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Ons denken is beperkt
Theologische verantwoording van veranderingen (2)
Gereformeerden zijn altijd zeker van hun zaak geweest. Abraham Kuyper
ontwierp een totaalbeeld van het calvinisme. Van jongelingsvereniging tot
politieke partij: alles had een eigen plek in een grootse visie. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn, ondanks kritiek op onderdelen van het
denken van Abraham de Geweldige, in veel opzichten zijn erfgenaam. Na
de Vrijmaking werd een sterk kerkelijk leven opgebouwd. Waar is het élan
van die tijd gebleven? De kerken van nu zijn onzeker over hun identiteit.
Hoe verantwoorden wij wat er in ons denken is veranderd?

E.A. de Boer ■
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In mijn eerste artikel wees ik aan: wij
denken niet anders over het gezag van
Gods Woord. Wel hebben we minder
vertrouwen in ons verstandelijk vermogen om heel Gods openbaring in
een sluitend systeem te vatten. Onze
logica schiet vaak tekort om twee diepe
gedachten in de Schrift met elkaar te
verzoenen. Dat is geen dramatische
verschuiving. Het is gezond om nederig te blijven tegenover de hoogheid
van God. Ons kennen is ‘ten dele’,
maar het is wel de waarheid die ons
geopenbaard wordt. Die waarheid is
niet onze dogmatiek, want Jezus
Christus zelf is de waarheid, zoals Hij
ook de weg en het leven is.
Ik beweer niet dat het persoonlijke en
relationele van het geloof er vroeger
minder was. Ook voor onze voorgangers was Christus in eigen persoon de
Waarheid. Toch kon Hij met andere
woorden verkondigd worden. Met
beelden die voor ons meer abstract lijken. K. Schilder kon schrijven over
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Christus als de Ambtdrager. Een diepe
gedachte: de Zoon van God neemt het ambt
van Adam op zich. Het is een theologische
gedachte die toen religieuze diepte had en ontroering opriep. Schilder kon geweldige lijnen
trekken van het paradijs, via Christus naar
onze plaats in Gods wereld en naar de toekomst. De verwoording van de geloofsleer had
in de kerken van toen z’n eigen beleving. Nu
vragen we meer aandacht voor de menselijkheid van Jezus: zijn warmte, nabijheid, aandacht voor gebroken mensen.

goed dat de dogmatiek er is
Dan denk ik: goed dat de dogmatiek er is! Om
(contextbetrokken) die accenten te leggen die
voor de doordenking van de geloofsleer vandaag nodig zijn. En tegen eenzijdigheid te
waken. Want Jezus is in al zijn menselijkheid
ook de eeuwige Zoon, het Woord, de tweede
Adam en de komende Rechter. De dogmatiek
helpt om het geheel van de Schriften en van Gods
raad voor ogen te houden. Ook als wij niet alles
in een geheel vatten, moet de wijdte ons wel
voor ogen staan.

De eerste en zevende dag
Het lijkt me goed om mijn beweringen met
een voorbeeld te illustreren. En wel op het punt
van verandering in theologisch denken over
sabbat en zondag. Ik doe dat aan de hand van
het boek van ds. Joh. Francke, Van sabbat naar
zondag. Voor het eerst las ik het tijdens mijn
studie, aan het begin van de tachtiger jaren; en
was er diep van onder de indruk. Het is diepgravende schriftstudie. Het biedt ook een
sterke concentratie van gedachten. Om u een
voorbeeld te geven: Francke komt aan het eind
van zijn studie met een bondige reeks van 23
conclusies. Alles valt op z’n plaats. Neem nu
zo’n zin die mij raakte: ‘De zevende dag van de
scheppingsweek was als rustdag de eerste volle
dag van de mensenweek, zodat de regel niet
alleen is: eerst werken en daarna rusten (scheppingsweek), maar ook: eerst rusten en daarna
werken (mensenweek)’.1
Een geweldig inzicht, dus is vanaf het paradijs
eigenlijk de rustdag de éérste dag! Nog wel niet
van de week, maar wel voor de méns en het
werk dat hij op aarde begint. Dat geeft steun
aan de zondag als een echte rustdag! Eigenlijk
is niet de zevende dag dé rustdag. Als Christus
op de eerste dag opstaat uit de dood komt de
éérste dag als rustdag tot vervulling. Een
knappe gedachte.
Toch zult u deze uitleg niet terugvinden in het
boek Zondag - HEERlijke dag dat deputaten aan
de synode te Amersfoort hebben aangeboden.
Zij hebben niet eenvoudig naar het boek van
Francke kunnen verwijzen alsof het denkwerk
al gedaan was. Waarom niet? Dit lijkt mij, juist
omdat het zo sterk doordacht boek is, een zinvol voorbeeld om te illustreren waarom een ver830
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andering van theologische methode nodig was.
Om vandaag denkend verantwoording te doen
van inzicht in de Schrift.

Openbaring en logica
Om eerst even terug te komen op Francke’s
conclusie, het is wel een mooie gedachte dat de
zevende dag van de schepping eigenlijk de eerste rustdag voor de mens is, maar ook niet meer
dan dat. Het is en blijft een conclusie die wíj
(kunnen) trekken. Maar de Schrift zegt niet
meer dan dat Gód zelf rustte van , genietend
terug zag op zíjn scheppingswerk. Dat ook de
pas geschapen mens op die dag rustte, wordt
door God in deze openbaring niet gezegd. Niet
in Genesis 2 of elders. En ook niet dat Hij dus
ook de rustdag toen wel aan de mens moet
hebben opgedragen. Dat kunnen we ons wel
indenken, maar dat is ons zó niet geopenbaard.
We mogen ons dat wel indenken, maar elkaar
er niet aan binden.
Het is niet voor niets dat die gedachte bij
Francke in de conclusies staat. Hij trekt een logische conclusie. Dat is niet verkeerd en ik
bewonder hem om de sterke eenheid van denken. Maar ik weiger om een conclusie te aanvaarden als waarheid omdat die logisch uit de
uitleg van Gen. 2 lijkt voor te vloeien. Dat is
wat vroeger de regel van de bona consequentia
heette: wat als goede gevolgtrekking uit een
tekst of leerstuk wordt afgeleid, geldt ook als de
waarheid. Dat zeggen we vandaag niet meer zo.
De Geest neemt onze rationele vermogens wel
in beslag. Maar daarmee blijft het wel ménselijk denken.

Schepping en rustdag
Ik ga nog iets dieper in op de dogmatische
methode van Francke’s boek. Theologisch
gezegd, welke hermeneutische uitgangspunten
hanteert deze voorganger? Hij onderstreept dat
hij de openbaringshistorische betekenis van Gen.
2:1-3 onderzoekt. Een prachtig inzicht van onze
voorgangers van voor de Vrijmaking: God komt
met zijn openbaring binnen in deze geschiedenis. Zodat de openbaring zelf een geschiedenis
doormaakt en erin tot steeds voller ontplooiing
komt. Zo kunnen we ook op het punt van de
rustdag de ontwikkeling van Gods openbaring
naspeuren. ‘Openbaringhistorisch’ betekent
ook: hoe de Here zich openbaart in de geschiedenis van de aarde, zodat zijn openbaring in
alle opzichten historisch veránkerd is. Het
zweeft niet boven het leven, maar is historie en
ráákt de werkelijkheid.
Francke kiest dit uitgangspunt tegenover twijfel aan de historiciteit van het scheppingsbericht. Daarin staan we naast hem, maar vragen
ons af: kan je bij voorbaat constateren dat
Genesis 2 - naast openbaring over de schepping - ook openbaring over de sabbat geeft?2
Francke gaat ervan uit dat het wel over dé sabbat moet gaan. Dat acht ik het risico van zijn
methode: elk schriftgegeven wordt maximaal
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benut. Dat lijkt voort te vloeien uit de gereformeerde regels ‘Schrift met Schrift vergelijken’
en ‘de moeilijker teksten uit de duidelijker verklaren’. Het gevaar is dat je in de ene bijbeltekst leest wat je elders meent gevonden te hebben. Maar is het wel zo duidelijk dat Genesis 2
openbaring over de rustdag voor de méns
geeft?
Deze vraag klemt temeer omdat Francke er ter
inleiding op wijst: sommige gereformeerden in
de 17e eeuw spraken al over Gen. 2:1-3 als een
‘voorverhaal’, ‘anticipatie’ (voorgrijpen) op de
instelling van de sabbat in Exodus 20. Daarmee
wordt bedoeld: het thema van de sabbat wordt
voorbereid in Gen. 2, zodat het in Ex. 20 (als de
HERE de sabbat instelt voor zijn volk) niet
onverwacht komt. Francke stelt dat dit betekent: ‘Aan de mededeling in die verzen zou
dus alle historiciteit ontzegd moeten worden’.
Dat bestempelt hij zondermeer als schriftkritisch (46). De klem van deze woorden is te verklaren uit de situatie waarin zijn boek geschreven is, nl. de crisis in de Gereformeerde
Kerken van de zestiger jaren en concreet de
stellingname van C. Vonk en G. Visee ten aanzien van het vierde gebod. Maar ik zie niet in
waarom het schriftkritisch is om eerlijke vragen van schriftuitleg bij Genesis 2 te stellen.
Het getuigt van eerbied voor het Woord op
schrift om niet meer te willen weten dan er
staat geschreven. Ik beschuldig Francke niet
van gebrek aan eerbied. Wel leg ik er de vinger
bij als te grote woorden worden gesproken.

Scheppen of stoppen?
Welke exegetische argumenten draagt Francke
aan voor zijn conclusie dat de HEER op de
zevende dag ook de sabbat instelde?
· In de eerste plaats vat hij vers 2 zo op: dat
God op de zevende dag zijn werk ‘voltooide’,
betekent dat Hij dus een laatste wérk deed,
nl. die dag tot de sabbat maken. Pas daarmee
is het totale werk van de scheppingsweek af.
De zevende dag moet ook een scheppingswérk bevatten.
· In de tweede plaats gaat Francke in op vers 3:
‘En God zegende de zevende dag…’ Hij stelt:
dit vers kan niet opgevat worden als mededeling van de menselijke auteur die achteraf
vermeld dat God (later) de zevende dag heiligde. Vers 3 zet in verhalende vorm gewoon
vers 2 voort (anders dan Gen. 2:24 dat duidelijk een aantekening van de bijbelschrijver
is).
· In de derde plaats vat Francke Ex. 20:11 op
als zakelijke herhaling van Gen. 2:3 en ‘dus
mededeling van een historisch feit (nl. de
instelling van de sabbat) bij de schepping’
(47).
Francke’s redenering ten aanzien van het ‘voltooien’ in vers 2 is gewrongen. In Gen. 2:1 is
juist de voltooiing van Gods scheppend werk
uitgedrukt, niet een afsluitend werk (creatie
van de rustdag). Net zoals Ex. 39:32 (met

dezelfde woorden) de voltooiing van de tabernakel naar de blauwdruk van de HERE meldt.
Voor ons lijkt vers 2 overbodig. Toch is het een
mooie uitwerking van wat in vers 1 gemeld is.
Dit vers maakt de som van de zes scheppingsdagen op: ‘Zo werden de hemel en de aarde in
al hun rijkdom voltooid’ (NBV).3 Avond en
morgen van de zesde dag, naar de Oosterse
beleving van het dagritme zijn voorbij. Wat
typeert nu de zévende dag? Dat vertelt vers 2:
‘Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte Hij van het werk dat
Hij gedaan had’. Het eigene van dit vers is
Gods rust.
Het is niet mogelijk het woord ‘voltooien’ zo te
benadrukken dat het een nieuw werk insluit.
De nevenschikking in het Hebreeuws met ‘en’
kan concluderend uitgelegd worden: ‘omdat’.
Meldt vers 1 niet de voltooiing van Gods schepping? Vers 2 zet een dikke streep onder het
stóppen met scheppen. Dat is immers de betekenis van het werkwoord sabat.
We trekken de
conclusie dat Francke geen werkelijk exegetisch argument aandraagt dat de instelling van
de sabbat bewijst.
^
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Openbaring of redenering?
Vers 3 maakt inderdaad niet de indruk van een
latere mededeling van de schrijver over de (eerste) zevende dag. Toch wordt de inhoud van het
‘zegenen en heiligen’ pas duidelijk in het licht
van de sabbat. En over de instelling van de sabbat voor de méns worden we toch pas in Exodus voorgelicht. We kunnen minimaal zeggen
dat de Here in zijn openbaring ten aanzien van
de zevende dag van de schepping een ankerpunt voor láter legt. In Zondag - HEERlijke dag
noemen we dat Gods ‘scheppingsbedoeling’.
Niet een scheppingsordinantie, omdat God in
Gen. 2 geen bevel geeft.

