelfstandige factor te vormen 

tegenover de bijbeltekst

2 Wanneer Burger het over onze ‘heiliging’ 
heeft (bijv. in C: ‘Handelen van God, histori-
citeit, heiliging’), ontbreekt de ‘forensische’ 
betekenis van ‘heiliging’: dat we in Christus 
nieuwe mensen zijn. We worden in Hem 
gerechtvaardigd: rechtens vrijgesproken. 
Ethisch gesproken moeten we nu ook heilig 
gaan léven: steeds meer wórden wat we in 
Christus al zíjn. Dat is geen rechte stijgende 
lijn (zoals Burger soms lijkt te suggereren). 
Dat blijft in dit leven beperkt. Pas ná ons 
leven worden we volmaakt. En dat is een 
grote verandering in een ondeelbaar ogen-
blik (K. Schilder: geen ‘evolutie’, maar een 
‘sprong-variatie’)!
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Uitleg van een bijbelgedeelte

Moeten christenen iedereen zegenen? Wil God werkelijk dat 

volgelingen van Jezus zegenwoorden uitspreken over alle mensen? 

Paulus roept de christenen in Rome op mensen te zegenen. Hij 

bevindt zich daarmee in goed gezelschap. Zijn meester Jezus 

Christus heeft hetzelfde gezegd tegen zijn leerlingen: ‘Zegen wie 

jullie vervloeken’ (Luc. 6:28). Ook Petrus heeft deze les ter harte 

genomen. Hij schrijft aan de uitverkorenen in Klein-Azië: ‘Als u 

wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist’ (1 Petr. 3:9).

‘Zegen uw 
vervolgers; 
zegen hen, 

vervloek 
hen niet.’

( R O M E I N E N  1 2 : 1 4 )
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die lijden onder kwaad dat hun wordt 
aangedaan en die worden uitgescholden 
(1 Petr. 3:9).
Ook tegenwoordig kan het zomaar 
gebeuren dat je iemand die je leed aan-
doet, verwenst. Christenen in Nederland 
zullen echter niet zo snel een heuse ver-
vloeking over hun lippen laten komen. 
In de tijd van het Oude en Nieuwe Tes-
tament lag dat anders. Het uitspreken 
van vervloekingen was veel gebruikelij-
ker. Vaak was dat het enige middel dat 

iemand had om zich te verweren tegen 
vijanden, criminelen of onrecht.
Een duidelijk voorbeeld hiervan staat 
in Rechters 17:2. Een vrouw is bestolen 
van elfhonderd sjekel zilver. Bij gebrek 
aan recherche en politie kan zij niets 
anders doen dan de dader vervloeken. 
Als mensen hem niet kunnen vinden 
en straffen, moet God het maar doen. 
Op zekere dag bekent haar eigen zoon 
Micha dat hij de dader is. Dan vreest de 
vrouw de gevolgen van de door haarzelf 

WOORDWAARDE

uitgesproken vervloeking. Prompt pro-
beert zij die te ontkrachten door er een 
zegenspreuk tegenover te zeggen: ‘Moge 
de HEER je zegenen, mijn zoon.’
Net als die vrouw kwamen christenen 
in Paulus’ tijd in de verleiding Gods 
straf in te roepen over wie hun het leven 
moeilijk maakten. Daartegen verzet de 
apostel zich, net als Jezus Christus zelf. 
Christenen moeten anders reageren: 
niet vervloeken, maar zegenen.

Kracht van God

Zegenen richt zich op dingen die niet 
in onze menselijke macht liggen. Als 
God bij de schepping mensen en dieren 
zegent, geeft Hij hun de kracht om 
vruchtbaar te zijn en talrijk te worden. 
Gods zegen voor Abraham en het volk 
Israël verwerkelijkt zich in voorspoed, 
welvaart en veiligheid. Dat zijn dingen 
waaraan je als mens wel kunt werken, 
maar die je niet kunt veiligstellen zon-
der die zegenende kracht van God.
Het besef dat een mens zegen nodig 
heeft om een geslaagd leven te kunnen 
leiden, was algemeen in de oudheid, 
onder Israëlieten, joden en heidenen. 
Vaak stelde men zich zegen voor als een 
soort magische kracht. Deze kwam mee 
met het zegenwoord van iemand die 
die kracht kon inroepen, bijvoorbeeld 
omdat hij in nauw contact stond met de 
goden. De reputatie van Bileam is daar 
een duidelijk voorbeeld van. Hetzelfde 
gold trouwens voor de vervloeking. Als 
een vervloeking eenmaal uitgesproken 
was, kon je daar weinig meer aan ver-
anderen, tenzij je er een ander machtig 
middel tegenoverstelde, zoals Micha’s 
moeder deed.

Omstreden

De opdracht om te zegenen speelde een 
belangrijke rol in een discussie in het 
Nederlands Dagblad aan het begin van 
dit jaar. De aanleiding daartoe vormde 
de nieuwjaarszegen voor Nederland, 
zoals die werd uitgesproken door ds. Al-
matine Leene in de Kloosterkerk in Den 
Haag op 3 januari. Daar werd kritisch op 
gereageerd. Kun je wel op die manier de 
zegen meegeven aan heel Nederland? 
Scribenten die Leenes optreden ver-
dedigden, beriepen zich op de bijbelse 
opdracht om te zegenen, zoals verwoord 
in de hierboven aangehaalde teksten.
Voor alle duidelijkheid: deze bijdrage 
heeft niet de bedoeling een beoordeling 
te geven van wat op 3 januari gebeurd 
is. Hier draait het om de vraag wat 
Paulus bedoelde te zeggen in Romeinen 
12:14. Wat is de betekenis daarvan voor 
de opstelling van christenen in de maat-
schappij van nu?

Niet vervloeken

In Romeinen 12:14 staat zegenen 
tegenover vervloeken. Paulus noemt 
deze twee in verband met vervolging, 
waaronder christenen vaak hebben 
te lijden. Hij zegt immers: ‘zegen uw 
vervolgers’. De andere nieuwtestamenti-
sche aansporingen om te zegenen staan 
in hetzelfde kader. Vlak voordat Jezus 
zijn leerlingen opdraagt te zegenen wie 
hen vervloeken, zegt Hij: ‘Heb je vijan-
den lief, wees goed voor wie jullie haten’ 
(Luc. 6:27). En direct erna: ‘Bid voor wie 
jullie slecht behandelen’ (vs. 28b). Petrus 
adresseert zijn oproep aan christenen 

Zegen voor allen
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De Bijbel zegt niet zo vaak dat men-
selijke zegen- en vloekwoorden alleen 
kracht hebben als God zich erachter 
stelt. Toch klinkt dat hier en daar door 
in de formuleringen. Isaak wil zijn oud-
ste zoon Esau zegenen ‘met de HEER als 
getuige’ (Gen. 27:7). Kennelijk beseft hij 
dat de aanwezigheid van God vereist is 
om kracht te verlenen aan zijn zegen-
spreuken. Als Aäron en zijn nakomelin-
gen de zegen uitspreken, doen zij dat in 
de vorm van een wens: ‘Moge de HEER 
u zegenen en u beschermen.’ Zij spreken 
de naam van de HEER uit over het volk, 
maar het is de HEER zelf die vervolgens 
de Israëlieten daadwerkelijk zegent (zie 
Num. 6:23-27).

De priesterlijke zegen kan daarom ook 
als een gebed getypeerd worden. Dat 
gebeurt in 2 Kronieken 30:27, waar te le-
zen staat: ‘De Levitische priesters zegen-
den het volk en hun stem werd gehoord, 

want hun gebed steeg op tot in Gods 
heilige woning, de hemel.’ 2 Kronieken 
30 maakt geen melding van een gebed 
dat de priesters opgezonden hebben 
naast de in vers 27 genoemde zegen. De 
biddende stem van de priesters is dus 
hun stem die het volk zegent.

Een door mensen uitgesproken zegen 
dankt al zijn kracht aan God, de bron 
van alle zegen. Daarom is zo’n zegen in 
feite een wens of een gebed. Niet voor 
niets zet Jezus in Lucas 6:28 zegen en 
gebed pal naast elkaar: ‘Zegen wie jullie 
vervloeken, bid voor wie jullie slecht 
behandelen.’

Brede strekking

Als je vijandig bejegend of vervolgd 
wordt, is voor een zondig mens niets 
natuurlijker dan erop los te slaan. Of, 
als je dat niet kunt, te grijpen naar een 
ander middel om je vijand onschadelijk 
te maken of te laten boeten voor zijn 
wangedrag, zoals een vervloeking. In 
navolging van zijn Heer geeft Paulus in 
Romeinen 12:14 christenen de opdracht 
dwars tegen die menselijke neiging in 
te gaan. Leerlingen van Jezus mogen 
niet het onheil over hun tegenstanders 
afroepen. Zij moeten hoorbaar voor de 
mensen Gods kracht inroepen die hun 
vijanden het goede kan geven.
Niets wijst erop dat Paulus hier denkt 
aan het uitspreken van Gods zegen als 
afsluitend hoogtepunt van een ere-
dienst. Het gaat hem allereerst om het 
gedrag van christenen in het leven van 

elke dag, in contact met ongelovigen. 
Speciaal gaat het om de vraag hoe te 
handelen bij vervolging. De context 
is dus een heel andere dan die van de 
nieuwjaarszegen in de Kloosterkerk.  
Het zal stellig niet in het hoofd van  
ds. Leene opgekomen zijn een vervloe-
king uit te spreken over Nederland, in 
plaats van een zegen.
Tegelijk heeft wat Paulus schrijft, een 
bredere strekking dan de specifieke si-
tuatie die hij noemt. Zegenen is wensen 
en bidden dat iemand Gods levendma-
kende kracht mag ontvangen. Net als bij 
elke wens en ieder gebed geldt hier dat 
Gods wil leidend moet zijn. Als mens 

kun je niet naar eigen believen beschik-
ken over Gods zegenende kracht, of die 
naar willekeur inroepen.
Intussen is wel duidelijk dat dergelijke 
zegenwensen of -gebeden zich niet tot 
enkele mensen hoeven te beperken. 
Christenen moeten het doen tegenover 
hun vervolgers. Dat zijn ontegenzeglijk 
mensen die zich verzetten tegen God. 
Als zij zulke mensen al moeten zegenen, 
dan mogen zij zeker vragen om Gods 
kracht voor degenen die zich niet aan 
vervolging schuldig maken.

Geen misverstanden

Het gaat Paulus om een houding waar-
in christenen zichtbaar en hoorbaar het 
goede zoeken voor alle mensen, zelfs 
voor hun vervolgers. Daar hoort ook bij 
dat zij er hun best voor doen dat andere 
mensen hun verbazingwekkende gedrag 
zo goed mogelijk begrijpen.
Bij het uitspreken van zegenwensen 
betekent dit dat duidelijk moet zijn dat 
zulke woorden niet automatisch wer-
ken. Alleen God is degene die werkelijk 
zegent.
Verder moet niet het misverstand 
ontstaan dat het toewensen van Gods 
zegen hetzelfde is als goedkeuring van 
iemands gedrag. Zegen over iemand 
die christenen vervolgt of vervloekt, wil 
uiteraard niet zeggen dat vervolging 
en vervloeking prijzenswaardig zijn. 
De zegen van God kan een heel andere 
vorm aannemen dan succes in de din-
gen waarvoor jij als mens kiest. Zegen 
van God manifesteert zich juist hierin 
dat je je afkeert van je slechte daden (zie 
Hand. 3:26, bijv. in HSV).
Ten slotte: de waarheid van woorden 
moet blijken in daden. Zegenwoorden 
zonder concrete inzet voor de ander zijn 
een loos gebaar. Samen met daden van 
liefde hebben zij grote overtuigings-
kracht. 

Een door mensen  
uitgesproken zegen dankt al  

zijn kracht aan God, de 
bron van alle zegen
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De eerste woorden van artikel 27 van 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
(NGB) zijn: Wij geloven en belijden één 
katholieke of algemene kerk.
Waar denk jij dan aan als je dat leest? 
Grote kans dat je aan de Rooms-Ka-
tholieke Kerk denkt. Maar dat wordt 
daar niet mee bedoeld. Katholiek bete-
kent algemeen. En daarom staat er dus: 
één katholieke of algemene kerk. Dat 
woord ‘katholiek’ staat ook in de oor-
spronkelijke versie van de apostolische 
geloofsbelijdenis. Maar in de lutherse 
kerken in Oostenrijk en Duitsland 
vindt men dat zo verwarrend, dat men 
het woord maar gewoon weglaat.

In de gereformeerde kerken doen we 
dat niet. Want dat woordje ‘katholiek’ 
of ‘algemeen’ is wel van belang. Guido 
de Brès legt dat in de NGB verder uit:

Wij geloven en belijden één katholieke of 
algemene kerk. Zij is een heilige ver-
gadering van de ware gelovigen, die al 
hun heil verwachten van Jezus Christus, 
gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd 
en verzegeld door de Heilige Geest.
Deze kerk is er geweest vanaf het begin 
van de wereld en zal er zijn tot het einde 

toe. Want Christus is een eeuwig Koning, 
die niet zonder onderdanen kan zijn. 
Deze heilige kerk wordt door God staan-
de gehouden tegen het woeden van de hele 
wereld, hoewel zij soms een tijdlang zeer 
klein en ogenschijnlijk verdwenen is. Zo 
heeft de Here gedurende de gevaarlijke 
tijd onder Achab zevenduizend mensen 
voor Zich bewaard, die hun knieën voor 
Baäl niet gebogen hadden.
Ook is deze heilige kerk niet gevestigd in, 
gebonden aan, of beperkt tot een bepaalde 
plaats, of gebonden aan bepaalde perso-
nen, maar zij is verbreid en verstrooid 
over heel de wereld. Toch is zij met hart 
en wil samengevoegd en verenigd in 
eenzelfde Geest, door de kracht van het 
geloof.

Ik vind dat een prachtige beschrijving. 
Want dit overstijgt al onze grenzen. 

Als je aan de kerk denkt, moet je niet 
alleen denken aan je eigen plaatselijke 
gemeente. Nee, die kerk is er over heel 
de wereld. Ook moet je niet alleen 
denken aan de tegenwoordige tijd. 
Nee, die kerk was er altijd al, vanaf het 
begin van de wereld en die zal er altijd 
zijn. Dat betekent dus, dat we ons niet 

Deze heilige kerk is met hart en wil 

samengevoegd en verenigd

af hoeven te vragen of de kerk er over 
honderd jaar nog wel is. Nee, de kerk 
zal er altijd zijn.
Dat wil niet zeggen dat de geschiede-
nis van de kerk altijd een succesverhaal 
is. Soms wordt ze heel klein. Soms lijkt 
het of de kerk helemaal verdwenen is, 
zoals in tijden van grote verdrukking, 
zoals nu nog steeds in veel landen. 
Maar toch zal de kerk nooit helemaal 
verdwijnen. Zelfs niet uit landen als 
Noord-Korea. Ondanks de wrede 
vervolging die daar plaatsvindt, zijn er 
nog steeds christenen die hun knieën 
niet gebogen hebben voor de tiran die 
het land regeert.

Het is goed en belangrijk om te be-
seffen dat je als gelovige deel uitmaakt 
van deze katholieke, algemene, univer-
sele kerk. Dat laat je beseffen hoe klein 
je zelf bent en hoe groot en machtig 
Jezus Christus, het Hoofd van de kerk, 
is. 

O M  T E  D O E N  O F  O V E R 
D O O R  T E  S P R E K E N :

1. Wat zijn jouw ervaringen met 
de wereldwijde kerk?

2. Kijk eens op opendoors.nl of 
sdok.nl als je meer wilt weten 
over de vervolgde kerk.
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Tempelplein of 
marktplein?

De kerkenraad komt zo’n acht minuten voordat de dienst 
begint, al binnen en neemt met de voorganger plaats in 
de kerkenraadsbanken. Er wordt een voorzang gezongen, 
waarna het orgel nog zachtjes blijft spelen tot de kerkklok 
gaat luiden. Het wordt dan al heel stil in de kerk. Onder 
klokgelui beklimt de voorganger de kansel en de dienst 
begint nadat de laatste klepelklanken weggestorven zijn.
Ook tijdens de dienst en de collecte blijft het stil in de kerk. 
Een eerbiedige stilte. Kinderen die naar de wc moeten, is 
geleerd dat je niet door de kerk naar achteren holt, maar 
zachtjes de kerkzaal verlaat. En ook zachtjes weer terug-
komt.

Cultuur?
In vergelijking daarmee ervaar ik de diensten in Nederland 
als een stuk onrustiger. En laat ik het maar eerlijk zeggen: 
ook oneerbiediger. Ik mis een gewijde sfeer tegen de tijd dat 
de dienst begint en net zo goed ook onder de collecte. En ik 
heb dan soms meer het gevoel dat ik in een groot winkel-

Een paar jaar geleden verrichtte 
ik hulpdiensten in Die Vrye Gere-

formeerde Kerk te Pretoria, de ge-
meente die ik ook in de jaren 1987-
1994 diende. Een van de dingen die 

me daar opnieuw troffen, was de 
sfeer vóór en tijdens de erediensten. 

Vandaar dit artikel, voor als de kerk-
diensten weer mogen. Een pleidooi 

voor een bezinning op de cultuur 
rond onze ontmoetingen met de 

levende en heilige God.

N A D E R
B E K E K E N
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centrum ben dan in de kerk. Meer op een marktplein dan 
op het tempelplein. Je kunt het meemaken dat de kerken-
raad al binnengekomen is en dat de ouderling van dienst 
die de kerkenraadsmededelingen zal doen, om aandacht 
moet vragen voordat hij zich verstaanbaar kan maken.
Ik besef dat de cultuur in Nederland in bepaalde opzichten 
een andere is dan in Zuid-Afrika en dat ook de kerkelij-
ke cultuur verschilt. Alhoewel, de zwarte bevolking is een 
stuk losser en uitbundiger dan de blanke, maar ook bij hen 
straalt de eerbied er tijdens de erediensten van af.
Ik besef ook dat de jongere generatie in Nederland houdt 
van zo’n lossere sfeer tijdens de kerkdiensten. Ik ben zelf in 
bepaalde opzichten ook losser geworden dan in mijn eerste 
jaren als predikant. Destijds zou ik op een onverwacht 
voorval tijdens een dienst beslist niet met een kwinkslag 
reageren, terwijl ik dat nu vrijmoedig wél doe. Ik spreek ook 
de kinderen meer direct aan dan vroeger.

Maar is het een positieve ontwikkeling, wanneer de cultuur 
ook sfeerbepalend voor onze erediensten wordt? Hoort er 
in Gods koninkrijk, en dus ook in de kerk, niet een andere 
sfeer te heersen? Een gewijde sfeer?
We kenden via het Gereformeerd Kerkboek (2006) het mooie 
Gezang 171 (oftewel Opwekking 464; helaas is het sinds 
2017 niet meer in het kerkboek opgenomen):

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond
waar Hij verschijnt met vuur.

Maar wordt de kerkdienst ook zo beleefd? Ooit deden 
kerkgangers, nadat ze hun plekje in de banken bereikt had-
den, eerst staande een stil gebed. In het besef: wij staan nu 
op heilige grond. Hoeveel is daarvan overgebleven?

‘Feestdos’
We roepen elkaar en anderen op met Psalm 96:5:

Buigt, buigt u neer voor God de HERE
in heil ’ge feestdos, Hem ter ere.

We hadden als gereformeerden jarenlang speciale zondagse 
kleren. En ik zag die ook telkens in de zendingsgemeenten 
in Zuid-Afrika, zowel op de Kaapse Vlakte bij de Kleur-
lingen als in Mamelodi en Soshanguve bij onze zwarte 
broeders en zusters. Zij kunnen zich over het algemeen 

lang niet de dure (merk)kleding permitteren zoals 
wij in Nederland. Maar ze komen in hun mooiste 
kleren naar de kerk.
In Nederland met z’n lossere cultuur zie ik bij  
heel wat kerkleden het omgekeerde: ‘Voor m’n 
werk moet ik er de hele week al netjes bij lopen,  
’s zondags draag ik daarom vrijetijdskleding.’ En 
dat kan ’s zomers ook inhouden: een korte broek, 
een T-shirtje en blote voeten in teenslippers.