een afleiding is echter geen
openbaring van Godswege
Een bijkomend argument van Francke is de
instelling van de week van zeven dagen. Heeft
de Here door middel van de hemellichamen
niet de dagen en maanden geregeld? Maar dat
die ook in weken te ordenen zijn, hoe weten we
dat? Zijn antwoord is door het markeren van de
zevende dag in Genesis 2. Maar dan verlaten
we het terrein van exegetische argumenten en
komen gedachten die op zich zinnig, maar niet
doorslaggevend zijn. Zo ligt het ook met zijn
veronderstelling dat God met Adam en Eva in
het paradijs zijn gedachten over de rustdag
gecommuniceerd moet hebben. Dat valt nu
juist buiten de openbaringshistorie.
Francke concludeert: ‘We hebben in Genesis
2:2-3 van doen met de scheppingssabbat of ook
de oudtestamentische sabbat en later horen we
dan van een israëlitische sabbat, welke - zoals we
zullen zien - een eigen tijdelijke gestalte is van
de scheppingssabbat’ (56). Met alle respect
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voor de systematische denkkracht van de
auteur is het exegetisch fundament niet sterk
genoeg. Dat het om systematisch denken gaat,
erkent hij impliciet als hij schrijft dat we ‘uit de
handelingen van God, het zegenen en heiligen van
de zevende dag, de norm mogen afleiden dat de
rustdag door de mens dient onderhouden te
worden’ (57; cursief EAdB). Een afleiding is echter geen openbaring van Godswege. Met die
afleiding ben ik het eens, maar dan op grond
van ándere bijbelgedeelten. Daarom kan ik niet
massief van de rustdag als instelling of ordinantie van de schépping spreken. Wel van een
bedoeling die de Schepper later expliciet maakt.

Woord en Schrift
Er lijkt een groot verschil in benadering te zitten tussen de oudere schriftuitleg, zoals we bij
Francke4 vinden, en de nieuwere, zoals in het
rapport Zondag - HEERlijke dag. Wordt het
gereformeerde spoor verlaten, wanneer details
in de tekst een groot gewicht krijgen? Zoals het
argument dat in Gen. 2:1-3 niet de HERE zelf
sprekend aan het woord is? Wanneer we blijven staan bij de exegese kan dat minimaliserend lijken. Terwijl Francke massieve lijnen
trekt en sterke uitspraken doet. Zijn uitgangspunt in de openbaringshistorie is sterk lineair
gedacht: de volgorde van wat we in de Bijbelboeken lezen is (in principe) een historische
volgorde. Als in Gen. 2 staat dat de Here God
de zevende dag zegende en heiligde, moet Hij
op dat moment de sabbat ingesteld hebben.
Elke andere gedachte bestempelt hij als schriftkritisch, immers de orde van openbaring
(samenvallend met de teboekstelling) niet volgend.
Gereformeerde bijbeluitleggers van toen en nu
geloven dat de inhoud van de openbaring over
de scheppingsweek alleen van God zelf komt,
uit inspiratie van de Geest. Geen mens was er
als getuige bij aanwezig. Maar het is tegelijk
denkbaar dat de vorm waarin de Here de scheppingsweek laat optekenen door de menselijke
schrijver beïnvloed mocht worden. Immers:
- Gen. 1-3 zijn tegelijk openbaring aan de
mens ín de geschiedenis, na de val.
- Het is openbaring van de HERE áán Israël,
het volk Gods dat de sabbat kent.
- Juist het feit dat Mozes, de man Gods als de
auteur van de eerste bijbelboeken gezien
wordt, ondersteunt de gedachte dat in de
vormgeving van de openbaring ten aanzien
van de schepping de schrijver zichtbaar is.
- Bij de zes scheppingsdagen schept God door
te spreken. Dan valt het op dat bij de zevende
dag óver God verteld wordt.5 Er staat niet: ‘En
God sprak: er moet een sabbat zijn’.
Voor ons verstaan van Gen. 2:1-3 heeft dat de
volgende consequenties. Het is mogelijk dat
Mozes vanuit de werkelijkheid en zegen van de
sabbat, de zevende dag van de week de lijn
teruggetrokken heeft naar de schepping. In
zijn weergave van Gods openbaring ten aanzien van de zevende dag heeft hij toen, geleid
832
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door Gods Geest en bedoeling, de vertelling
van de zevende dag zo getoonzet dat de verankering van het vierde gebod naar de openbaring van Exodus 20:11 erin zichtbaar werd.

Denken ‘ten dele’
Wat kenmerkt de benadering van Francke? Ik
onderscheid de volgende punten.
1. De ‘openbaring-historische’ benadering is in
feite een dogmatische, en niet primair een
exegetische. Het geloof in de eenheid van
Gods openbaring in de Schriften (die wij
delen) van schepping tot herschepping, leidt
ertoe dat in elk gedeelte het geheel gezocht
wordt.
2. Het lijken sterke uitgangspunten: ‘Schrift
met Schrift vergelijken’ en ‘een minder duidelijke plaats door een duidelijke uitleggen’.
Toch wordt een exegetisch mogelijke en legitieme uitleg al gauw radicaal uitgesloten als
die afvoert van de dogmatische vooronderstelling bij het lezen van de bijbeltekst.
3. De schriftplaatsen worden op hun strekking
voor de ethische (of dogmatische) vraagstelling onderzocht en krijgen weinig ‘ademruimte’.
4.Schriftkritisch is in zijn ogen alles dat die
openbaringshistorische eenheid laat rusten
totdat de schriftgedeelten afzonderlijk onderzocht en gewogen zijn. Er is weinig oog voor
de context van Gods openbaring en de hand
van de menselijke auteur.
In het rapport Zondag - HEERlijke dag wordt
steeds gevraagd naar de eigen bedoeling van
elk afzonderlijk gedeelte waar de zevende dag,
de sabbat of het vierde gebod ter sprake zijn.
Wat eraan opvalt is dat het lijkt alsof de bijbelgedeelten als fragmenten aan de orde komen.
Er wordt niet gauw een doorgaande lijn getrokken. Bovendien lijkt het alsof meer de menselijke auteur aan het woord komt dan de eenheid van Gods openbaring. Toch is dat schijn.
Meer voorzichtigheid in conclusies betekent
niet minder geloof in de eenheid van de
Schrift. Ook het vatten van de eenheid van
Gods openbaring valt onder het ‘ten dele’ kennen.

Vrijmaking en theologie
Ik heb maar één punt uit Francke’s boek
besproken. Maar zijn methode is door het hele
boek heen zichtbaar. Het illustreert dat wij vandaag minder stellige conclusies trekken die we
vervolgens als dogmatische zekerheid poneren.
Dit verheldert het verhaal van vorige week: de
verandering in de verhouding tussen de Schrift
en de formulering van de geloofsleer. Maar er
kwamen in dit voorbeeld ook andere accenten
mee. Zoals de aandacht voor de gelaagdheid
van de tekst van de Bijbel. Daarover een volgende keer verder.
Tenslotte nog dit. Het kan goedkoop overkomen een auteur te analyseren die zich niet
meer kan verdedigen. Ik hoop voldoende te
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hebben laten uitkomen hoe ik eerst door het
boek ben gegrepen en pas later, met behoud
van respect er doorheen ging kijken. Maar wat
voor mij het belangrijkste motief was om dit
boek te analyseren is, de wijze van theologiseren, zoals we bij Francke vonden, komt vandaag nog het meest uit in de kring van het blad
Reformanda. De ‘nieuwe vrijgemaakten’ hebben de dogmatische methode van toen overgenomen. Men doet het voorkomen alsof gereformeerde theologie alleen zo veilig is. In
werkelijkheid klampt men zich vast aan een
manier van denken en redeneren. Die doet voor
kerkmensen die de Vrijmaking meemaakten,
vertrouwd aan. Maar men verzuimt zich van
eigen dogmatische methode rekenschap te
geven.
Ik begrijp dat daar weinig ruimte voor is,
omdat zo weinig theologen meegegaan zijn.
Maar het maakt mij bezorgd als het tekort aan
voorgangers wordt opgevuld in de weg van artikel 8. Ja, dat gebeurde na de Vrijmaking ook.
Maar die vond plaats in een bedding van theologische en dogmatische originele denkers. Ik
hoop dat de broeders die van ons heengingen
ontdekken dat onze methode van theologiseren,

ook de hunne, niet samenvalt met het gezag
van de Schrift. Echte vrijmaking breekt altijd
eigen denken af om opnieuw en nederig naar
het machtige Woord te luisteren. En elkaar te
corrigeren in de ene dienst aan de HERE.
Daarom wachten we met belangstelling af wanneer de handreiking tot theologisch gesprek,
gedaan in hoofdstuk 19 van ons boek, over de
zondag opgenomen wordt.

Dr. E.A. de Boer is predikant van de Gereformeerde Kerk te
Zeist
1 Joh. Francke, Van sabbat naar zondag. De rustdag in Oud
en Nieuw Testament (Amsterdam: Ton Bolland, 1973),
192.
2 A.w., 45.
3 Zie ook de vertaling van J.J.T. Doedens (Woord op schrift,
98), die overigens opvallend gelijk is aan die van
Francke zelf (Van sabbat naar zondag, 51).
4 Of bijv. G. van Dooren - I. de Wolff, De geschiedenis der
Godsopenbaring, deel 1 (Enschede: J. Boersma, 1946),
57-64.
5 Zie verder Zondag - HEERlijke dag (Barneveld: De Vuurbaak, 2004), 29-33.
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Kaïn verdedigt
zichzelf

m e d i t a t i e f

J. Glas ■

Genesis 4:5-17

De macht van de boze
In Genesis 4:4 lezen we dat de HEER geen oog
had voor Kaïn en zijn offer. De formulering maakt
duidelijk dat we niet met een rechtvaardig mens te
maken hebben die toevallig een fout begaat door
een verkeerd offer aan God te brengen, maar met
iemand die zich afzet tegen God. Bij Kaïn zien
we, in tegenstelling tot Abel, dat het kwaad een
dynamische macht is die een hele persoon in de
greep probeert te krijgen. Dat blijkt uit het vervolg.
Kaïn wordt boos wanneer hij ziet (hoe, weten we
niet) dat God Abel en zijn offer wél opmerkt. Z’n
gezicht staat op onweer. God zegt tegen hem: als jij
goed handelt, hoef je niet zo boos te kijken. God
kaatst daarmee de bal terug. Kaïn, jij moet niet
boos kijken omdat ik geen oog heb voor jou en je
offer. Let op je eigen gedrag en verander dat. Dan
kun je ook een ander gezicht zetten. Maar als je je
niet anders gaat gedragen, ligt de zonde rustig bij
de deur te wachten. Als een roofdier. Houd je de
deur dicht dan gebeurt er niks. Gooi je die open,
dan is het einde zoek. Kaïn slaat deze waarschuwing in de wind en slaat zijn broer Abel dood. De
dynamiek van het kwaad is zo groot dat geen
macht daartegen lijkt opgewassen. De opvatting
dat het kwaad niet een onpersoonlijke macht is
maar wordt veroorzaakt door een persoon, is een
geloofsuitspraak. Maar alleen zo is te verklaren dat
het kwaad zo agressief is en gericht op vernietiging
van de hele mens. Toch is het kwaad niet onoverwinnelijk. Uit Gods woord aan het adres van Kaïn
blijkt dat hij er ook voor had kunnen kiezen om de
deur naar het kwaad niet open te gooien en niet de
hand aan zijn broer te slaan. Een mens kan ook
niet doen wat hij van plan is. Punt is: hij kan het
niet op eigen kracht. Hij kan dat niet zonder God.

die me aantreft, zal me doden. Hij wil niet de herder van zijn broer zijn, maar doet wel vanuit zijn
angst een beroep op Gods bescherming (4:13,14).
Vervolgens krijgt hij een voor iedereen herkenbaar
teken (wat, weten we niet) dat hem beschermt
(4:15). Daarna voert hij uit wat hij eerder (4:14)
tegen God gezegd had (letterlijk): U verjaagt me
van mijn grond, ik verberg me voor uw aangezicht.
Dezelfde reactie als zijn vader en moeder: zich
voor God verbergen (3:8). Kaïn stelt Gods aanwezigheid niet op prijs. Hij aanvaardt van God de
ring van bescherming, maar van zijn kant verbreekt hij alle contact met Hem. Hij gaat naar het
Oosten. Oosten heeft in het Oude Testament de bijklank: ver weg van God (4:16).

Kaïn bouwt een stad
In vers 17 lezen we dat Kaïn juist bezig was een
stad te bouwen toen hem een zoon werd geboren
die hij Henoch noemt. De stad die hij bouwt, krijgt
dezelfde naam als zijn zoon. Henoch betekent: toegewijde, volgeling. Kaïn was het vluchten zat en
bouwde een stad. Gods bescherming vindt hij niet
voldoende, angstig als hij is. Hij vindt dat hij zichzelf moet gaan beschermen. Hij verdedigt zichzelf
door een stad te ontwerpen en nageslacht te verwekken. Wie niet met God wil wandelen, moet echt
alles en iedereen om zich heen gebruiken om zich
veilig te voelen. Kaïn is als een inktvis die alle achtergebleven rommel in z’n hol aan z’n armen vastzuigt en die als een schild naar den vijand toekeert.
Wie niet bouwt op de Rots die God is, moet zelf
maar stenen bij elkaar zoeken en mensen om zich
heen verzamelen om de altijd latent aanwezige
angst te kunnen negeren. Dit is de tweede lijn die
zich in Genesis 4 aftekent naast die van Abel. Je
verdedigt jezelf of je wandelt met God.

Angstig leven zonder God
Maar zonder God leeft Kaïn en zonder God wil hij
verder. Het eerste wat we daarna lezen is dat er
een vloek op Kaïn komt te liggen (4:10-12). Als
landbouwer kan hij wel fluiten naar goede oogsten.
Daardoor zal hij een zwervend nomadenbestaan
moeten leiden. En zwerven betekent: kwetsbaar
zijn, dus de status van vluchteling hebben. Daarna
lezen we dat de angst hem naar de keel grijpt. Hij
klaagt tegen God dat zijn straf te zwaar is: ieder
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God vraagt geen
dankbaarheid

wandelen met God

Een instemmend telefoontje:
‘Mooi artikel laatst over Gods genade, die geen schulden maakt.
Maar zonder daar een woord van af te doen, een mens moet toch
ook een nieuw leven beginnen? Zou het niet goed zijn om dat er
wel bij te zeggen?’
Genade lijkt kwetsbaar
Een begrijpelijke vraag, waar ik dankbaar voor
ben. Omdat ze zó gesteld werd: ‘zonder iets
van de genade af te doen’.
Want dat is vaak het punt. Het nieuwe leven
valt niet altijd mee, terwijl we toch vinden dat
het moet. We worden daartoe immers opgeroepen? Het is een uiting van noodzakelijke dankbaarheid, anders zul je God nooit ontmoeten
en zijn koninkrijk niet binnengaan. Daar zijn
vele indringende preken over, die je even zo
vaak kunnen achterlaten met een diep gevoel
van twijfel en schuld. Waar die overheersen, is
weldegelijk van de genade afgedaan.
Dat kan heel subtiel gebeuren. Eerst wordt in
een preek alles naar voren gebracht wat God
geeft in Jezus Christus, vervolgens is er ergens
een keerpunt, waarna verkondigd wordt hoe
wij God voor zoveel genade dankbaar moeten
zijn. Ja, dat moet dan wel. Met als gevolg dat in
menig brein de volgorde net andersom wordt:
‘als ik God niet méér dankbaar ben dan ik nu
presteer, kan ik zijn genade voor eeuwig vergeten’.
Zo wordt dankbaarheid een verplichting. Je
wordt daarin onzeker, want je weet nooit wanneer je genoeg dankbaar bent. Erger nog, een
chronisch gevoel van tekortschieten kan je achtervolgen. Met soms als gevolg dat de strijd
tegen de zonde in stilte wordt opgegeven: ‘ik ga
toch verloren, dan maakt het ook niet meer uit’.
Dat is dus een manier waarop van de genade
wordt afgedaan. Ze wordt onttroond in het
hart.

God vraagt geen dankbaarheid
Misschien helpt het om dan eens boven een
artikel te schrijven: ‘God vraagt geen dankbaarheid.’
Misschien schokt dat. Want we zijn opgevoed
bij de driedeling van de catechismus, over hoe
groot mijn zonden en ellende zijn, hoe ik daarvan verlost word en ‘hoe ik God voor zo`n verlossing dankbaar moet zijn’ (HC v+a 2). Dat
‘moet’ staat er sinds de herziening van de tekst

B. Luiten ■

in 1986, vroeger stond er ‘hoe ik Gode voor
zulke verlossing zal dankbaar zijn’. De formulering is dus wat ‘moeteriger’ geworden, wat
het misverstaan in de hand kan werken.
Want nu iets merkwaardigs. Wie de verwijsteksten bij deze slotzin van vr. + antw. 2 van de
catechismus naslaat zal ontdekken, dat in niet
één van deze Schriftplaatsen dankbaarheid
wordt gevraagd. Dat geeft te denken.
Vervolgens de concordantie gepakt, ‘dankbaarheid’ opgezocht met alle afgeleiden daarvan.
Het woord komt in de bijbel amper voor. En
het wordt al helemaal niet als een gebod of als
een voorwaarde naar voren geschoven.
Waarmee ik niet wil beweren, dat we dan wel
ondankbaar mogen zijn. Maar hier is wel iets
aan de hand dat het waard is gesignaleerd te
worden.

God vraagt geloof
Het punt waar het mij om gaat is, dat wij door
dankbaarheid zo naar voren te schuiven elkaar
op het verkeerde been kunnen zetten. Op het
verkeerde been van de prestatie en het resultaat.
Terwijl de bijbel zelf keer op keer een ander
woord gebruikt. Waardoor liep het spaak in de
woestijn? Waardoor kon het volk niet binnengaan in het beloofde land? Omdat er gebrek
aan geloof was (Hebr. 4:2)! God verwijt zijn volk
geen ondankbaarheid, maar ongeloof (Deut.
1:32). Eeuwen later, wanneer het 10-stammenrijk wordt weggevoerd in ballingschap, is de
reden evenmin ‘ondankbaarheid jegens God’.
De reden is, dat men voortdurend de ijdelheden was nagelopen (1 Kon. 17).
Positief, wanneer mensen handelen naar Gods
wil wordt geschreven dat zij dat uit geloof
doen. Dat is beslissend in cruciale situaties (zie
de vele voorbeelden in Hebr. 11).
Zo worden we op het goede been gezet. Het
goede been van vertrouwen op God.
Het verschil mag subtiel lijken, maar het is
wezenlijk voor Gods verbond met ons dat voluit uit genade bestaat. Genade die geheel uit
God zelf is, die wij niet kunnen of hoeven te
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bewerken, niet van tevoren en ook niet achteraf. Genade die bewezen wordt aan mensen
die haar niet verdienen, elke dag niet, vandaag
niet, morgen niet en overmorgen weer niet.
Nimmer wordt de draaggrond dat we dankbaar
genoeg blijken te zijn, nimmer mogen wij
elkaar of onszelf aanzetten tot die gedachte om
daarin enige vastheid te vinden. Nooit heeft
God dat soort dankbaarheid gevraagd. Heel
opmerkelijk.
God vraagt geloof. Dat we op Hem bouwen. Niet
alleen als we omkijken, maar ook als we naar
de toekomst zien. Hij heeft ons uit Egypte
geleid, Hij zal ons ook in het beloofde land
brengen. Het maakt niet uit of daar reuzen
wonen.
God vraagt geloof. Dat we op Hem vertrouwen
voor ons eeuwig leven en ons dagelijks brood,
vandaag en morgen. Ook als branden, wervelstormen en overstromingen alles aantasten wat
een mens heeft opgebouwd.
God vraagt geloof in zijn liefde en trouw, ook al
zijn we die niet waard en klaagt ons hart ons
aan dat we al zijn geboden overtreden hebben.
God vraagt geloof als Hij ons in Jezus Christus
tegemoet komt. In Hem, die alle geboden voor
ons volbracht.

Genade als de motor in mijn leven
Ziedaar het kader van de wet, die we graag de
regel der dankbaarheid noemen. Die aanduiding hoeft niet verkeerd te zijn, als de regel
maar geen graadmeter wordt van de dankbaarheid. Want dan ga je het moeras in.
Israël is met de wet geheel verkeerd uitgekomen, schrijft Paulus. Omdat het ondankbaar
was? Nee, omdat het niet uitging van geloof
(Rom. 9:32). Op die manier is in alle eeuwen
onder het mom van dankbaarheid heel wat wetticisme verkondigd.
Het liefdevolle en alles verwachtende geloof in
God, daarom draait het in heel de Schrift en in
alle geboden. Geloof dat ons niet terugwerpt op
ons zelf, maar waardoor we steeds meer rekenen op en met de machtig goede God.
Daarin is je nieuwe leven! Het nieuwe leven dat
je door Gods genade begint en waarin Gods
genade de motor en stimulans is en blijft.
Hoe subtiel kan dit fout gaan. Na de intocht in
het beloofde land bindt God zijn volk op het
hart, dat Hij de enige is. Die gelovige ‘erkenning’ vraagt Hij, dat ze Hem niet ‘vergeten’,
maar ‘gedenken’ (Deut. 8: 5,14, 18). Wat schrijven vertalers in 1951 boven dit bijbelgedeelte?
‘Gods weldaden vragen dankbaarheid’. Het
woord ‘dankbaarheid’ komt in heel dit gedeelte
niet één keer voor. Daarmee is dankbaarheid
niet een lelijk woord geworden, uiteraard. Maar
het is niet wat God zegt. Als Hij geloof vraagt
zal daar dankbaarheid in meekomen, maar de
spits is anders gericht. Niet op onszelf, hoever
wij komen, maar op Hem, van wie het geloof
nooit te veel kan verwachten. Dit maakt precies
het verschil tussen vastlopen in jezelf en je
optrekken aan God.
836
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`Genade vasthouden’
Wellicht kan het helpen om te zien, hoe dankbaarheid jegens God in de bijbel wordt
omschreven.
Nadat in Hebr.11 uitvoerig is vermeld hoe kinderen van God in hun geloof zijn beproefd en
daarin hebben volhard, ziende op Gods
komend koninkrijk, lezen we in de NBG-vertaling van 1951: ‘laten wij derhalve, omdat wij een
onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar
zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze’ (12:28).
Op zich is dat een goede vertaling. Toch word
je verrast door de vrij letterlijke Statenvertaling.
Daar staat: ‘Daarom alzoo wij een onbewegelijk
Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade
[vast]-houden, door dewelke wij welbehagelijk
Gode mogen dienen’.
Dat maakt verschil. ‘Genade vasthouden’ is
voor ons wat anders dan ‘dankbaar zijn’.
‘Genade vasthouden’ zet God centraal in Jezus
Christus, als de gratis en onuitputtelijke bron
van leven, liefde en ontferming.
‘Dankbaar zijn’ zet de mens centraal in zijn
reageren op God, geen enkele vastheid is daar
ooit in te vinden.
Maar in de bijbel is dat dus hetzelfde: wie de
genade vasthoudt, die is dankbaar.