Maar ís dat wel echt de lossere Nederlandse cul-
tuur?
Op Prinsjesdag, wanneer de koning in de Ridder-
zaal de troonrede komt uitspreken, verschijnen 
de parlementsleden en ministers allemaal chic 
uitgedost. En er heerst tegen de tijd dat de koning 
arriveert, een eerbiedige stilte. Is er niet wat voor te 
zeggen om díe cultuur ook te handhaven wanneer 
wij ’s zondags de Koning der koningen mogen 
ontmoeten?

Ik zie bij een huwelijkssluiting nooit feestgangers 
in korte broek en op slippers verschijnen. Het 
mooiste van het mooiste is... nee: niet eens uit de 
kást gehaald. Want wat in de kast hangt, was voor 
zo’n feest niet goed genoeg. Het is speciaal uit de 
wínkel gehaald. Zouden we díe cultuur dan niet 
hooghouden wanneer we in onze erediensten de 
hemelse Bruidegom onder ogen komen?

Ik pleit dus voor een bezinning op een steeds 
losser wordende cultuur rond onze ontmoetingen 
met de levende en heilige God.
Op een heel andere manier lijkt die bezinning 
wel op gang gekomen. Wat is er toch eigenlijk 
de reden van dat velen, ook gereformeerden, de 
gewijde stilte van een klooster zijn gaan zoeken? 
Zijn zij van het markplein weer op zoek naar het 
tempelplein? 

Ik zie bij een  

huwelijkssluiting nooit 

feestgangers in korte broek 

 en op slippers verschijnen



Reflecties op het levensbegin
Het krijgen van kinderen is niet vanzelfsprekend,  
evenmin het ontvangen van een gezond kind. 
De medische wetenschap wil mensen daarin 
tegemoetkomen, soms zelfs zozeer dat reproductie 
een technisch project wordt. Indrukwekkend zijn de 
mogelijkheden in het doen ontstaan van menselijk  
leven. Ook wordt onderzoek naar het genenpatroon  
van beginnend leven gedaan met als doel het herstel  
van ernstige defecten.
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Daartegenover staat echter het doden van ongeboren 
leven. Abortus provocatus is wettelijk toegestaan bij 
een vrucht tot en met 23 weken en zes dagen zwan-
gerschap, terwijl artsen nota bene in staat zijn een 

kind van dit aantal weken zwangerschap in leven te houden.
Vorig jaar verscheen Geboren, niet gemaakt, een boek over 
vragen met betrekking tot het levensbegin. Het boek waar-
aan vijftien auteurs hebben meegewerkt, biedt een overzicht 
van de actuele wetenschappelijke, medische en juridische 
praktijk, en geeft ook aan welke (medisch-)technische ont-
wikkelingen in de toekomst te verwachten zijn.

De bundel is tot stand gekomen onder redactie van Theo 
Boer (hoogleraar gezondheidszorg bij de PThU Gro-
ningen), Elise van Hoek (werkzaam bij de NPV) en de 
kinderarts Dick Mul. De redacteurs onderstrepen dat voor-
zichtigheid is geboden bij technische interventies in het 
levensbegin, omdat menselijk leven een geschenk is en we 
niet (precies) weten wanneer het persoon-zijn begint. Daar-
om pleiten zij voor ‘een zeer hoge waardering’ van menselijk 
leven vanaf de conceptie. Dit ‘sleutelmoment’ is de veiligste 
grens voor het bepalen van het ‘zijn’ van een mens. De stuk 
voor stuk lezenswaardige hoofdstukken van deze bundel 
kunnen helpen bij zorgvuldig en verantwoord (medisch) 
handelen rondom het levensbegin.

IVF

Een van de technische mogelijkheden met betrekking tot 
het levensbegin is in-vitrofertilisatie (ivf, reageerbuisbe-
vruchting). Deze techniek komt mensen met een onver-
vulde kinderwens tegemoet. Op zichzelf is daartegen geen 
bezwaar zolang de eigen geslachtscellen van een echtpaar 
worden gebruikt. Als echter gebruik wordt gemaakt van 
gedoneerd sperma of van een gedoneerde eicel (of beide), 
worden de grenzen van het huwelijk overschreden. Het 
boek had hier een duidelijker grens mogen trekken. Waar-
dering van het levensbegin kan alleen als je óók de orde-
ningen waardeert die God in de schepping heeft gelegd, en 
met name de ordening van de levensverbondenheid tussen 
man en vrouw, die de eeuwen door werd aangeduid met het 
woord ‘huwelijk’. God heeft het huwelijk gegeven als basis 
voor het gezin.
Inmiddels heeft ivf allerlei vormen van alternatief ouder-
schap mogelijk gemaakt. Daarbij kan niet alleen gebruik 
worden gemaakt van gedoneerde geslachtscellen, maar ook 
van een draagmoeder, die het kind vervolgens ter adoptie 
afstaat aan de wensouders.

Een ander bezwaar zou kunnen zijn 
dat bij ivf geslachtscellen worden 
verkregen op een (technische) wijze 
die losstaat van de fysieke eenwor-
ding van man en vrouw. Daarom wijst 
bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke 
Kerk kunstmatige bevruchting af. De 
moraaltheoloog Lambert Hendriks 
spreekt in zijn bijdrage over bijbelse 
kaders en de scheppingsorde: de fysie-
ke eenwording van man en vrouw is 
een van de pijlers van goed en redelijk 
handelen. Seksualiteit, het ontstaan 
van nieuw leven en wederzijdse 
overgave van echtgenoten aan elkaar 
vormen één geheel. Op grond daarvan 
wijst Rome niet alleen kunstmatige 
voortplanting af, maar ook anticoncep-
tie. Met dat laatste kan echter moeilijk 
worden ingestemd. Maar Hendriks 
waarschuwt terecht tegen een tech-
nische reductie van het reproductie-
proces en een al te zakelijke omgang 
met het ontstaan van nieuw menselijk 
leven.

In het laboratorium is een genetisch 
onderzoek van de bevruchte eicellen 
mogelijk: pre-implantatie geneti-
sche diagnostiek (PGD). Zo kunnen 
aandoeningen worden ontdekt in het 
genenpatroon van een bevruchte eicel. 
Men kan dan een eicel selecteren die 
geen defecten vertoont (embryoselec-
tie) en die overplaatsen in de baarmoe-
der. Maar er wordt ook gezocht naar 
reparatie van het defect via genredactie 
(genetische aanpassing). De toepassing 
van reparatietechnieken is omstreden, 
omdat deze plaatsvindt in de kiem-
baan: ook geslachtscellen worden dan 
veranderd, waardoor de ingreep in 
volgende generaties doorwerkt.

Stamcellen

Het allereerste levensbegin bevat 
(stam)cellen die zich in verscheidene 
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richtingen kunnen ontwikkelen. De 
medische wetenschap is daarin geïn-
teresseerd vanwege de mogelijkheden 
die deze cellen bieden. Omdat em-
bryonale stamcellen nog niet gespe-
cialiseerd zijn, kunnen ze tot elk type 
weefsel uitgroeien en gebruikt worden 
voor het herstel van door ziekte aan-
gedaan weefsel. Een bezwaar tegen dit 
gebruik is echter dat het embryo daar-
mee een middel in medisch-technisch 
onderzoek is geworden. Daarnaast is 
een groot bezwaar dat voor de pro-
ductie van deze stamcellen embryo’s 
moeten worden vernietigd.
Maar de wetenschap gaat verder. Nu 
blijkt dat er ook stamcellen kunnen 
worden gemaakt uit gewone mense-
lijke cellen (bijv. huidcellen). Ze lijken 
na dat veranderingsproces sterk op 
embryonale stamcellen. Zo kan verder 
worden gegaan met onderzoek naar 
het herstel van geschonden organen 
zonder dat daarvoor embryo’s worden 
gebruikt.

Met de ontwikkeling van stamcellen 
uit gewone huidcellen is een nieuw 
hoofdstuk geopend ten aanzien van 
het onderzoek naar beginnend mense-
lijk leven. Huidcellen zouden kunnen 
worden getransformeerd tot onge-
specialiseerde stamcellen. Als deze 
vervolgens worden aangezet zich te 
ontwikkelen tot ei- of zaadcellen, zou 
daaruit een embryo kunnen ontstaan. 
Bij dieren vinden al dergelijke expe-
rimenten plaats. Maar dit is – in elk 
geval wat de menselijke embryo be - 
treft – nog theorie. De bioloog en 
wetenschapsjournalist René Fransen 
geeft echter ook aan dat de ontwikke-
lingen in het onderzoek naar stamcel-
len snel gaan.
Op zichzelf kan het voor onder-
zoek van beginnend menselijk leven 
van belang zijn dat via embryonale 
stamcellen ontwikkelingsstappen van 
het embryo worden nagebootst. Dan 
vindt dus geen onderzoek plaats met 

embryo’s, maar met ‘gewone’ cellen. Maar als vervolgens 
uit die stamcellen spontaan of doelgericht embryoachtige 
structuren ontstaan (dus zonder dat er bevruchting heeft 
plaatsgevonden), lijkt er, aldus Fransen, een fundamentele 
grens te zijn overschreden: er is dan een individu ontstaan 
dat gelijk is aan de donor van de gekweekte cellen.