De wet als regel van geloof
Hier is nog heel veel over te zeggen. Maar ik
meen voor vandaag dit duidelijk te hebben: ons
nieuwe leven, dat we zo nodig moeten beginnen, ontstaat in geloof in Gods genade. Het is
niet een tegenprestatie van onze kant, maar een
nieuwe manier van zijn door een eindeloos vertrouwen in God.
Door gebrek daaraan kon Israël niet binnengaan in het beloofde land. Ze keken meer naar
zichzelf dan naar God en kwamen om.
Evenzo zal niemand Gods Koninkrijk binnengaan die meer op zichzelf let dan op God. Ziedaar de kern van het nieuwe leven in de praktijk van alle dag. Een kwestie van alle geboden
met blijdschap (leren) onderhouden. De wet als
regel van geloof. Van het kinderlijke geloof, dat
God weet wat goed is, beter dan ik dat weet. En
dat Hij voor mijn geluk zorgt, meer dan ik kan
bereiken door mijn eigen gang te gaan. En dat
Hij mij verzadigt, dieper en hoger dan ik bereiken kan door te stelen en te woekeren. En dat
Hij bovendien honderdvoudig teruggeeft wat ik
hier kwijtraak omdat ik christen ben. Hij maakt
alles goed.
Overtreding van de wet is niet zozeer een kwestie van ondankbaarheid, maar veel meer een
houding van hoogmoed en ongeloof jegens God,
omdat je denkt dat je zelf je leven tot hoger
heerlijkheid kunt brengen.
Hij is de enige, nog steeds. Erken dat in alles,
altijd en overal, en lééf.
Ds. B. Luiten is predikant van de Gereformeerde Kerk te
Zwolle-Centrum
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Redactionele
handen?

achtergronden

Het boek Hosea eindigt met een aansporing aan het adres van
de lezers: “Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig
is, erkenne ze. Want de wegen des Heren zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er” (Hos.
14:10). Heeft de profeet zelf dit als afsluiting van zijn boek
geschreven? Of kan ook iemand anders dat gedaan hebben? Zeg
maar, de man die het boek gereed maakte voor publicatie?
G. Kwakkel ■
Menige bijbellezer wordt vroeg of laat geconfronteerd met de vraag hoe de bijbelboeken
zijn ontstaan. In de laatste eeuwen is daar veel
onderzoek naar gedaan. Daarbij zijn verschillende methoden ontwikkeld. Vorige week heb
ik in het artikel ‘Kritiek, in soorten en maten’
iets gezegd over de literair-historische kritiek.
Onderzoekers die met deze methode werken,
doen dat doorgaans vanuit een schriftkritische
houding. Dat wil zeggen, dat ook zaken die de
Bijbel zelf als geloofwaardig en betrouwbaar
presenteert, onder kritiek gesteld worden. Wat
de Bijbel zelf met gezag uitspreekt over haar
eigen ontstaan, wordt niet als doorslaggevend
beschouwd. Maar in principe kan het ook
anders. Niet alle kritiek is schriftkritiek. Je kunt
ook op een schriftgelovige manier bezig zijn
met literair-historisch onderzoek van de Bijbel.
Een andere methode van historisch-kritisch bijbelonderzoek is de redactiekritiek. De redactiekritiek richt zich op de activiteiten van de mensen die de laatste hand aan de bijbelboeken
hebben gelegd. Die mensen worden redacteuren genoemd. Zij worden onderscheiden van
de auteurs die verantwoordelijk zijn voor de
eerste, de meest oorspronkelijke vorm van de
teksten.
Kan een gereformeerde bijbeluitlegger iets met
die redactiekritiek beginnen? Is het legitiem
aan redacteuren van bijbelboeken te denken?
Dat zijn de vragen die centraal staan in dit artikel.

Een duik in de geschiedenis
Voor een goed begrip van wat redactiekritiek
inhoudt, moet ik eerst nog iets meer vertellen
over het bijbelonderzoek in de laatste eeuwen.
In de negentiende eeuw zochten vele bijbelgeleerden naar de bronnen waaruit de bijbelboeken zouden zijn samengesteld. Zo bespeurde
men vier verschillende bronnen achter de vijf
boeken van Mozes, waarvan de jongste pas na
de ballingschap geschreven zou zijn. De evan-

gelisten Matteüs en Lucas zouden in hun boeken twee bronnen verwerkt hebben, namelijk
het boek Marcus en een verder onbekende
bron met allerlei uitspraken van Jezus.
In de eerste helft van de twintigste eeuw ging
men de aandacht richten op de kleinste onderdelen waaruit de bronnen zouden zijn samengesteld. Die kleinste onderdelen (bijv. het lied
van Debora in Richt. 5) werden daarbij afzonderlijk onder de loep genomen. Als gevolg hiervan was er weinig aandacht voor de strekking
van het geheel van de bijbelboeken. Men was
tevreden wanneer men de bronnen of kleinere
onderdelen afzonderlijk van commentaar had
voorzien.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de redactiekritiek op, als aanvulling en reactie op deze
gang van zaken. Men richtte de blik opnieuw
op de boeken zoals die nu voor ons liggen.
Daarbij stelde men vragen als: wie waren de
redacteuren die de huidige bijbelboeken uit al
die verschillende onderdelen hebben samengesteld? Welke stukjes tekst hebben zij zelf
geschreven om de verschillende onderdelen
met elkaar te verbinden? Welke visie wilden zij
naar voren brengen?

Waren er redacteuren?
Tot zover iets over het ontstaan en de bedoeling
van de redactiekritiek. De eerste vraag die in dit
verband gesteld moet worden, is: vind je in de
Bijbel zelf aanwijzingen voor dergelijke redactionele activiteiten? Zijn er naast de auteurs
redacteuren geweest, die de bijbelboeken hun
definitieve vorm gegeven hebben?
Op deze vraag antwoord ik zonder aarzelen: ja,
zulke redacteuren kunnen er heel goed geweest
zijn. Er zijn verschillende zaken die in deze
richting wijzen.
Duidelijke sporen van redactionele activiteiten
vind je in het boek van de Psalmen. Bijvoorbeeld in Psalm 72:20: “De gebeden van David,
de zoon van Isaï, zijn ten einde”. Dat is een
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onderschrift bij de eerste twee delen van de vijf
waaruit het boek van de Psalmen bestaat. In
die eerste twee delen (Ps. 1 - 41 en 42 - 72) zijn
voornamelijk psalmen van David verzameld.
Psalm 72:20 sluit deze verzameling af. Daarna
komen er psalmen van Asaf (Ps. 73 - 83) en
anderen. Maar je treft ook weer psalmen van
David aan (bijvoorbeeld Ps. 86 en 101). Aan het
einde vind je zelfs een heel bundeltje psalmen
van David, namelijk Psalm 138 - 145. Daarna
volgt nog een afsluitende verzameling lofliederen, die allemaal beginnen en eindigen met
‘Halleluja’ (Ps. 146 - 150).
De meest voor de hand liggende verklaring
hiervan is, dat verschillende redacteuren aan
het boek van de Psalmen gewerkt hebben.
Waarschijnlijk zijn zij verantwoordelijk voor de
opschriften boven verschillende psalmen.
Zoals bij Psalm 3, “Een psalm van David, toen
hij vluchtte voor zijn zoon Absalom”. Natuurlijk kan David zelf dat boven zijn psalm
geschreven hebben. Maar het is veel aannemelijker dat de mensen die de psalmen gebundeld
hebben dit erboven gezet hebben, en niet
David zelf. Zo kan ook heel goed een redacteur
de verzameling van de eerste 72 psalmen afgesloten hebben met: “De gebeden van David, de
zoon van Isaï, zijn ten einde”. Later hebben
andere redacteuren daar weer andere bundeltjes psalmen aan toegevoegd.
Iets dergelijks kan gezegd worden over de
opschriften boven de boeken van de profeten.
Natuurlijk kan Joël zelf boven zijn boek
geschreven hebben: “Het woord des Heren dat
kwam tot Joël, de zoon van Petuël”. Maar het
kan net zo goed iemand anders geweest zijn,
iemand die de profetieën van Joël verzameld en
op schrift gesteld heeft (zoals Baruch in het
geval van Jeremia; zie Jer. 36:4,32).

De Geest leidde het hele proces
De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God.
De Heilige Geest leidde de bijbelschrijvers,
toen zij hun werk verrichtten. Hij leidde ook de
mensen die de psalmen van David en van
anderen bijeenbrachten in het boek van de
Psalmen. Zolang je daaraan vasthoudt, is de
gedachte aan redacteuren legitiem. Beslissend
is, dat je van de bijbelboeken zoals die nu voor
ons liggen, zegt: ‘Zo hebben wij ze van God
ontvangen; wij aanvaarden ze in deze vorm als
de betrouwbare en gezaghebbende teboekstelling van zijn openbaring’.
Iets lastiger is de volgende kwestie. Veel bijbelgeleerden nemen aan, dat redacteuren allerlei
verduidelijkende of andere opmerkingen in de
tekst hebben ingevoegd. Hebben zij dan de
oorspronkelijke auteurs dingen in de mond
gelegd, die zij zelf niet gezegd hebben? Is dat
wel een aanvaardbare gedachte?
Tegenwoordig zou zoiets een schending van
het auteursrecht zijn. Het is echter de vraag of
dat in de tijd van het ontstaan van de Bijbel zo
gezien werd. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. In het Oude Testament kun je nauwelijks
838
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iets bespeuren van een ontwikkeling van de
Hebreeuwse taal. Op een paar boeken na is de
taal uniform. Terwijl de taal toch in de loop van
de eeuwen veranderd moet zijn. Kennelijk
voelde men zich vrij om wat Mozes geschreven
had over te zetten in het Hebreeuws van later
tijd. Zoiets mag je tegenwoordig niet zomaar
doen. Als je het doet, moet je er in elk geval bij
vermelden: ‘taalkundig gemoderniseerd door...’
In de tijd van het Oude Testament hoefde dat
kennelijk niet.
Dat is ook heel begrijpelijk. Het belangrijkste
was niet dat latere generaties exact dezelfde letters als Mozes voor zich hadden. Het belangrijkste was, dat wat Mozes in opdracht van God
gezegd had, zó werd overgeleverd dat ook latere
generaties heel precies begrepen wat zijn
bedoeling was.
In dat licht valt de gedachte aan latere toevoegingen niet bij voorbaat uit te sluiten. Ik denk
met name aan verklarende opmerkingen die
beginnen met “dat is...”. Dergelijke opmerkingen tref je op verschillende plaatsen aan (bijv. 1
Kon. 6:38; 8:2). Of de eerste auteur van een bijbelgedeelte dat opgeschreven heeft of een
latere redacteur, doet er niet zoveel toe. Als het
een latere redacteur was, deed hij het hoogstwaarschijnlijk vanuit de overtuiging dat de eerste auteur het zelf ook opgeschreven zou hebben, als hij in later tijd geleefd had! Wij zouden
in zo’n geval gebruik maken van een voetnoot
of haakjes. Die middelen had men vroeger niet.
Als je dit soort dingen overweegt, wordt de Bijbel wordt daar niet minder betrouwbaar of verstaanbaar van. Beslissend is, dat je God zelf
achter heel de Bijbel, inclusief eventuele verduidelijkende opmerkingen, ziet staan.