Abortus

Vier hoofdstukken van de bundel gaan over abortus pro-
vocatus: over de situatie in Nederland anno 2020 rond-
om dit thema, over juridische aspecten daarvan, over het 
maatschappelijke debat rondom abortus en over de vragen 
waarmee een huisarts in aanraking komt ten aanzien van 
zwangerschapsafbreking, de abortuspil en anticonceptiva 
(waaronder hormonale anticonceptiva).
Middelen die ingrijpen na de conceptie (zoals het koper-
houdend spiraal en de morning-afterpil), moeten worden 
afgewezen, zo stelt huisarts Edward Groenenboom terecht. 
Hormonale middelen zijn bedoeld om de conceptie te 
voorkomen, maar toch is de kans niet uitgesloten dat deze 
middelen ook effect hebben na de bevruchting.
Anno 2020 zet in Nederland de trend door dat steeds meer 
zwangerschappen met ‘medicamenten’ worden afgebro-
ken. Het wordt steeds gemakkelijker deze middelen te 
verkrijgen. Redactielid Elise van Hoek en advocaat Don 
Ceder constateren dat in Nederland de noodsituatie van de 
vrouw voorrang krijgt boven de rechtsbescherming van het 
ongeboren leven. Zij constateren dat het vreemd is dat de 
arts bij een verzoek om euthanasie wel moet zoeken naar 
alternatieven, maar bij een verzoek om abortus niet. Toch 
zijn alternatieven voor moeder en kind nodig. Ook de des-
betreffende vrouwen ondergaan de impact van een abortus. 
Onderzoeken wijzen uit dat zij een groter risico lopen op 
latere mentale problemen. Komt een abortus dan daadwer-
kelijk de vrouw tegemoet?

Al jaren wordt de grens van 24 weken gehanteerd, maar 
die is momenteel heel twijfelachtig. Er was bepaald dat er 
geen abortus mocht worden gepleegd als de vrucht buiten 
de moederschoot zou kunnen leven. Nu kan echter ook een 
kind dat nóg vroeger is geboren, in leven worden gehouden. 
Zou dan die grens niet moeten worden bijgesteld? Een van 
de uitgangspunten bij het aanvaarden van de Wet afbreking 
zwangerschap (1984) was dat na de levensvatbaarheidsgrens 
(hoe arbitrair die ook is) het recht van het ongeboren kind 
om te leven zwaarder weegt dan de noodsituatie van de 
vrouw. Van Hoek en Ceder stellen dat de mogelijkheid om 
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levenloos geboren kinderen op te nemen in de Basisregis-
tratie Personen een erkenning inhoudt van het feit dat een 
ongeboren kind een persoon is.
Boer en Mul stellen dat degene die een ongewenste zwan-
gerschap uitdraagt, daarmee vrijheid en zelfontplooiing in-
levert. Is dat zo? De vraag is: welke vrijheid, welke zelfont-
plooiing? Katia Bilardo en Gerard Visser (beiden emeritus 
hoogleraar) schrijven over prenataal diagnostisch onderzoek 
en laten daarbij ruimte voor zwangerschapsafbreking bij 
‘onbehandelbare condities’ van de vrucht in de baarmoeder. 
Wel pleiten zij ervoor dat de diagnose zo vroeg mogelijk 
in de zwangerschap wordt gesteld. Hier was een kritischer 
geluid op zijn plaats geweest ten aanzien van datgene wat 
mensen vandaag de dag doorgaans met een teleurstellende 
uitslag van prenataal diagnostisch onderzoek doen.

Status

Henk Jochemsen (onderzoekshoogleraar Lindeboomleer-
stoel) en Elisa Garcia (moleculair bioloog) stellen dat ieder 
embryo een unieke vorm van mens-zijn vertegenwoordigt. 
Het toekennen van beschermwaardigheid in een latere fase 
van het embryo omdat er in de vroegste fase nog bepaal-
de kenmerken van het mens-zijn ontbreken of nog geen 
bezieling heeft plaatsgevonden, heeft iets willekeurigs. De 
opvatting dat het allereerste begin niet volledig bescherm-
waardig zou zijn, is bedreigend voor mensen die bepaalde 
kenmerkende menselijke eigenschappen niet bezitten.
Samen met de theoloog Bert-Jan Heusinkveld stelt Jo-
chemsen dat onze samenleving al te ver is gegaan met het 
corrigeren van genen van een bevruchte eicel en geslachts-
cellen. Het beleid zou terughoudender moeten zijn. Toch 
zou volgens hen in-vitrogametogenese (ivg, het kweken van 
geslachtscellen in het laboratorium) in strikt gereguleerde 
gevallen mogelijk moeten zijn. Maar ivg zou niet toegepast 
mogen worden om steeds meer varianten van ouderschap 
en gezinsvorming mogelijk te maken.
Meer en meer wordt gesproken over ingrepen die een ver-
betering van de mens ten doel hebben waardoor hij vermo-
gens krijgt waarover de menselijke soort niet beschikt. Het 
lichaam wordt tot een instrument in de verwerkelijking van 
doelen die zijn ‘eigenaar’ voor zichzelf bepaalt of die – als 
het bijvoorbeeld gaat om kinderen – anderen voor hem 
bepalen. Een gevaarlijke ontwikkeling. Mens-zijn wordt 
niet meer als gave gezien, maar als een eigenwillig project. 
Dat is ook het bezwaar tegen het gebruik van embryo’s voor 
wetenschappelijke doeleinden, zoals voor het verbeteren van 
de ivf-techniek, het genetisch veranderen van embryo’s en 

als bron voor embryonale stamcellij-
nen.
Kwetsbaarheid en beperktheid vormen 
de normale toestand van het mense-
lijk leven. De kernvraag is niet of het 
kind dat we hopen te krijgen aan onze 
gewenste kwaliteitsstandaard voldoet, 
maar hoe we dat nieuwe leven – in zijn 
prille complexiteit en kwetsbaarheid –  
een goede en liefdevolle ontvangst 
kunnen geven, wat wij voor dat leven 
kunnen betekenen en hoe wij dit het 
best tot ontplooiing kunnen brengen.

Naaste

Ad de Bruijne geeft een beknopt 
overzicht van opvattingen van enkele 
protestantse denkers. Hij noemt  
J. Douma, volgens wie het menselijk 
embryo vanaf het begin bescherm-
waardig is. Daarvoor beroept hij zich 
op alledaagse en wetenschappelijke 
kennis, maar uiteindelijk geven bijbelse 
overwegingen de doorslag, vooral in 
zijn ‘nee’ tegen abortus. Ook Stanley 
Hauerwas en Richard B. Hays wor-
den genoemd. Deze auteurs wijzen 
erop dat vragen over de status van het 
embryo doen denken aan de vraag van 
de farizeeën aan Jezus wie hun naaste 
is. Jezus vertelde toen het verhaal van 
de barmhartige Samaritaan. Hij leerde 
zijn discipelen dat zij zichzelf de vraag 
moeten stellen: voor wie ben jij een 
naaste? Wat het levensbegin betreft: 
zijn wij daadwerkelijk de naaste van 
het nieuwe leven en van diegene die 
met een (ernstige) handicap wordt 
geboren? 

Dr. D.J. Steensma is predikant van de Chris-
telijke Gereformeerde Kerk Feanwâlden en 
docent ethiek aan de Theologische Universiteit 
Apeldoorn

N.a.v.: 
Theo Boer,  
Elise van Hoek, 
Dick Mul (red.), 
Geboren, niet 
gemaakt. Reflecties 
op het levensbegin,  
Buijten & Schip-
perheijn Motief, 
Amsterdam, 
2020, ISBN 
9789463691093, 
240 pag.,  
prijs €19,95
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A. Kamsteeg in zijn memoires Oogge-
tuige, p. 162). Dit beeld doet Kamp-
huis onrecht en stimuleert ons om 
hem ongelezen te laten en zo onszelf 
tekort te doen. Deze heruitgave moe-
digt hopelijk aan tot het tegendeel. Er 
is in zijn werk veel te vinden dat ook 
vandaag helpen kan om gereformeerd 
te blijven of weer te worden: van harte, 
bevindelijk, met schriftuurlijke diep-
gang en met overtuigde instemming 
met de belijdenis. Laat wie mij niet 
gelooft, gewoon maar eens beginnen 
aan deze heruitgave. Dan groeit van-
zelf de dankbaarheid voor wat Kamp-
huis ‘achter de schrijfmachine’ zoal 
heeft mogen presteren. Bij wijze van 
spreken dan, want zover ik weet was 
hij nog iemand van pen en papier.

Het gaat om een fotografische her-
druk. Helaas niet gebonden zoals de 
oorspronkelijke uitgave, maar dat heeft 
de prijs wel laag gehouden.

GELEZEN

In 1984 verscheen, ter gelegenheid 
van de veertigjarige herdenking van 
de Vrijmaking, een boek van prof.  
J. Kamphuis, Een eeuwig verbond. 

Het haalde dat jaar nog een tweede 
druk. Vorig jaar verscheen een nieuwe 
druk. Niet bij de oorspronkelijke uit-
geverij Vijlbrief in Haarlem, maar bij 
de Stichting Gereformeerd Maand-
blad, die ook het kerkelijk opinieblad 
Weerklank binnen de GKN uitgeeft. 
Het kleine boekenfonds ‘Neem en 
Lees’ van deze stichting verdient grote 
dank voor het waagstuk van deze 
heruitgave. Want er zijn verschillen-
de redenen om voor deze bijzondere 
heruitgave aandacht te vragen en die 
hartelijk aan te bevelen.

1. De hoofdmoot van het boek is de 
verhandeling ‘Om het recht van het 
verbond’. Het is een beschrijving en 
analyse van de dogmatische kant aan 
de geschiedenis van de Vrijmaking: 
de strijd om verbond en doop. Wie 
inhoudelijk goed, helder en diep-
gaand op een rij wil hebben waar die 
kerkstrijd om ging, kan haast nergens 
beter terecht dan hier. En wie de (ge-
makkelijke) mening zou koesteren dat 
het maar om onbegrijpelijk dogma-
tisch gepietepeuter ging zonder enige 
waarde voor ons geloven vandaag, kan 
grondig genezen van deze misvatting 
door dit boek goed te lezen.

2. De actualiteit voor ons geloven van-
daag komt nog mooier uit in een an-

N.a.v. J. Kamphuis, Een eeuwig verbond, 
Ermelo, St. Geref. Maandblad, 2020, 
ISBN 9789082818055, 165 pag.,  
prijs € 15,75 (excl. verzendkosten  
wanneer besteld wordt op: https:// 
www.gereformeerdmaandblad.nl/ 
weerklank-fonds-neemlees/bestellen/)

der deel van het boek, een uitwerking 
van de lezing ‘Leven in het verbond’, 
die Kamphuis in 1983 hield voor de 
studentenvereniging FQI in Kampen. 
Onder zijn eigen ‘jongens’ dus, van 
wie ik er één was. Ik herinner me nog 
goed dat de lezing indruk maakte. En 
nu ik hem na jaren weer las, was dat 
opnieuw het geval. Met een mengeling 
van aandacht voor de moderne lite-
ratuur, een peiling van het eigentijdse 
levensgevoel, een diepteboring in de 
leer van de Schrift en een bevindelijke 
gloed, is het een prachtig voorbeeld 
van wat Kamphuis als spreker en 
schrijver zo boeiend maakte. En wat 
zag Kamphuis toen al scherp hoe sterk 
het leven in Gods verbond op zijn 

trouw beproefd zou gaan worden op 
het terrein van het vijfde en zevende 
gebod: de relaties ouder-kind en man-
vrouw (p. 122v)!

3. Dankbaar ben ik ook, omdat met 
deze uitgave weer eens nadrukkelijk 
aandacht gevraagd wordt voor wat 
Kamphuis geschreven heeft. En dat is 
heel veel. En het is te snel en te veel 
buiten beeld geraakt. Dat lot deelt zijn 
werk met dat van bijvoorbeeld prof. dr. 
C. Trimp.
Te veel ook leeft het beeld dat het bij 
Kamphuis om vooral een gedateerd 
polemisch oeuvre zou gaan. En dat 
bij hem ‘achter de schrijfmachine de 
remmen nogal eens los’ gingen (aldus 

Het is een prachtig voorbeeld 

van wat Kamphuis als spreker en 

schrijver zo boeiend maakte
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T E K S T
G E R T

S L I N G SGEDICHT

Ik was vandaag bij de Keizer

en dat hij het was, was een waan.

Ik was met zijn lot begaan

en waande mezelf veel wijzer.

Vannacht komt de keizer bij mij,

wanend, dat hij mij moet verzorgen.

Dan wacht ik vergeefs op de morgen

en walg van zijn artsenij.

En morgenvroeg komt de broeder

en zegt mij: “Majesteit,

hoe smaakte uw keizersontbijt?”

Dan denk ik: “Verrek toch, loeder:

ik ben immers de keizer niet,

ik ben de arts van de Keizer

daarom ben ik wijzer!”

Maar dat weet die broeder niet.

P I E T  L O S
U I T:  W I J N A Z I J N ,  1 9 7 8

De dichter was psychiater in 
Zon en Schild te Amersfoort.
Hij had te maken met patiën-
ten met een waan, soms met 
een permanente waan, soms 
met een tijdelijke. Zo dacht er 
iemand dat hij de Keizer was.
Maar de waan beperkt zich 
niet tot de patiënt. De dokter 
waande zich veel wijzer.

En dan gaat alles door elkaar 
lopen. De ik droomt dat  
’s nachts de keizer hem als 
arts verzorgt en ’s morgens 
blijkt de ik ineens de keizer 
te zijn, dus de omgekeerde 
wereld.

In de voorlaatste strofe schijnt 
alles weer op z’n pootjes 
terecht te komen. Maar de 
laatste regel zet de werkelijk-
heid weer op de kop.

Moraal: er zijn waanzinnigen 
en waanzinnigen. De vraag is: 
wie is er nou gek? De keizer 
of de ik?

Waan
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UIT TROUW VAN 13 FEBRUARI EN  
ANDRIES RADIO VAN 26 SEPTEMBER 
2013 EN GROEN VAN PRINSTERER
LEZING VAN MEI 2009

Macht 
of getuigen

De periode na verkiezingen is zeker zo belangrijk 
als de uitslag zelf. Die uitslag is vertrekpunt voor 
je mogelijkheden om deel te nemen aan een kabinet. 
Formatieperiodes in Nederland duren lang. Dat was 
in de vorige eeuw al het geval. Met grote fracties tot 
een akkoord komen is niet gemakkelijk, zo bleek in de 
jaren zeventig. Zeker wanneer er pittige verschillen 
zijn. Met een veelheid aan fracties, zoals in onze tijd, 
is het ook niet eenvoudig, maar liggen er voor kleinere 
fracties meer mogelijkheden. Zowel ChristenUnie als 
SGP hebben in de afgelopen vijftien jaar door gedogen 
of door deelname aan een kabinet kansen gehad om 
doelen te bereiken. Maar een handtekening onder een 
regeerakkoord, zeker wanneer dat dichtgetimmerd 
wordt, betekent naast kansen ook pijn lijden. In 
Trouw van 13 februari wordt een mooie beschouwing 
gegeven over de ChristenUnie in het kabinet Rutte 
III. Had men geleerd van de deelname aan Balkenen-
de IV (2007-2010)?
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Het (kabinet Balkenende IV, LB) werd geen daverend 
succes. Het kabinet kwam voortijdig ten val omdat 
de coalitiepartijen het niet eens konden worden over 

verlenging van de militaire missie in Uruzgan. Maar de relatie 
tussen CDA en PvdA was in de loop van de kabinetsperiode 
zo verzuurd geraakt, dat ook andere kwesties gemakkelijk tot 
een breuk hadden kunnen leiden.
De ChristenUnie zat klem tussen de grote kemphanen en 
kwam daardoor bij de buitenwacht onvoldoende in beeld. Bij 
de Kamerverkiezingen van 2010 verloor de partij één van de 
zes zetels. Een interne commissie oordeelde naderhand dat 
de ChristenUnie te bestuurlijk en zakelijk was geworden en 
politiek bedreef met ‘te weinig passie en vuur’. Het lukte de 
politici onvoldoende om het eigen christelijke profiel hoog te 
houden, wat mede te wijten was aan het feit dat partijleider 
André Rouvoet in het kabinet zat, en niet in de fractie. Een 
weeffout. De warme aanbeveling van de commissie: de Chris-
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Gert Schutte heeft in oktober zijn bijdragen voor de 
rubriek ‘Uit andere bladen’ na twintig jaar afgerond. 
Leo Bezemer uit Hattem was bereid zijn rol over 
te nemen. Ook in zijn bijdragen zal het gaan om 
de verbinding van geloof en politiek. Leo Bezemer 
werkt voor de overheid en was in het verleden vanuit 
het GPV raadslid en wethouder en actief in de 
partij organisatie van het GPV.

missie die je als christenen hebt. Om die 
missie uit te dragen binnen de politiek is 
het volgens Segers belangrijk om je als 
partij allereerst de vraag te stellen ‘hou-
den wij van Holland?’ ‘Als wij van Hol-
land houden, dan moet je je afvragen of 
de maatschappij van ons een opgeheven 
vinger ziet of liefde en bewogenheid.’

Ten tweede moet een christelijke partij 
volgens Segers goed nadenken of ze 
gaat voor macht of voor dienstbaarheid. 
‘Kies je voor ambitie of roeping?’
Tot slot is het volgens Segers belangrijk 
om na te denken over je agenda. ‘Kies je 
als christelijke partij voor het achterhoe-
degevecht, en heb je het over thema’s 
als zondagsrust en godsdienstvrijheid. 
Of ga je het voorhoedegevecht aan en 
besteed je aandacht aan thema’s als 
moderne slavernij en mensenhandel.’ 
We moeten juist dat voorhoedegevecht 
aangaan. ‘Daar zijn waar Jezus zou zijn’, 
aldus Segers.
Ook theoloog Koert van Bekkum ziet 
alleen kansen voor de christelijke 
politiek als ze niet alleen gaat voor het 
belang van de eigen club. ‘De standpun-
ten van een christelijke partij moeten 
zich bevinden op het snijvlak waar het 
christelijk en het algemeen belang el-
kaar vinden.’ Van Bekkum sluit daarmee 
aan bij Segers en stelt dat de christelijke 
politiek niet zou moeten gaan over 
zondagsrust, maar zo zegt Van Bekkum, 
‘misschien wel over Europa of het gezin’.

tenUnie moet, ook in het geval van regeringsdeelname, dicht 
bij zichzelf blijven.

Ervaring is belangrijk in het bestuur van ons land. Dat geldt voor 
het besturen van gemeenten en provincies, maar zeker nationaal. 
Naast inhoudelijke kwaliteiten is de menselijke factor van belang. 
Heb je mensen die in het gewoel koers kunnen zetten en als mens 
overeind kunnen blijven? Schouten en Segers zijn daar helder over:

Precies deze aanbeveling zit in 2017 in het achterhoofd van 
de onderhandelaars van de ChristenUnie. Schouten: ‘Wij 
zijn geen machtspartij. Het pluche is iets dat ons gestolen 
kan worden, dat meen ik.’ Segers: ‘Niemand wordt lid van de 
ChristenUnie met het idee om later minister of vicepremier 
te worden. Voor grote carrièrekansen zit je hier verkeerd. Ons 
hart gaat kloppen van naastenliefde, wij willen Gods liefde 
voor deze wereld tastbaar maken.’

En dan komt de afweging: doe je mee en wat kun je bereiken en 
waar moet je toegeven? Is het kabinetsdeelname waard? Hoe kijkt 
de achterban, maar ook Nederland naar je? Dat is een niet geringe 
keuze. En kun je dat aan als kleine politieke partij zonder een kast 
vol ervaren bestuurders zoals VVD en ook CDA hebben?

Maar bij de ChristenUnie speelt er meer dan alleen inhoude-
lijke twistpunten. Op enig moment tijdens de formatie richt 
Schouten zich tot Segers: ‘Kunnen we dit wel aan?’ De partij 
bezit slechts vijf Kamerzetels, een handjevol medewerkers en 
is in een coalitie met VVD, CDA en D66 veroordeeld tot de rol 
van het kleine broertje. Dat betekent dubbel zo hard werken 
om in dit krachtenveld overeind te blijven.

In 2013 speelde dat al bij een symposium van Andries Radio (An-
dries Knevel op 26 september 2013) waaraan Segers deelnam.

Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (…) begon zijn betoog met 
de stelling dat het aantal zetels minder belangrijk is dan de 

‘Kies je als christelijke 

partij voor het 

achterhoedegevecht, 

of ga je het 

voorhoedegevecht aan?’
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Die dilemma’s die in 2013 besproken wer-
den, worden concreet bij de vorming van 
het kabinet in 2017. Dan zit je aan tafel bij 
de onderhandelaars en komt er een keuze 
waarin jij je eigenlijk niet kunt vinden. Blijf 
je dan aan tafel of stap je op? Hoe doe je 
recht aan wat je als christelijke politieke 
partij wilt? En hoe houd je de eigen gelede-
ren bij elkaar? We vervolgen met Trouw:

In oktober 2017, ruim tweehonderd 
dagen na de Kamerverkiezingen, is ein-
delijk een regeerakkoord in zicht. Er rest 
nog één obstakel: het kinderpardon. De 
huidige regeling waarmee gewortelde 
asielkinderen kunnen blijven is dusda-
nig sober, dat bijna niemand er iets aan 
heeft. Maar VVD en CDA willen geen 
versoepeling. Dat doet pijn bij Chris-
tenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. 
Hij kent de kinderen om wie het gaat 
persoonlijk. Op de avond dat de partij 
de finale afweging moet maken over 
het regeerakkoord, trekt Voordewind 
zich terug, en belt zijn vrouw. Ze drukt 
hem op het hart dat het echt zijn eigen 
keuze moet zijn. Uiteindelijk stemt ook 
Voordewind in, hoe moeilijk hij het ook 

vindt. ‘Wat helpt het de kinderen als ik nu “nee” zeg? Dan heb 
je geen positie meer en geef je de strijd op.’

Waar trek je de streep. In mei 2009 – ten tijde van de eerste rege-
ringsdeelname (Balkenende IV) – ging partijleider André Rouvoet 
in een Groen van Prinstererlezing in op je christelijke politieke 
roeping en het compromis. Wanneer ga je mee en wanneer trek je 
een rode streep.

Daarom is het zaak dat de ChristenUnie trouw blijft aan de 
centrale roeping van de christelijke politiek om de macht 
dienstbaar te maken aan de gerechtigheid. Aan die roeping 
verandert niets op het moment dat de verantwoordelijkheid 
die men draagt een andere wordt. Er is geen enkele reden 
waarom in dit opzicht voor de ChristenUnie op rijksniveau 
iets anders zou gelden dan voor de SGP op lokaal niveau of 
de VVD op provinciaal niveau: toetreding tot het bestuurlijk 
verantwoordelijke college geeft inderdaad een andere positie 
met andere verantwoordelijkheden dan men als volksverte-
genwoordiger droeg, maar verandert als zodanig natuurlijk 
niets in het principiële gedachtegoed van waaruit een poli-
tieke organisatie c.q. een politicus zijn of haar werk verricht. 
Het maakt geen principieel verschil of men aan die roeping 
gehoor probeert te geven vanuit een positie op het regerings-
pluche of vanuit een rol in de oppositiebanken.
De positie van regeringspartij brengt wel de noodzaak met 
zich mee om opnieuw de houding ten aanzien van het com-
promis te bepalen. Met compromissen sluiten is op zichzelf 

Onderhandelingen 
kabinetsformatie 2017



Alleen in de politiek ligt die weging onder 
een vergrootglas en heb je de media 
erbovenop zitten. Trouw beschrijft dat 
met het voorbeeld van minister Arie Slob 
en de onderwijsvrijheid. Dan blijkt dat het 
niet alleen gaat om wat je zegt, maar ook 
om wie het zegt en vervolgens rolt ieder 
eroverheen.

In november 2020 staat Arie Slob plots 
vol in de wind. Op een maandagoch-
tend meldt deze krant (Trouw, LB) dat 
er reformatorische scholen zijn die van 
ouders verlangen dat ze homo-onvrien-
delijke identiteitsverklaringen onder-
tekenen. In een Kamerdebat die dag, 
over burgerschap op scholen, gaan de 
zeeën hoog. Wat vindt de minister van 
onderwijs hier eigenlijk van? Moet dit 
kunnen? Dan maakt Slob, vindt hij zelf, 
een fout. Hij antwoordt, te formeel, dat 
de vrijheid van de één niet ten koste 
mag gaan van een ander en dat er nog 
veel onduidelijk is over die verklaringen 
op scholen – of ze überhaupt nog wel 
bestaan. ‘Wat ik mezelf moet aanreke-
nen’, zegt Slob achteraf, ‘is dat ik te veel 
de indruk heb gewekt dat ik dit allemaal 
oké vind. En ik vind het niet oké. Dat 
debat ging juist over mijn wetsvoorstel 
burgerschap, waarin wordt geregeld dat 
iedere school een veilig klimaat moet 
creëren, zeker ook voor homo’s.’
Een dag later is er kabinetsberaad, over 
de coronacrisis, maar de ophef over Slob 
haalt de agenda. Na afloopt verschijnt 
D66-lijsttrekker Sigrid Kaag voor de 
camera’s van de wachtende pers en ver-
klaart daar dat de uitspraken van de mi-
nister van onderwijs niet door de beugel 
kunnen. Media melden op basis van 
anonieme bronnen dat Slob in de mi-
nisterraad stevig ter verantwoording is 
geroepen. De ChristenUnie bestrijdt dat 
met klem – Slob wilde het zélf rechtzet-
ten. Er is een operatie ‘beschadig-Slob’ 
gaande, vindt de partij. Segers is er boos 
over. Slob hanteert dezelfde redenering 
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niets mis, het hoort bij het politieke vak. De ChristenUnie stelt 
er een eer in om in de coalitie zo nu en dan een compromis 
aan te dragen om tegenstellingen tussen de partijen te over-
bruggen. Een goed compromis draagt dus bij aan de stabiliteit 
van de coalitie en dat is in het belang van ons land.
Maar het gaat er natuurlijk om spannen als een compromis 
raakt aan wezenlijke eigen overtuigingen. Vanuit de oppositie 
is het dan eenvoudiger om ‘nee’ te blijven zeggen tegen een 
voorstel dan in een coalitie. In een positie van bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid vergen de mogelijke consequenties van een 
onverkort vasthouden aan het eigen standpunt ten minste 
een expliciete afweging. Niet ieder compromis dat je liever 
niet zou sluiten is vanzelfsprekend een kabinetscrisis waard. 
En ook dát is in een kabinet niet anders dan in een College 
van Gedeputeerde Staten of van Burgemeester en Wethou-
ders.

Begrijp mij goed: mijn opvatting over het compromis blijft 
principieel dezelfde, alleen de positie waarin ik ermee te ma-
ken heb is een andere. Het sluiten van compromissen ervaren 
we – als het goed is – altijd als een worsteling, als uitdrukking 
van een in de gegeven omstandigheden blijkbaar onontkoom-
baar, maar daarom niet minder pijnlijk gevoeld onvermogen 
om de publieke samenleving daadwerkelijk naar de bijbelse 
norm in te richten. Daarom komt een compromis nooit in de 
plaats van de eigen overtuiging, maar is het per definitie uit-
drukking van een tijdelijke overeenstemming, een tussenstap 
in de richting van het ideaal.

Ik denk dat ieder dat herkent. Niet alleen in de politiek, maar ook 
in je dagelijks werk of in de opvoeding heb je bepaalde uitgangs-
punten, wil je dingen bereiken, maar tegelijk heb je te maken 
met de mensen om je heen en met de mogelijkheden die je ter 
beschikking staan. Dan sluit je zelf ook een soort compromis: dit is 
haalbaar in deze omstandigheden. Wanneer er meer in zit, kan ik 
later een vervolgstap in de gewenste richting zetten.
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‘Het gaat er natuurlijk 

om spannen als een 

compromis raakt 

aan wezenlijke eigen 

overtuigingen’



als D66-minister Ingrid van Engelsho-
ven een week eerder deed in een debat 
over emancipatie, benadrukt Segers. En 
nu wordt Slob er hard op aangevallen. 
‘Zo oncollegiaal. Het is kluitjesvoetbal. 
Iedereen valt over elkaar heen, zonder te 
willen weten wat Arie écht heeft gezegd 
en heeft bedoeld.’
Een week later neemt de Tweede Kamer 
het wetsvoorstel burgerschap van Slob 
met brede steun aan. De aandacht van 
de pers is dan verdampt.

Ook dat is politiek in deze tijd. Een sterke 
gerichtheid op de media om – zo nodig ten 
koste van je collega’s – jezelf te profileren. 
Dat doet je wat als mens. En toch moet 
je in die positie verder. En die mindere 
momenten worden uitvergroot. Trouw 
vervolgt met Segers:

‘Soms krijg je reacties van mensen alsof 
deze regeerperiode alleen maar verlies 
was. We hebben ontzettend veel bereikt 
en – soms nog belangrijker – kunnen 
tegenhouden.’
Het was zijn eigen idee om op de web-
site van de partij een lijst met winst-
punten bij te houden, waar inmiddels 
178 ‘waardevolle resultaten’ op staan, 
variërend van meer hulp voor mensen 
met problematische schulden tot het 
terugdringen van gokreclames.

En dan duikelt in de aanloop naar de ver-
kiezingen een heikel punt op: de ‘voltooid 
leven’ wet. Waren er wel of niet afspraken 
over gemaakt tussen Pechtold en Segers?

De ChristenUnie is fel tegenstander van 
dit plan, dat regelt dat voor ouderen ac-
tieve levensbeëindiging mogelijk wordt, 
ook als er geen sprake is van lichamelijk 
uitzichtloos lijden. De formatie liep er 
bijna op stuk.
In het Reformatorisch Dagblad doet 
Pechtold deze bewering af als ‘onzin’. ‘Er 
was nergens een beperking of een soort 

herenakkoord. Als anderen andere dingen zeggen: Succes 
ermee!’ Segers blijft bij zijn uitspraak uit het boek (Gert-Jan 
Segers en Riekelt Pasterkamp, Bidden en binden. Christen in 
de coalitie, LB). ‘Hier heb ik een heel heldere herinnering aan. 
Er was een rode lijn: het in stemming brengen van dit plan. 
Dan was het verkeerd afgelopen.’ Zover is het nooit gekomen. 
Ergens na de verkiezingen zal de Tweede Kamer debatteren 
over het wetsvoorstel.