Het nut van redactiekritiek
Het is legitiem te denken aan betrokkenheid
van redacteuren bij het ontstaan van de bijbelboeken. Dan is het ook niet verkeerd onderzoek te doen naar hun activiteiten. Alles mag
onderzocht worden, mits met eerbiedige aanvaarding van wat God zelf ons in zijn Woord
wil zeggen, ook over het ontstaan van de
geschriften van Oude en Nieuwe Testament.
Helaas wordt het meeste werk dat binnen de
redactiekritiek verricht wordt niet vanuit die
houding gedaan. Heeft het voor een gereformeerde bijbeluitlegger dan wel nut zich daarin
te verdiepen?
Als gereformeerde bijbeluitlegger ben ik geïnteresseerd in alles wat ik over het ontstaan van
de teksten te weten kan komen. Maar uiteindelijk gaat het mij daar niet om. Ik wil steeds
beter begrijpen wat God zelf door zijn eeuwenoude Woord wil zeggen. En juist daarom wil ik
ook graag weten wat de eigen boodschap van
de verschillende bijbelboeken binnen het
geheel van de Schrift is.
Op dat punt kan redactiekritisch onderzoek
soms helpen. Er is veel kritiek op deze benadering mogelijk. Tegelijk doet het weldadig aan,
dat men de aandacht weer richt op de tekst
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Register van de Reformatie, ook op internet!
In dit nummer van De Reformatie vindt u - later dan gewoonlijk - het register van jaargang nr. 79, dat liep van oktober 2003 tot en met
september 2004. Verschillende abonnees hebben er al naar gevraagd, het register wordt bijzonder op prijs gesteld.
Het register van jaargang 80 zal naar verwachting weer kort na het einde van de jaargang gepubliceerd worden; in oktober/november
2005.
Tegelijk willen we u attent maken op onze website www.dereformatie.nl
Alle artikelen uit de Reformatie zijn daarop te vinden. Deze zijn gerubriceerd op het nummer van de uitgave, daarom is dat nummer
ook in bovenstaande tabellen opgenomen. Met een zoekfunctie kunt u ook artikelen zoeken op b.v. trefwoord.
Uitgaven ouder dan een half jaar zijn volledig ter inzage; u kunt dus jaargang 79 volledig via het internet inzien. Recentere uitgaven
zijn gedeeltelijk ter inzage. Op termijn zullen abonnees van De Reformatie via een inlogcode ook de nieuwste uitgaven van het blad op
het internet kunnen lezen.
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zoals die nu voor ons ligt. Dat is een stap vooruit na de eenzijdige gerichtheid op de afzonderlijke onderdelen.
Confrontatie met redactiekritisch onderzoek
kan leiden tot een beter inzicht in de bedoeling
van een bijbelboek. Het kan je stimuleren om
na te denken over de vraag wat Matteüs en
Marcus elk met hun eigen beschrijving van het
evangelie beoogden. Redactiekritiek dwingt je
de vraag te stellen, wat het betekent dat het
boek van de Psalmen met louter lofliederen
eindigt. Zo dringt het tot je door, welke boodschap er van dit einde van het boek uitgaat.
Namelijk, dat al onze gebeden en klachten uiteindelijk moeten uitlopen op de lof van God.

Naschrift: De oorspronkelijke versie van bovenstaand artikel is gepubliceerd in Kompas: rigtingwyser vir die gereformeerde lewe, een uitgave die verschijnt binnen Die Vrye Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika. Voor publicatie in De Reformatie is de
tekst van het artikel enigszins aangepast, zodat het
kan dienen als vervolg op ‘Kritiek, in soorten en
maten’ in het vorige nummer van De Reformatie.

Prof. Dr. G. Kwakkel is rector van de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg).
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Van binnen naar
buiten

van binnen naar buiten

Wie binne benne benne binne en wie buite benne benne buite”,
een oneliner die ik mij herinner als cynische kenschets van vrijgemaakt denken in de jaren ‘60 en ‘70. Vrijgemaakten wisten
toen sterk te onderscheiden wat en wie binnen, en wat en wie
buiten is. Op zich is daar niets op tegen, het is zelfs volop Bijbels. Nog steeds staat prominent in de belijdenis over de kerk
dat “buiten haar geen heil is” (NGB art. 28). Deze overtuiging
brengt in beweging om van binnen naar buiten te gaan en er bij
de mensen op aan te dringen binnen te komen, binnen de kring
van hen die behouden worden. Ook al gaat kerkelijk leven niet
op in deze beweging naar buiten toe, het is er wel een wezenlijk
aspect van.
Overname rubriek ‘Evangelisatie en
Zending’
In mei van dit jaar verzocht hoofdredacteur G.
J. van Middelkoop (die wij nu met respect
gedenken) mij om per september het medewerkerschap van Simon van der Lugt1 over te
nemen ten aanzien van de rubriek Evangelisatie
en Zending. Ik heb daar positief op gereageerd,
echter wel met het verzoek de naam van de
rubriek te mogen wijzigen. Niet omdat ik daar
al een goed idee voor had, maar omdat de oude
naamgeving niet echt meer spoort met de kerkelijke praktijk. Laten we, om dat probleem
duidelijk te maken, het cryptisch zo zeggen:
Vrijgemaakte kerken zijn steeds meer missionaire kerken, maar doen steeds minder aan
zending. Wat is er aan de hand? Ons zendingsblad staat toch vol met zendingsverhalen? En
we doen toch ook veel aan evangelisatie? Nee
en ja. Het hele scala activiteiten dat op buiten
gericht is laat zich niet meer gemakkelijk
onderbrengen onder de termen evangelisatie
en zending.
Terminologische zorgvuldigheid is vereist, niet
als theologische spielerei, maar juist om de programma’s van ons missionaire leven goede
visie en doelgerichte strategie mee te geven.
Laten we, met het oog daarop, die op buiten
gerichte activiteiten eens in kaart gaan brengen. Tegelijk ontstaat dan een soort blueprint
voor de inhoud van deze rubriek.

Missionaire gemeente
Op allerlei manieren heeft in de afgelopen
jaren de roep geklonken om onze plaatselijke

G. Riemer ■

kerken missionaire gemeenten te doen zijn. Weg
met ons introverte imago, we moeten een open
en laagdrempelige kerkgemeenschap willen
zijn. Een kerk met een opdracht in de samenleving. Waren de vrijgemaakten dan niet missionair? Ja zeker wel! Alle plaatselijke kerken
waren allang verbonden met zendingswerk
ergens in de wereld. Deze kerken wáren dus al
missionair actief. De oproep om missionaire
gemeente te zijn schoof daar dus wat vreemd
overheen. Ook betreft het gemeenten waar
plaatselijk aan evangelisatie werd gedaan en die
dus ook op die manier al ‘missionair’ waren.
De term missionaire gemeente wilde echter
oproepen tot een nieuw élan, tot grote evangelische betrokkenheid op de samenleving. De
vensters en deuren open! Dit laatste werd en
wordt op allerlei niveau’s doordacht in discussies over de aantrekkelijkheid en de laagdrempeligheid van de kerk, over het aanspreken van
gasten in de eredienst en de daarbij passende
boodschap en preektoon, etc.
Ik houd van de term missionaire gemeente, maar
zou die bewust willen gebruiken om daarmee
álle op buiten gerichte activiteiten aan te duiden en met deze term plaatselijke termen te stimuleren niet alleen naar binnen gericht te zijn.
Elke plaatselijke kerk moet een goed ontwikkeld missionair geweten hebben. Dat wil zeggen dat in gehoorzaamheid aan Christus een
gemeente haar gaven en talenten leert gebruiken om naar buiten toe Gods liefde bekend te
maken én om deze liefde te bewijzen in de burgerlijke en kerkelijke samenleving waarin God
haar gesteld heeft. Deze missionaire instelling
kan en mag zich wat mij betreft verschillend
ontplooien. Bijvoorbeeld als zending en evan-
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gelisatie, of ook als oecumenische of diaconale
missie.2

Zending voorbij?
Hoe staat het nu met de door velen zo gekoesterde term zending? Dát is toch zeker de hoofdmoot van het missionair gemeente zijn? Om
verschillende redenen is deze term minder
bruikbaar geworden. Door de jaren heen zijn
wij gewend daarmee de verkondiging van het
evangelie in gebieden ‘overzee’ aan te duiden,
in het buitenland. Door de secularisatie van
onze samenleving klinkt steeds vaker de roep
dat Nederland zelf weer volop zendingsland is.
Op de keper beschouwd is dat onzin, tenminste als je in rekening brengt wát zending eigenlijk is. Theologisch en missiologisch hebben
gereformeerden zending altijd breder gedefi-

vrijgemaakte kerken zijn steeds meer
missionaire kerken, maar doen steeds
minder aan zending
nieerd dan alleen maar ‘het verkondigen van
het evangelie in de wereld’. Kernbegrip in deze
definities is sinds Voetius kerkplanting. Het
Generaal Beleid voor Zending en Hulpverlening
definieert deze kerkplanting als volgt: “Verkondiging van het evangelie in woord en daad aan
niet-christenen, buiten de eigen taal en cultuur,
met als doel het institueren van een nieuwe
kerk en vorming van een kerkverband”.3 Omdat
in Nederland geen nieuwe kerken (laat staan
kerkverbanden) hoeven te ontstaan, is het op
grond van deze definitie onzin om Nederland
zendingsland te noemen.4 Om dezelfde redenen
moeten we heel terughoudend zijn om ándere
landen als zendingsland aan te duiden. Door
het werk van de zending (de planting van kerken) zijn onder de zegen van de Here in talloze
landen kerken ontstaan die nu zélf het werk
van verkondiging op zich nemen in het land
waar zij wonen. De doelstelling van de zending
werd waargemaakt. Kerken werden geïnstitueerd, oudsten werden aangesteld, nationale
kerkverbanden begonnen te functioneren. Als
we naar de vrijgemaakte zending kijken dan
gebeurde dat in Indonesië (op Sumba, Papua,
Kalimantan Barat), in Brazilië, Zuid-Afrika,
Oekraïne, etc. Alleen op Curaçao.5 werd deze
doelstelling nog niet gerealiseerd. Dáár is dus
nog sprake van zending, maar op al die andere
plaatsen is de zending voorbij. Grote vraag is in
dit verband dan ook of de vrijgemaakte kerken
niet hoognodig weer ‘witte plekken’ moeten
vinden om het werk van kerkplanting (zending) voort te zetten. Zijn die plekken er nog
wel?

Oecumenische missie
Maar er zijn toch vanuit de vrijgemaakte ker850
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ken nog heel veel mensen aan het werk in
Indonesië, in Afrika (Congo, Benin), in LatijnsAmerika... Dat is toch zending? Nee, niet als
we in de kerkelijke praktijk zorgvuldig willen
omgaan met onze theologische definities. In
het oecumenische leven is het ongelofelijk
belangrijk om in woord en daad elke schijn van
discriminatie naar onze broeders en zusters te
voorkomen. Bovendien, als je zending blijft
noemen wat géén zending meer is, dan heb je
het feest van de voltooiing gemist! De fase van
de zending is voorbij en over gegaan in een
fase van oecumenische relatie waarin nog vaak
hulp geboden wordt aan de jonge kerken. In al
die genoemde landen zijn we dus binnen dát
kader actief aan het werk. En dáár staat het blad
Tot aan de Einden der Aarde vol mee. Dat
mogen wij geen zendingswerk meer noemen,
dat is hulp aan zusterkerken in het buitenland.
Bij dat werk hoort ook géén zendingsgevoel
meer, maar wel het gevoel van een opdracht,
een verantwoordelijkheid, een betrokkenheid,
een ‘missie’ zo u wilt. En zoals het zendingswerk zijn eigen problematiek kent, zo kent ook
oecumenische hulpverlening zijn eigen problematiek. Ook daarvoor zal binnen deze rubriek
ruimte moeten zijn. Wereldwijd hebben kerken met elkaar te maken. Hoe ga je met elkaar
om? Hoe ga je met de verschillen om tussen
noord en zuid, oost en west, rijk en arm, hoog
ontwikkeld en minder ontwikkeld? Zijn onze
gereformeerd-theologische inzichten een blok
aan het been, of moeten wij ons daarmee juist
dienend opstellen in dit wereldwijde netwerk?

Evangelisatie
Nederland mag dan geen zendingsland
genoemd worden, tegelijk staat vast dat de kerken van Christus in dit land steeds meer de
roeping gaan voelen om het licht van het evangelie helderder naar buiten te laten schijnen.
Allerlei publicaties en discussies gaan daarover.
De term evangelisatie is nog wel bruikbaar,
maar in de hedendaagse praktijk toch ook weer
wat ongemakkelijk geworden. Dat komt omdat
allerlei modellen, concepten en ideeën zich
aanmelden in ons kerkelijk leven. Daar wordt
het niet helderder van. We noemden al missionaire gemeente. Er zijn tegenwoordig ook grote
projecten die onder de vlag van gemeentestichting inhoud geven aan de roeping tot evangelisatie, geënt op de succesformule van bijvoorbeeld de Redeemer Presbyterian Church in
New York en de churchplanting-movement van
de PCA. 6 Hoe verhoudt zich dat met bestaand
kerkenwerk en met de zending zoals hierboven
werd beschreven? Hoe kan het dat evangelisatieprojecten in Nederland relatief weinig opleveren?7

Diaconale gemeente
Tegelijk vinden er steeds meer activiteiten
plaats waarin de diaconale gemeente zich presenteert in de samenleving. Kan de liefde van
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Christus bewezen worden zonder evangeliserende (wervende) bijbedoeling? Hoe verhoudt
diaconaal werk zich tot missionair werk? Gaan
Woord en Daad in de praktijk inderdaad samen
op. Of zijn gescheiden trajecten mogelijk? Een
andere term om de bevlogenheid aan te wakkeren en evangelisatie in banen te leiden is kerkelijke presentie. Is zichtbare aanwezigheid van de
kerk voldoende en misschien wel het enige dat
ons rest in een postmoderne samenleving? In
sommige gemeenten worden al dit soort zaken
rond evangelisatie en diaconie ook organisatorisch wat door elkaar gehaald. Het gevaar van
elkaar in de weg lopen is daardoor niet denkbeeldig. Genoeg denkstof dus.

deren en deze beweging naar buiten toe de
juiste Schriftuurlijke visie mee te geven.

Interreligieuze dialoog...
Onze multireligieuze samenleving brengt de
kerk steeds meer in gesprek met aanhangers
van andere godsdiensten. Ons eigen werk
onder moslims en Hindoestanen vraagt om
nadere doordenking van de verschillen. Het
ontstaan van nieuwe afgoden vraagt ook om
alerte aandacht (bijv. materialisme, vertechnisering, consumentisme, hedonisme en
(post)modernisme).Theologisch blijft er veel te
doen over ‘dialoog tussen religies’. Nu is een

Gerechtigheid bevorderen?
Het vrijgemaakt instituut De Verre Naasten
bestudeerde onlangs de vraag of “de kerk van
Jezus Christus op deze aarde een opdracht te
vervullen heeft met het oog op het bevorderen
van gerechtigheid”. Steeds meer wordt DVN
geconfronteerd met situaties waarbij maatschappelijke, sociale of economische gerechtigheid in het geding is. Ook wij als vrijgemaakte
christenen ervaren steeds meer de lotsverbondenheid met mensen in de wereld die het niet
zo goed hebben als wij, met vluchtelingen,
hongerenden, onderdrukten, vervolgden. Hebben wij persoonlijk, of heeft de kerk als kerk
misschien actie te ondernemen (misschien
zelfs politiek) om te werken aan de verandering
van ideologische, politieke en economische systemen die allerlei vormen van onrecht genereren dan wel in stand houden? Sommigen zullen zich direct afvragen of dat dan geen
verhorizontalisering van het evangelie is. En ze
kunnen hun bezorgdheid onderstrepen met de
al te socialistische geschiedenis van de wereldraadzendingsstrategie. Toch, is er geen reden
om ook méér te zeggen? En te erkennen dat wij
wellicht te lang passief gebleven zijn in een
wereld vol onrecht?

En dan nu Israël!
In de week dat ik dit artikel schrijf laait in het
ND de discussie weer eens op over onze visie
op Israël. Een ander soort ‘buiten de kerk’.
Althans, dat is nu juist de vraag. Is het volk
Israël in feite niet méér binnen de kerk dan
buiten de kerk te plaatsen. Het oude Verbondsvolk immers, waar God zich aan verbonden
heeft op zo bijzondere wijze: “God is de God
van Israël, en blijft de God van Israël, want Hij
is trouw. Daar kunnen we allemaal amen op
zeggen”, aldus een ingezonden.8 Maar is het
echt zo duidelijk? Ook al is de vervangingstheorie terecht in diskrediet geraakt, het positioneren van het Joodse volk vanuit Nieuwtestamentisch perspectief blijkt een issue waarover ook
binnen de gereformeerde gezindten heel verschillende standpunten worden ingenomen.
Vrijgemaakten hebben in hun midden Stevaj
om evangelisatie aan het Joodse volk te bevor-

dáár staat het blad ‘Tot aan de
Einden der Aarde’ vol mee
gesprek altijd goed, maar mag dat vanuit Bijbels standpunt vrijblijvend zijn, of moet de
kerk zich daarin ondubbelzinnig elenctisch blijven opstellen: confronterend, ontmaskerend,
de ander weerleggend, de ander oproepend
zich te bekeren tot Christus als de enig heilsweg? Wat een gróte vragen zijn dit!

Van binnen naar buiten
De nieuwe naam voor deze rubriek is van binnen naar buiten, met bijpassend rubriekslogo.
Alle bovengenoemde aandachtsvelden hebben
die beweging gemeen, van wat binnen een
plaatselijke kerk is naar wat daar buiten is.
Bewust heb ik het dan over de plaatselijke kerk.
Dat is steeds het epicentrum van alle kerkelijk
leven. Die plaatselijke gemeente moet in al z’n
inns en outs volwaardig kerk van Christus willen zijn, handelend in lijn met het gebed van
Christus in Johannes 17. Hij zet dan de zending van zijn discipelen op de goddelijke kaart,
de wereld in.9
Kerken hebben onmiskenbaar een missie om
te bewegen van binnen naar buiten, de burgerlijke én de kerkelijke samenleving in, dichtbij
en ver weg. Bezinning op de daarmee gegeven
opdrachten en processen blijft broodnodig - dát
was in het weekblad De Reformatie het doel van
de rubriek Evangelisatie en Zending. Dat hopen
wij voort te zetten onder een nieuwe rubrieksnaam die recht doet aan dat brede spectrum
van kerkelijke activiteiten van binnen naar buiten. In de stijl van Christus, dat is: door de waarheid geheiligd (Joh. 17:19).

Ds. G. Riemer is docent praktische missiologie bij het
IRTT (Intercultural Reformed Theological Training), de trainingsafdeling van De Verre Naasten. Ook is hij schrijver
van Indonesische theologie bij Litindo.
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1 Drs. A.S. van der Lugt heeft deze rubriek vijf jaar met
verve verzorgd. Op die manier hebben hij en de schrijvers die hij uitnodigde zich ingezet voor een rijk palet
aan bijdragen op het werkveld van Evangelisatie en Zending. Het zij met dank hier vermeld!
2 U merkt dat ik hier bewust het woord ‘missie’ gebruik.
Ook dat woord kan natuurlijk weer verwarring oproepen. De RK-kerk gebruikt het woord zoals wij ‘zending’
gebruiken. Ik gebruik het hier nu in z’n brede betekenis
als uitgezonden zijn om een roeping of opdracht te vervullen.

5 Op Curaçao hoopt men binnen twee jaar ook te komen
tot instituering van de kerk, waarmee ook daar een
einde komt aan de zendingsfase.
6 Er is meer te noemen. Veel heeft te maken met het aantrekkelijk maken van de kerk niet alleen voor buitenstaanders, maar ook voor de kerkleden zelf. We noemen de bewegingen rond Willow Creek (Bill Hybels),
Purpose Driven Church (RickWarren) en recent (maar
ook met een andere inhoudelijke lading) New Wine
(David Pytches).
7 Het eigenlijke doel van evangelisatie is toch de bekering
van mensen die niet of niet meer in God en Jezus geloven, het bekeren dus van atheïsten en agnosten,
moderne heidenen. Evangelisatie is niet de werving van
gemeenteleden onder mensen die al christenen zijn.

3 Generaal Beleid voor Zending & Hulpverlening, uitgegeven door het instituut De Verre Naasten in opdracht
van de Deputaten voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in
Nederland (Zwolle, 2004), pag. 5.
4 De definitie van Z&H is nog best voor verbetering vatbaar. Zo is het jammer dat de eerste doelstelling (de
oproep tot bekering) te veel impliciet blijft. Ook is de
begrenzing ‘buiten de eigen taal en cultuur’ in feite
onnodig. Stel dat er een situatie ontstaat waarin het wél
nodig is binnen de eigen taal en cultuur kerken te planten, dan valt dat toch gewoon onder zending?