De twist tussen beide partijen maakt duidelijk dat samen-
werking in een nieuwe coalitie nóg moeilijker zal worden. Het 
opvallende is juist dat ChristenUnie en D66 in Rutte III op tal 
van terreinen (klimaat, migratie, natuur) uitstekend zaken 
konden doen. ‘Het medisch-ethische hebben we kunnen paci-
ficeren’, zegt Segers. Maar dat lukt niet voor onbepaalde tijd.
Of de ChristenUnie straks in beeld raakt voor de nieuwe re-
gering, is afwachten. De peilingen zijn gunstig, maar het zegt 
weinig. En Segers herhaalt: hij geeft niet om het pluche. ‘Oude 
volkspartijen worden zenuwachtig als ze geen macht hebben, 
bij ons is dat andersom.’ Dat klinkt bescheiden, maar het is 
net zo goed strategie. De prijs van de ChristenUnie om in een 
nieuwe coalitie te stappen, gaat omhoog.

Het is goed om te zien dat ook een kritische beoordelaar als Trouw  
waardering heeft voor de rol van de CU in het kabinet. Je ziet dat 
de partij groeit in een rol binnen een kabinet. Dat betekent dat 
de CU eerder kandidaat kan zijn voor deelname. Maar zeker de 
keuzen op ethisch gebied en de afbrokkelende omvang van par-
lementsleden die een christelijke overtuiging hebben, maken het 
lastiger om deel te nemen. Terugdraaien van bijvoorbeeld abortus-
regelgeving of euthanasiebeleid is gewoon niet aan de orde, je 
kunt op zijn best voorkomen dat het verslechtert. Met Paulus 
mogen we bidden voor alle koningen en gezagsdragers (1 Tim. 2:2) 
en zeker ook voor hen die aan de formatietafel zitten. 
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Samen met een aantal vrienden of wijkgenoten in een paar avonden een 
boek lezen over een bijbels onderwerp? Deze bijbelstudie biedt je stof 
die je eerst thuis kunt lezen en vervolgens samen in een leesgroep kunt 
bespreken. 
Heb je niet zo’n leesgroep? 
Natuurlijk kun je dit boekje ook 
gebruiken voor je persoonlijke 
bijbelstudie.
Vijf bijbelgedeelten passeren de 
revue: de pelgrimsliederen in 
Psalm 120-134, het boek Klaag-
liederen, de rede van de Here 
Jezus over de verwoesting van de 
tempel in Marcus 13, de brief van 
Jakobus en de eerste brief van 
Johannes.

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT VER-

STERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Meer dan de tempel

Samen met een aantal vrienden of wijkgenoten in een paar 
avonden een boek lezen over een bijbels onderwerp? Deze 
bijbelstudie biedt je stof die je eerst thuis kunt lezen en 
vervolgens samen in een leesgroep kunt bespreken.
Heb je niet zo’n leesgroep? Natuurlijk kun je dit boekje ook 
gebruiken voor je persoonlijke bijbelstudie.

Vijf bijbelgedeelten passeren de revue:
- de zogenaamde pelgrimsliederen, Psalm 120-134: wat 

betekende de gang naar de tempel voor een Israëliet?
- het boek Klaagliederen: wat betekende de verwoesting 

van de tempel voor Israël?
- de rede van de Here Jezus over de verwoesting van de 

tempel, Marcus 13: hebben we nog een nieuwe tempel in 
Jeruzalem te verwachten?

- de brief van Jakobus: hoe christelijk is die brief 
eigenlijk?

- de eerste brief van Johannes: kun je geloven zonder 
Christus?

Een boek over het hart van het christelijk geloof.

Pieter Niemeijer is predikant van de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt) te Rijnsburg. Daarvoor diende hij in de kerken 
te Zuidwolde (Gr), Dordrecht en Den Helder.
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Jezus 
hogepriester

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT 

VERSTERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Jezus hogepriester
Het evangelie van de Hebreeënbrief

‘Toen Jezus voor hogepriester Kajafas stond en maar bleef 
zwijgen, vroeg Kajafas hem: “Zeg ons of U de Messias bent, 
de Zoon van God.” Jezus zei toen: “U zegt het. Maar ik zeg 
tegen allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten 
aan de rechterhand van de Machtige en Hem zien komen op 
de wolken in de hemel.”’
Ruben springt op: ‘Het is maar goed dat niemand je hier 
kan horen, Ari! Hij is hierom ter dood veroordeeld, dat weet 
je best. Dit is godslasterlijk.’
‘Klopt, tenzij het waar is.’ Ari is verbaasd over zijn innerlijke 
kalmte. Hij weet dat hij vergaande uitspraken doet.
Yoshua komt tussenbeide: ‘Dus jij wou beweren dat er toen 
twee hogepriesters tegenover elkaar stonden?’
‘Inderdaad,’ reageert Ari droog.
‘Maar er kunnen toch nooit twee hogepriesters van God 
tegelijkertijd in dienst zijn?’
Ari beseft dat hij nu nog verder moet gaan dan daarnet: ‘Ik 
denk dat Jezus toen al de enige hogepriester van God was.’
Even is het stil in de kamer. Dan klinkt de heldere stem van 
Susanna: ‘En ik geloof dat er nooit meer een andere zal 
komen. Jezus zal tot in eeuwigheid hogepriester zijn.’

Dit is een stukje van het verhaal waarmee de boodschap 
van deze bijbelstudie over Hebreeën tot onder je huid wil 
komen. Verschillende vragen komen aan bod, zoals: wat 
moet je als christen in de eenentwintigste eeuw met een 
hogepriester? En: hoe gaat je geloof echt iets uitwerken in 
je leven? Verder bevat het boek op een aantal plaatsen een 
praktische excurs. Ook sluit elk hoofdstuk af met vragen 
voor bespreking.

Rutger Heij is predikant in de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) en op dit moment verbonden aan de 
Kandelaarkerk in Heemse.
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Trouwe liefde
Over seksualiteit en relaties
Seksualiteit is een prachtig geschenk van God.
God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het 
zeer goed was. Ook van de seksualiteit geldt: zeer goed!
Zo is het helaas niet gebleven. De zonde maakte veel kapot. 
Hier en daar heerst er zelfs chaos rond eros. Velen gaan 
hun eigen gang, ook wat hun seksualiteitsbeleving betreft.

In dit boekje geeft de schrijver een aantal bijbelse overwe-
gingen over seksualiteit. Hij is van mening dat ook wat dit 
onderwerp betreft de Bijbel nog altijd richtinggevend is.
Een boekje voor jongeren, jongvolwassenen en ouderen. 
Het zou mooi zijn als er gesprek is en blijft (en komt) over 
seksualiteit. Onderzoek wijst uit dat dit gesprek er lang niet 
altijd is. Het is ook een teer onderwerp. Gesprek erover 
vraagt om fi jngevoeligheid en onderling vertrouwen.

Liefde en trouw spreken vandaag niet voor zich. Ook het 
onbekommerd genieten van seksualiteit spreekt niet voor 
zich.
De lezer mag dit geschrift dan ook zien als een pastorale 
handreiking.

M.J.C. Blok (1949) is emeritus predikant van de 
Gereformeerde Kerk te Spakenburg-Zuid.
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Tranen en zonneschijn
Gedachten over Bijbel en secularisatie

Hoe moet je als christen reageren op de huidige secula-
risatie? Moet je je kop in het zand steken? Moet je in de 
achteruit van het conservatisme? Moet je somberen in ver-
driet?

Ongetwijfeld kunnen er tranen zijn wanneer je ziet dat 
kerkgebouwen sluiten en het percentage christenen – al-
thans in West-Europa – steeds minder wordt. Maar toch 
niet somberen! Nog minder de ramen sluiten. Eerder je 
bezinnen. Ervan uitgaand dat de Bijbel een lamp voor onze 
voet is, die lamp bij die bezinning gebruiken. Om God, ook 
in het donker, te (her)ontdekken. Om te leren zien dat wij 
niet de eersten zijn die met vragen rond ontkerkelijking 
worstelen. Zeker ook om te leren waar een christenmens 
zich moet bekeren. En vooral om opnieuw aan bijbelse her-
bronning te doen. Je geloof revitaliseren in evangelische 
diepte en breedte.

Bij die bezinning wil dit cahier helpen. Het is geen sociolo-
gische of statistische studie. Het is wel een poging om in 
tijden van kerkverlating de Bijbel te openen. Om in die weg 
te ontdekken dat er in een seculariserende wereld tranen 
kunnen zijn, maar dat er in die wereld ook een heleboel 
te doen en zeker veel te hopen is. Daarom: tranen en 
zonneschijn.

Jaap Burger (Leiden, 1947) studeerde theologie aan de TU 
Kampen en semitische letteren aan de RU Leiden. Hij was 
achtereenvolgens predikant bij de Gereformeerde Kerken te 
Dokkum, Bussum-Huizen en Axel. Sinds zijn emeritering in 
2012 woont hij in Veenendaal.
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Wie is God?

Wie is God? Een korte, spannende vraag. Misschien praat 

je er nooit over, maar toch zou je Hem beter willen kennen. 

En God wil zich graag laten kennen! Ook aan jou! Daarvoor 

heeft Hij de Bijbel gegeven.

Maar de Bijbel is geen gemakkelijk boek! Je kunt best wat 

hulp gebruiken bij het lezen van de Bijbel. Daarvoor is dit 

boekje geschreven.

Als je God leert kennen, ga je ook nadenken over je leven. 

Wat is de zin daarvan? Waarvoor zijn we hier op aarde? Waar 

gaat het naartoe? Ook dat soort vragen bespreken we in dit 

boekje.

In elf hoofdstukken komen verschillende onderwerpen 

aan de orde. Allemaal bespreken we ze vanuit de Bijbel. 

Daarom staan er aardig wat bijbelteksten in.