8 Aldus G. A. Van der Spek-Begemann in het Nederlands
Dagblad (24 augustus 2005). Twee dagen later gevolgd
door de presentatie van een preekschets in verband
met de Israëlzondag in de eerste week van oktober.
9 Het NBV vertaalt in Joh. 17:18 zelfs met naar: “Ik zend
hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt
gezonden”.
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Vrijgevochten
vrouwen in Korinte?

schriftoverdenking

Een Copernicaanse wending in de uitleg
van 1 Korintiërs 11: 2-16
Kromme tenen
1 Korintiërs 11:2-16 is typisch een gedeelte uit
de bijbel waar je een beetje met kromme tenen
naar luistert. Moeten vrouwen werkelijk een
hoed op hebben? En laten ze zo zien dat ze
hun man gehoorzaam zijn? Misschien zijn er
mannen die denken: Fijn, Paulus zegt het
maar weer eens goed, en dat moeten vrouwen
zich maar eens flink aantrekken: De man is het
hoofd van de vrouw! Eerlijk gezegd heb ik zo’n
idee dat zulke mannen dat zogenaamde gezag
vooral willen uitoefenen als hun dat goed uitkomt. Wanneer het wat minder goed uitkomt,
kruipen ze achter hun krant en zijn ze opeens
erg druk voor hun werk. Maar er zijn waarschijnlijk veel meer mannen, die dit gedeelte
ook een beetje gegeneerd lezen. Wij zijn vandaag meer gewend om over mannen en vrouwen gelijkwaardig te denken. In het huwelijk
ben je toch maatjes van elkaar? Sámen moet je
toch beslissingen kunnen nemen? Dit is nu
typisch een bijbelgedeelte om met kromme
tenen naar te luisteren. Als je zo’n gedeelte op
de catechisatie zou gaan lezen, krijg je een
brede grijns van de jongens: Zie je nou wel, de
bijbel zegt het toch maar! En een verontwaardigde reactie van de meisjes: Dan moeten wij
zeker met hoedjes op in de kerk gaan zitten?
Wil Paulus ons dat vertellen: In de kerk moet
een hoed?
Veel mensen vinden daarom deze passage in
de brief van Paulus echt een dieptepunt. Paulus zien ze als onderdrukker van de vrouwen.
Het is dat het nu eenmaal in de bijbel staat,
maar laten we er vooral niets mee doen. Anderen proberen de pil nog wat te vergulden door
te zeggen dat Paulus iets bedoelt voor de situatie van toen. Vrouwen moesten in die cultuur
iets op het hoofd dragen, want als je dat niet
deed, dan was dat een symbool van vrijgevochtenheid. Was het onfatsoenlijk? Of was het een
teken dat je je als vrouw wilde onttrekken aan
het gezag van de man? Maar als je Paulus consequent volgt, dan zou een man zonder iets op
z’n hoofd dan toch ook een symbool moeten
zijn van je onttrekken aan het gezag van Christus? Bovendien zegt Paulus niet: Beste mensen,
het is nu eenmaal fatsoenlijk of mode voor vrou-

J.J.T. Doedens ■

wen om iets op het hoofd te dragen. Dus laten we
als christenen niet op dat punt aanstoot gaan
geven. Voorzover we weten, konden vrouwen in
die tijd gerust met of zonder hoofddoek op
straat rondlopen. Daar komt bij dat Paulus niet
zegt: Het is onfatsoenlijk. Maar hij lijkt juist te
verwijzen naar iets als de scheppingsorde. Hij
wijst naar hoe God man en vrouw geschapen
heeft. Dat is dus niet tijd- of cultuurgebonden.
Maar dat moet vandaag nog net zo geldig zijn.
Als Paulus dus zou zeggen (met een beroep op
hoe God mannen en vrouwen geschapen heeft)
dat vrouwen een sluier of een hoofddoek zouden moeten dragen, dan zullen we ons daar
echt vandaag ook aan moeten houden.
Waarom zou je je wel aan de bijbelse voorschriften over het huwelijk moeten houden en
niet aan deze bijbelse voorschriften? Anders
kunnen we wel de mond vol hebben dat wij de
bijbel als Gods Woord beschouwen, maar dan
doen we dat in de praktijk alleen op punten die
ons goed uitkomen.
Bij een serie preken over de eerste Korintiërsbrief, had ik de neiging om dit gedeelte maar
over te slaan. Toch blijft zo’n passage fascineren, dus je gaat er eigenlijk tegen wil een dank
een beetje op ‘kauwen’. Hoe meer je er echter
over leest, hoe onbegrijpelijker deze tekst
wordt. Het kristallisatiepunt kwam, toen ik een
artikel vond van Laurie C. Hurshman en Christopher R. Smitch. (Headcoverings and Women’s
Roles in the Church: A New Reading of 1 Corinthians 11:2-16, te vinden op www.christianethicstoday.com) Ik ga niet mee in heel hun
uitleg, maar ze hadden toch wel een punt waaromheen mijn gedachten zich begonnen te
groeperen.

Vrijgevochten vrouwen?
Een van de lastigste dingen bij dit gedeelte uit
de brief van Paulus is dat we eigenlijk net niet
genoeg achtergrondinformatie hebben. Wat
bijvoorbeeld die engelen in vers 10 ermee te
maken hebben, weet werkelijk niemand. Er
zijn hele theorieën over bedacht, maar die zal
ik nu maar even laten voor wat ze zijn. De
christenen in Korinte zullen het wel begrepen
hebben.
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Zij hadden per slot van rekening ook een brief
met allerlei vragen aan Paulus geschreven.
Dus als je van die correspondentie tussen de
apostel en de gemeente maar één kant van het
verhaal hebt, moet je soms gaan raden naar de
achtergrond. Voor ons is zo’n gedeelte daarom
iets met nogal wat stippellijntjes. Een soort
invuloefening.
Er is een gebruikelijke manier hoe die ontbrekende informatie ingevuld wordt. We zeggen
dan: Paulus schrijft hier tegen de nogal vrijgevochten vrouwen in de gemeente van Korinte.
Vrouwen die zich niet meer wilden onderwerpen aan de mannen. En als teken van hun zelfstandigheid hun hoofddoek afwierpen. Om
trots te laten zien: Wij zijn van niemand meer
afhankelijk. Eigenlijk een soort vroege feministen dus. En Paulus zou dan proberen die losgeslagen vrouwen weer in het gareel te krijgen.
Door te zeggen dat de man het hoofd is van de
vrouw. En dat een vrouw een hoofddoek moet
dragen. Tussen haakjes: het gaat hier niet om
hoeden. Vrouwen in die tijd droegen over hun
tunica (gedragen door man en vrouw) een palla
of een stola. Dat was een soort lange sjaal die je
omgeslagen had. En waarmee je als het koud
was ook je hoofd kon bedekken. Maar hoe dan
ook, in de gebruikelijke manier van luisteren
naar dit hoofdstuk is de wijzende vinger van
Paulus gericht op de - zeg maar - Dolle Mina’s
van toen.
Maar als we even serieus gaan kijken naar wat
Paulus zegt, dan beginnen er steeds meer dingen niet te kloppen. Eerst maar even dat weerbarstige vers 10: Daarom moet een vrouw een
macht op het hoofd hebben - vanwege de engelen.
Zoals gezegd, weet eigenlijk niemand waarom
Paulus hier de engelen noemt, dus dat laat ik
ook maar even rusten, ook al had ik graag een
goede uitleg gevonden. Wie weet komt dat ooit
nog. Maar waar het me nu om gaat is: Wat zou
het moeten betekenen als de vrouw ‘een macht
op het hoofd’ heeft? Wat moet ze dan dragen?
Hoe ziet dat er dan uit? Om er uit te komen
vertaalt ‘Het Boek’ nogal uitleggend: Daarom
moet een vrouw als teken dat zij zich aan haar
man onderwerpt, haar hoofd bedekken. En dat is
nu net wat Paulus juist niet zegt. De Nieuwe
Bijbel Vertaling vertaalt precies wat Paulus
schrijft: Daarom zou een vrouw zeggenschap over
haar hoofd moeten hebben. Dus Paulus zegt,
even in wat gewoner Nederlands: Een vrouw
zou vrij moeten zijn om over haar eigen hoofd
te beschikken - ze mag kiezen.
Maar dat is tegelijk iets dat we helemaal niet
verwacht hadden. Na het voorgaande over de
man als hoofd van de vrouw en de vrouw die
een hoofddoek zou moeten dragen, verwachtte
je dat Paulus zou schrijven: Daarom zou een
vrouw geen zeggenschap over haar hoofd moeten
hebben. Of: Daarom moet een vrouw een hoofddoek dragen. Maar Paulus zegt precies het
omgekeerde. Eerst lijkt hij te zeggen dat die
854

JG

80 –

NR

46 – 10

SEPTEMBER

2005

zogenaamd vrijgevochten vrouwen een hoofddoek moesten dragen. En dan zegt hij opeens
dat ze het zelf mogen weten. Dat ze er vrij in
zijn. Daar zegt hij dan ook nog bij dat het in de
verbondenheid aan de Here Jezus helemaal
niet uitmaakt of je vrouw of man bent. Hoezo?
Had Paulus niet eerst gezegd dat Christus het
hoofd van de man is en het hoofd van de vrouw
de man? Dan zou het toch wél uitmaken?
Daarna zegt Paulus (vs. 15) er óók nog bij dat
een vrouw eigenlijk van nature al een prachtige
hoofdbedekking heeft in haar vrouwelijke haardracht. Het haar dat haar gegeven is om als een
hoofdbedekking te dragen. Als dát zo is, dat het
haar van een vrouw al een hoofdbedekking is,
waarom dan ook nog een stola of een hoofddoek om je haar doen? Met andere woorden het verhaal klopt niet. Je krijgt de losse puzzelstukjes niet aan elkaar. Wat Paulus eerst
schrijft, lijkt precies het tegenovergestelde van
wat hij daarna schrijft. Je kunt niet tegelijk
schrijven dat vrouwen hun hoofd moeten
bedekken en dat ze hun hoofd niet hoeven
bedekken omdat ze het zelf mogen weten. Net
zoals je niet tegelijk kunt zeggen dat je voor
een rood verkeerslicht moet stoppen, maar dat
je het ook zelf mag weten als je liever wilt doorrijden.
Het plaatje van Paulus als vrouwenhater past
dus ook niet. Blijkbaar ligt het allemaal wat
ingewikkelder dan we op het eerste gezicht
dachten. In ieder geval weten we nu dat als je
uitgaat van hele of halve feministen in Korinte,
Paulus’ reactie nogal vreemd is. Nu is dat verhaal over vrijgevochten vrouwen ook maar erbij
bedacht. Het is ónze reconstructie van de achtergrond waartegen Paulus schrijft. Past het
niet, dan zullen we die achtergrondtekening
misschien eens even moeten uitgummen.