Je kunt dit boekje natuurlijk gewoon zelf lezen. Maar als 

je nog niet zo veel bijbelkennis hebt, is het handig om dat 

samen met anderen te doen. Dan kun je er ook even over 

doorpraten. Zo help je elkaar verder. Om zo’n gesprek 

een beetje op gang te helpen staan er in elk hoofdstuk 

tekstwolkjes met vragen. Daar zou je het gesprek mee 

kunnen beginnen.

We hopen dat dit boekje je echt helpt om God beter te leren 

kennen.

Ds. Henk van den Berg is predikant in Berkel en Rodenrijs.

Wilma van der Jagt is catecheet en woont in Amersfoort.
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Barmhartig  
als de Vader
Het lijkt alsof je zomaar een boekje in handen hebt.

Maar wat zou het mooi zijn als je via dit cahier mag 

ontdekken dat het Jezus zélf is die je roept om  

barmhartig te zijn.

‘Wat je doet aan anderen, doe je aan Mij.’

Dat zegt Hij. Dat woord van Hem klinkt in mijn leefwereld.

Wat een appel op mijn hart!

Wat een appel op mijn handen!

Ik moet dus wat doen.

Wíl ik dat wel?

Kán ik dat, zonder doenerig te zijn?

Alles is genade, zeker. Maar vanuit Gods genade gebeurt  

er veel barmhartigs onder mensen. Graag wil ik je 

proberen te helpen barmhartig te zijn als de Vader, 

zoals Jezus je daartoe oproept. We nemen eerst de 

nodige aanloop. Dat is ongeveer de eerste helft van dit 

oefenboekje in het luisteren naar Jezus. Daarna komen  

we uit bij de zeven werken van barmhartigheid.

Steeds wordt een hoofdstuk afgerond met de logische 

vraag: En nu…? Superpraktisch.

Het is mijn gebed dat je met Jezus in gesprek bent als je 

dit leest. Dat je zijn stem herkent in de woorden. Dat je via 

deze weergave van bijbelse lijnen Jezus voor ogen krijgt. 

En dat je dan barmhartigheid doet. Mag ik je vragen de tijd 

te nemen voor deze oefening in het volgen van je Heer?

Ds. Gert Meijer is predikant te Zuidlaren.
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Wees nog wijzer
Nieuwe schriftstudies over Spreuken

Je hoort nog wel eens dat er niet vaak over Spreuken ge-
preekt wordt. Misschien vinden predikanten een spreuk niet 
direct een onderwerp voor een preek. Maar ook op een ver-
eniging of een bijbelstudiegroep zul je op het rooster niet 
zo gauw een serie over het boek Spreuken aantreffen. Hoe 
komt dat? Het zou kunnen dat die stof velen niet zo aan-
spreekt. Het kan ook zijn dat er te weinig studiemateriaal is 
om dit boek op het rooster te zetten. In ieder geval is in die 
leemte met dit nieuwe studieboek over Spreuken enigszins 
voorzien. En in 2013 verscheen ook al een eerste bundel 
over dit bijbelboek van dezelfde schrijver. Er is nu dus actu-
eel materiaal om mee aan de gang te gaan.

In dit nieuwe bijbelstudieboek worden vijftien spreuken 
uitgebreid behandeld. Er wordt gekeken wat er precies 
staat en hoe de betreffende spreuk in verschillende verta-
lingen is weergegeven. Vervolgens wordt nagegaan wat de 
betekenis en bedoeling van de spreuk was in de tijd dat die 
vorm kreeg. Dan gaat het vooral over de tijd van het Oude 
Testament. Maar ook het Nieuwe Testament komt aan de 
orde, want de schrijver gaat ook na wat de spreuk in die tijd 
betekende en wat hij ons nu vandaag nog te zeggen heeft. 
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen, waar-
bij gedacht wordt aan bespreking op een bijbelstudiegroep. 
De hoofdstukken zijn trouwens ook goed te gebruiken voor 
persoonlijke schriftstudie. Er is nu dus een boek voor thuis 
en voor de groep.

Spreuken is bij uitstek het boek van de wijsheid. In het 
complexe leven van tegenwoordig hebben wij vaak wijs-
heid nodig, maar wij hebben daar ook vaak gebrek aan. Dit 
studieboek kan erbij helpen om mensen van de eenentwin-
tigste eeuw tot wijze mensen te maken. En dat geldt niet 
alleen voor jonge mensen die nog aan het begin van hun 
leven staan, maar ook voor mensen van een gevorderde 
leeftijd, die het meeste van hun leven al achter de rug heb-
ben.

Drs. Joh. de Wolf te Amersfoort is emeritus predikant.
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De parel van genade
Lofprijzing van toen voor nu

Vierhonderd jaar geleden vergaderde de Synode van 
Dordrecht: van november 1618 tot mei 1619. Daar zijn 
onder andere de Dordtse Leerregels opgesteld. Samen 
met de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis vormen ze de gereformeerde 
belijdenisgeschriften. Van die drie belijdenissen zijn de 
Dordtse Leerregels het minst bekend. En dat komt niet 
alleen door de ‘taal van toen’. Het komt ook door het 
onderwerp: uitverkiezing.

Maar nog steeds loont het de moeite je te verdiepen in 
wat ze willen zeggen. Bij het lezen ervan kom je onder de 
indruk van de grote genade van God: heel zijn plan om de 
wereld en de mensen te redden. Maar, eerlijk is eerlijk, 
die parels van Gods genade liggen wel wat verscholen in 
hun schelp: je moet ze opdelven, voordat de schittering 
opvalt. Maar dan ontdek je die op elke bladzijde. Want 
van het eerste tot het laatste artikel zijn de Leerregels 
een oproep God te eren om zijn barmhartigheid en 
vergevingsgezindheid. En dat is ook steeds het doel 
geweest van de opstellers.

In dit boekje hebben we geprobeerd die inhoud weer 
bespreekbaar te maken. Daarbij laten we steeds zien hoe 
die Leerregels verbonden zijn met de leer van de apostelen.

We hopen dat dit boekje je stimuleert voor het eerst of 
opnieuw de naam van God te prijzen en te aanbidden om de 
grote genade waarmee Hij zich om ons heeft bekommerd!
Want dat is precies wat de Dordtse Leerregels willen: de 
eer van God hooghouden en in bescherming nemen.

Ds. Jan Wesseling is predikant van de Gereformeerde kerk 
Veenendaal-West.
Wilma van der Jagt is catecheet en woont in Amersfoort.

S
T

IC
H

T
IN

G
 W

O
O

R
D

 &
 W

E
R

E
L

D

118

9 789491 943201

ISBN 978-94-91943-20-1

Jan Wesseling
m.m.v. Wilma van der Jagt
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Met de Heer begraven 
en weer opgestaan!
Wat het betekent om je kind te laten dopen

Je kind laten dopen is een feestelijke gebeurtenis! Maar 

wat betekent het precies om je kind te laten dopen? Wat is 

de diepere betekenis achter de woorden die klinken bij de 

doop?

In dit boekje wordt aan de hand van het klassieke 

doopformulier de betekenis van de doop uitgelegd.

Het boekje is bedoeld voor ouders die hun kind laten 

dopen. Elk hoofdstukje bevat een bijbelstudie, een lied of 

gedicht en een paar vragen om over door te praten. Ook is 

er steeds een gebed opgenomen.

Zo wil deze uitgave helpen om bewust stil te staan bij de 

doop en bij de betekenis ervan. Het helpt je om de doop 

heel bewust te ervaren en te beleven. Maar ook om daarna 

bewust vanuit de doop je kinderen op te voeden en te 

onderwijzen.

Ds. Dick Dreschler (1976) is sinds 2001 predikant van 

de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Hij stond in 

Lemelerveld, Beilen/Hooghalen en nu in Heemse. Hij is 

getrouwd met Petra Dreschler. Samen hebben zij vier zonen 

en een dochter in de leeftijd van 10 tot 19 jaar.
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Woordwaarde
Betekenisvolle bijbelteksten  
nader bekeken
Sinds eind 2010 kent het maandblad Nader Bekeken een 
vaste rubriek: Woordwaarde. Daarin belichten verschil-
lende auteurs een speciaal bijbelgedeelte: een lastige 
tekst waarover vaak vragen gesteld worden of een tekst 
die zo bekend is dat de betekenis vervaagt. Zij laten vanuit 
zulke teksten zien hoe waardevol Gods Woord is, ook voor 
de hedendaagse lezer. De naam van de rubriek verwijst 
naar het bekende spel Scrabble, tegenwoordig populair als 
app onder de naam Wordfeud, waarbij met losse letters 
woorden gevormd moeten worden. Om het aantal punten 
te berekenen, wordt eerst de ‘letterwaarde’ en vervolgens 
de ‘woordwaarde’ bepaald. Zo krijgt ook het Woord met een 
hoofdletter meerwaarde door heldere uitleg en concrete 
toepassing.

Egbert Brink en Rob van Houwelingen hebben vanaf het 
begin hun bijdragen geleverd, waarvan er in dit cahier 22 
gebundeld zijn. Oude en Nieuwe Testament zijn evenredig 
vertegenwoordigd. Daarmee bieden zij een dwarsdoor-
snede door de Bijbel, van Genesis tot Openbaring, met bij-
voorbeeld aandacht voor het geloof van Job, het gebed van 
Jabes, de barmhartige Samaritaan, het drievoudige snoer, 
de liefde als persoon en Maria Magdalena als ooggetuige 
van de opstanding.
Dit boek biedt niet alleen verrassende inzichten maar ook 
verdieping bij het lezen van de Bijbel. De lezers zullen zo-
doende Gods Woord op waarde leren schatten.
Elk hoofdstuk is in deze bundeling voorzien van verwer-
kingsvragen, zodat het boek geschikt is voor zowel per-
soonlijke bijbelstudie als gebruik in gesprekskringen.

Egbert Brink is, naast zijn werk als gemeentepredikant in 
Waddinxveen, als universitair docent Oude Testament en 
Pastorale Theologie verbonden aan de Theologische  
Universiteit Kampen.
Rob van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament  
aan de Theologische Universiteit Kampen.
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