Op de kop
Daarom ga ik het verhaal achter het verhaal van
Paulus omdraaien. Er is ook een andere achtergrondtekening mogelijk. Die achtergrond is
trouwens evenmin voor honderd procent te
bewijzen. Er vallen alleen wat meer stukjes op
z’n plaats. En dat lijkt me in ieder geval winst.
Laten we eens eerlijk kijken: Waar in de
geschiedenis van de kerk heb je ooit van die
vrijgevochten vrouwen gezien? Vrouwen die
riepen dat het hen allemaal niets meer kon
schelen. En dat zij nu eindelijk eens de baas
wilden zijn? Voor zover ik weet, zijn we in de
kerk nooit dat soort vrouwen tegengekomen.
Als je ze al ergens wilde tegenkomen, dan zou
onze tijd een goede kans maken. Maar zelfs in
de moderne tijd is 99% van de christenvrouwen helemaal niet zo. De meeste christenvrouwen zijn tamelijk dappere en sterke vrouwen.
Die - soms op de achtergrond - rustig hun gang
gaan. Helpen waar ze kunnen helpen. Aandacht geven waar ze dat kunnen. Hun mannen
met wijsheid bijsturen. Voor zover ik zie, zijn
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vrouwen in de kerk altijd nogal nuchter
geweest. Terwijl de mannen in de kerk nogal
gewichtig deden - alsof zij de kerk moesten redden en dat soort dingen - is misschien de werkelijke ruggengraat van de kerk gevormd door
vrouwen. Die thuis hun kinderen opvoedden in
een leven voor hun Heer. Die als nonnen in
kloosters de scherven lijmden van de brokken
die mannen maakten. Die hun gezinnen draaiend moesten houden als mannen op huisbezoek moesten en wat niet al. Eerlijk gezegd,
zo’n verhaal over de vrouwen in Korinte wil er
bij mij bij voorbaat al niet echt in. Daarmee wil
ik niet zeggen dat vrouwen halve heiligen zijn.
Ook zij hebben hun typische gebreken en zonden. Niet voor niets waarschuwt Paulus (mannen en vrouwen!) ook voor oudewijvenpraat en
geroddel in de kerk. Maar juist allerlei revolutionair denken en doen - dát zie ik in de kerk
bij vrouwen niet zo snel. Laten we het plaatje
van Korinte daarom maar eens omdraaien.
Stel nu eens even dat het niet de vrouwen
waren die zo vrijgevochten waren dat ze hun
hoofddoeken afgooiden. Stel dat het juist de
mannen waren die vrouwen in de gemeente
dwongen om geen hoofddoek meer te dragen.
Misschien past dat eigenlijk ook wel meer bij
mannen.
Het dragen van een hoofddoek paste bij de
Joodse gewoonte. Joodse mannen gaan alleen
maar bidden met een bedekking op het hoofd.
Vandaar ook dat ze gebedsmantels hebben: die
slaan ze over hun hoofd als ze gaan bidden. Je
kunt je voorstellen dat ze daar nog een mooi
principieel verhaal bij verteld hebben. Maar stel
nu dat er in de gemeente een groep was die alle
nadruk legde op een nieuwe situatie, die de
vrouwen dwongen om hun hoofddoek af te leggen bij het bidden en profeteren in de
gemeente. Als je als vrouw gewend was om
geen hoofddoek te dragen, had je dan geen probleem. Maar er zullen ook vrouwen geweest
zijn, die het fijn vonden om een hoofddoek te
dragen. Je zult maar een Joodse vrouw zijn die
christen geworden is. Terwijl je Joodse man dat
nog niet is. Getrouwde Joodse vrouwen moesten waarschijnlijk buitenshuis altijd een hoofddoek dragen. Als je als christenvrouw gedwongen werd om je sluier of hoofddoek af te
leggen, dan liep je het risico van een echtscheiding als je getrouwd was met een Joodse man!
Stel nu eens dat het in Korinte geen vrijgevochten vrouwen waren aan wie Paulus schrijft,
maar dwingende mannen!
En nu we toch eens precies van de andere kant
tegen dit gedeelte van Paulus aankijken, slaan
we ook nog even de Statenvertaling op. In vs. 2
schrijft Paulus: Ik prijs u, broeders. Speciaal de
broeders in de gemeente worden aangesproken. Als het werkelijk de zusters waren die
zoveel problemen veroorzaakten, zou Paulus ze
dan niet rechtstreeks hebben durven aanspreken?

Puzzelstukjes
Het lijkt me tijd om de puzzelstukjes nu maar
eens op hun plaats te laten vallen. Als niet de
vrouwen hun hoofddoek áf wilden doen, maar
juist graag óp wilden houden, maar er waren
mensen die dat niet goed vonden, dan komt
Paulus met een heel wijs antwoord. Paulus laat
zien dat mannen en vrouwen door God verschillend gemaakt zijn. Mannen zijn niet zomaar de baas of zo. Ze hebben een hoofd. Ze
hebben iemand aan Wie ze verbonden zijn. Die
de oorsprong van hun leven is: Jezus Christus.
Daar krijgen mannen in ieder geval een les.
Zoals Christus zich helemaal gaf voor hen, zó
moeten zij zich ook helemaal geven voor hun
vrouw! Dus niet haar commanderen of dwingen iets te doen wat niet goed is. Maar juist in
alle fijngevoeligheid met haar omgaan. Want
de man is het hoofd van zijn vrouw. Nogmaals:
niet de baas. Maar degene die in liefde voorop
moet gaan. Eerlijk gezegd: dat is sinds Adam
en Eva van de verboden boom aten al een probleem geweest. Dat de man niet in liefde
voorop ging in verbondenheid aan God. Maar
dat hij zijn mond hield en zweeg. Gewoon
maar achter Eva aanging. Hij liet háár voorop
gaan. Zo verbindt Paulus eerst mannen en
vrouwen sámen aan Christus, hun Heer.
Daarna zegt hij dat het door vrouwen als een
schande gevoeld kan worden als ze zonder
hoofdbedekking in de gemeente bidden of profeteren. Als het klopt dat vrouwen gedwongen
werden om hun hoofddoek af te leggen, snap je
ook waarom Paulus zo reageert. In feite zegt
hij dan: Voor een vrouw kan dat ook het gevoel
geven dat ze kaal is. Als ze geen hoofddoek
draagt, dan geeft dat voor haar het effect alsof
haar haar afgeknipt of geschoren is. Daarom:
als het voor een vrouw een schande is om kaal
te zijn, moet ze haar hoofd mogen bedekken.
(vs. 6) Dan hoeft een man zijn hoofd niet te
bedekken. Hij is het beeld en de heerlijkheid
van God. En dat bedoelt Paulus hier dan niet in
de zin dat een vrouw niet het beeld van God is.
Dat weet hij uit Genesis 1 wel beter! Maar het
gaat hem erom dat geen mens zich voor het
aangezicht van God hoeft te schamen. Een
vrouw is de heerlijkheid van haar man. Zo is
dat nu eenmaal. Als je getrouwd bent, dan vind
je als man je vrouw mooi. Zij is jouw glorie, je
bent blij met haar. Maar als je als vrouw
gewend bent om in het openbaar een hoofddoek te dragen, dan voelt het niet fijn om die af
te moeten leggen. Alsof je je man te schande
maakt. Dat is misschien wat moeilijker na te
voelen voor ons, maar dat werkt natuurlijk wel
zo als je daarmee opgegroeid bent. Denk alleen
maar even aan de discussie over de hoofddoek
van moslimvrouwen in het Europa van vandaag. Je geeft dan als vrouw iets bloot wat je
normaal alleen maar aan je man liet zien. Dan
voel je je te kijk staan. Dat heeft natuurlijk alles
te maken met cultuur en gewoonten. Maar
Paulus wil daar kennelijk rekening mee hou-
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den. En daarom zegt hij als conclusie in vers
10: Een vrouw zou zeggenschap over haar eigen
hoofd moeten hebben.
Met andere woorden: Wie als vrouw graag de stola
om het hoofd slaat in de eredienst, die moet daar
vrij in mogen zijn. En andersom natuurlijk ook ben je gewend om geen hoofdbedekking te dragen,
dan is dat ook niet verboden. Een vrouw zou zeggenschap moeten hebben over haar eigen hoofd.
Om zijn argument nog extra kracht bij te zetten wijst Paulus behalve naar het scheppingsverhaal uit Genesis 2 ook nog naar wat mensen
als normaal ervaren. Ze moeten zelf maar eens
beoordelen of het passend is voor een vrouw
om zonder bedekking op het hoofd te bidden
tot God. Paulus zegt: Kijk maar eens goed
rond. Hoe zien mannen en vrouwen er uit?
Mannen hebben (tenminste in die tijd van het
Romeinse rijk) kortgeknipt haar. Dat is natuurlijk niet altijd en overal zo geweest. Geen kunstenaar die de Here Jezus durft af te beelden
met kortgeknipt haar! Maar in Korinte zal dat
wel gewoon geweest zijn.
En vrouwen hebben juist langer haar dan mannen. Welnu, zegt Paulus, dat lange haar is aan
een vrouw gegeven als een soort natuurlijke
bedekking. (vs. 15) Ook van nature hebben
vrouwen dus al een soort omsluiering van het
hoofd door hun langere haar. Als dat zo is,
waarom zou je dan vrouwen dwingen om hun
hoofddoek af te leggen? De natuur leert je dat
een hoofdbedekking heel mooi past bij vrouwen. Hoe haal je het in je hoofd om vrouwen
dat af te willen nemen. Mogen ze dat niet meer
zelf weten? Een vrouw zou zeggenschap moeten
hebben over haar eigen hoofd.
En als je dan toch je gelijk wilt halen, zegt Paulus erbij, wij hebben die gewoonte niet en de
andere kerken ook niet. Welke gewoonte? Dat
zegt Paulus niet. Maar als we er nog even vanuit blijven gaan dat in Korinte de vrouwen
onder druk gezet werden om hun hoofddoek
juist af te leggen terwijl ze dat niet wilden,
wordt helder wat Paulus aan het eind bedoelt.
Nergens in de kerk worden vrouwen gedwongen om hun hoofddoek af te leggen. En trouwens ook niet om er een op te doen.
Stel dat dit achtergrondverhaal bij het schrijven
van Paulus ongeveer klopt. Dan vallen er meer
puzzelstukjes behoorlijk op hun plaats. Dan is
Paulus in ieder geval niet de vrouwenhater
waar hij zo vaak voor uitgemaakt is. Maar dan
gaat Paulus juist heel fijngevoelig met vrouwen
om! Hij beseft dat een vrouw zich kaal en bloot
kan voelen als ze niet zoals ze gewoon is een
hoofddoek mag dragen. Nu, dat mag ze dan
ook rustig doen. Het past heel mooi bij haar.
En bij haar haar. Maar hoe dan ook, als je dat
niet gewend was als vrouw, dan hoeft het
natuurlijk ook niet. Vandaar die zeggenschap
over haar eigen hoofd.
Geen opgelegde mode of gedwongen ontkleding dus in de kerk!
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Samen verbonden in de Heer
Wat je hier nu allemaal aan hebt? In ieder geval
hoef je dus niet als vrouw met een hoed op
naar de kerk. Het lijkt me dat de apostel hier
net als op veel andere plaatsen een prachtig
voorbeeld laat zien van wat vrijheid in Christus
betekent. Paulus kiest geen partij voor de één
of de ander. Hij verbindt de één en de ander
samen aan de Heer van de kerk. Mannen en
vrouwen die elk op hun eigen plaats en met
hun eigen kwaliteiten Jezus Christus mogen
volgen.
Voorbeelden zijn om er van te leren. Wij hebben net als de Korintiërs nogal eens de neiging
om naar allerlei problemen in de kerk met oogkleppen te kijken. Paulus laat je verder kijken
dan het eigen gelijk. Ook verder dan je eigen
principiële verhaal. Hij verbindt je eerst aan
Jezus Christus. En daarmee aan de Schepper
zelf. Daarmee kom je in een enorme ruimte te
staan. Krijg je veel meer overzicht. Dát alleen al
is rustgevend. Het haalt de gejaagdheid uit alle
problematiek. En het houdt de koers er ook in.
Alle rondtollende kompasnaalden raken weer
gericht op Christus. Samen met Christus’ kerk
van alle tijden en alle plaatsen. Als je je zó laat
verbinden aan je Heer in de hemel, dan komt
er een massa energie vrij om werkelijk met en
voor Hem te leven. En hoef je niet onder te
gaan in allerlei geschillen. Die op de keper
beschouwd helemaal niet zo belangrijk zijn.
Want of je nu man bent of vrouw bent in de
kerk: alles is uit God. Vind in Hem je houvast,
het ging toch allemaal om Hem?

Ds. J.J.T. Doedens is predikant van de Gereformeerde Kerk
te Vlissingen

PERSBERICHT
KAMPEN - De rector van de Theologische
Universiteit van de Gereformeerde Kerken
(vrijg.) in Nederland belegt, mede namens
het curatorium, een bijeenkomst waarin
afscheid genomen zal worden van prof. dr.
J.A. Meijer. Deze is voornemens tijdens deze
samenkomst een afscheidscollege te geven
getiteld
‘Kerk van mensen, kerk van God '.
Professor Meijer werd op 1 september 1969
als docent met leeropdracht verbonden aan
de universiteit. Op 20 februari 1976 werd hij
benoemd tot lector en sinds 7 december 1987
is hij buitengewoon hoogleraar in Nieuwtestamentisch Grieks, Hellenistisch en
Oudchristelijk Grieks en Oudchristelijk Latijn.
De afscheidssamenkomst wordt D.V. gehouden op vrijdag 16 september 2005 in de
Bazuinkerk, Cello 1 te Kampen; Wij verzoeken
u om 14.45 uur aanwezig te zijn.

