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WANDELEN MET GOD

A b r a h a m Kuyper is in staat geweest om het voil<
des Heren, duf zich reeds met pensioen in het
Koninkrijk van God waande, aan hef werk t e zetten
in de wereld. Overas'zaghJ de taak om hef leven te
kerstenen, op te eisen voor Christus, te doordringen
van de geesf van hef Koninkrijk. Dat schreef de
Delftse hoogleraar Van Riessen eens in een opskl
over de chrisfen in de wereld. Een chujsfenheef7een
plaats op deze wereld en heeffeen aardse nationaliteit. Maar v6ór alles is hij burger van hef hemels
koninkruk.
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Dat rijk is al in de wereld gekomen, inaar het is in de groei en
zal pas straks helemaal doorbreken. Het is niet van deze wcrcld,
het past er niet bi,j. het staat cr
haaks op. Christenen zijn hurgers van dit andere koninkrijk
e n vcrkeren daarom in deze
wcrcld als doortrekkende reizigers. In de verwachting straks
thuis IC komen in het koninkrijk
zoals hcl nog komen zal. Intussen is hij ook burger op aarde.
Hij maakt deel uit van de stad of
het dorp waar hij woont e n van
het bedrijf waar Iiii werkt. Koe
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doe je daar recht aan. zonder je
liemclr; burgerscllap tekort te
docn? De Afscheiding was
geneigd tot wereldmijding, tot
een piëtistische vroomheid. die
de wereld aan zichzelf overliet.
Dal riep Iiel protest op van Kuypcr: dc heTc wereld is van ChrisILIS! Gcloven dcie je niet alleen
in dc kcrk. Hct moel zich ook
laten gcldcn in allcrlei situaties
waarin jc in dc wereld verkeert.
Maar daarbij wcrd cn wordt de
vraag gcstcld, of aandacht daarvoor nict schndclijk i s voor een
echt en diep gclooh
345

Geloofcdenken en
samenleving
Over dit spanningsvcld ging liet
begin novemhcr op cc11 congres
in Kampen. /\Is wc tcrugkijkeri
naar. de vorigc ccuw, w a t heeft
het geioofsdenkcn dan voor
betekenis gehad voor dc samenIcvii-ig en de cultuur'.? Voor vccl
ovcrzichtsclirijvers lijken hct
tntn;il gescheiden werelden. Tocl
is clil volgens dagvoorzitter
Hiirir~ckniet terecht: in d c
moderiiisering van cultuur en
sarncnleving van Nederland
spccldc hct deiiketi en optreden
van Ahrnl1;iiii Kuyper een grote
rol. En nicl alleen iti Nederland,
maar ook in Amerika en Zuid-
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Afrika had hel theoIosisch denken wel dcgclijk aandacht voor
de samenleving. Ook voos de
situaties van dc ccnentwintigste
eeuw is het nodig dat de tlieoIogie zich bezighoudl met de
samenleving, iii doorlichting e n
duiding, in kraii t cn o p TV.
Met het oog op dezc taak in liet
heden bracht het congres in
kaart hoe het in de twintigste
eeuw is gegaan, in Noord-Amcrika, in Zuid-Afrika en in Ncdcrland. Over de Nederlandse siluntie spraken de hooglerarcii A.
van de Beek en B. K ~ r n l 7 h u i , ~
Voor Iiun bijdragen wil ik uw
aandacht vragen, vandaag voor
dic van Vrin d e Beek.

Liberale aanpassing

van de twintigsic ccuw was de
overheersende theologie in dc
Hervormde Kerk dan ook libcraal en modern. Ze pastc zich
aan en stond vrij kritiekloos in
de wereld. Daardonr was cr wcinig uitdaging en we vindeii dan
ook weinig creatieve thcolngcn,
zegt Van de Beek.
Mensen met een kritische hauding tegenover de heersende cultuur, waren grotendeels door
Afscheiding en Doleantie uit de
I-Iervormde Kerk vertrokken. In
d e Gereformeerde Kerken werklen grote theologen als Kuyper,
Raviiick eii Schilder. 'Ook zij
stonden midden in de cultuur en
dc samenleving, maar ze wisten
dat christelijk geloof e n cultuur
in spanning stonden, wat tot grole creativiteit leidde om het
geloor cip verantwoorde wijze te
formuleren'.

Pror. d r A. van de Beek is Hervormd hoogleraar in de theologie. Hij werkte bijiia twintig jaar
als kerkelijk hoogleraar dogmatiek en bijbelse theologie in LeiNiet dc hclc Hervormde kerk
den. Sinds vorig jaar is hij hoogging ovcsipcns in liei spour van
leraar Symboliek (de belijdedc liberale theologie. E r was ook
nisscn van de vroege kerk) aan
ecn klassiek orthodoxe stromiiig:
de Vrijc Uiiiversiteit te Amsterdc conrcssionelen en de Gerefordam, waar hij ook directeur is
m e e r d ~Rond. Beide groepen
van het Tntcrnalionaal Gereforleefden hij crfgocd van vroeger,
meerd Theologisch Instituut. In
de Gerclormccrdc Bond bij dal
september 2001 hield hij de rede I van Reformatic cn Nadere
Ontmaskering, die sterk de aanReformatic, de conressioiielen bij
'
dacht trok. We komen daar strHocdciiiaker en Groen van Prinaks nog op terug. Van der Beek
sterer. Crcalieve theologen
bsaclitcii ij in het begin van de
was aanvankelijk lid van de
Gereformccrde Rond. maar kiest
twintigste ccuw niet vcioi+l.
nu voor mcer ruimte.
Zijn betoog in Kampen. Een
Noordmans
geker~tcndesrin~enl~ving
naar
rrforrnatoristh heginsel, gaf een
Een hecl apartc plaats werd
ingenomen door U. jYonrrimanc
boeiend ovcr~ichlvan de houding die Hcrvorrnde theolosen
Hij ver7cttc zich crtcgen dc
innamen in dc voorbije eeuw. Ik
wereldorde te verecnzclvigcn
geef een samenvatting:
met het rijk van God ('Christen
zijn is iets anders dan hcrcbocr
De Hervormde ICcrk hccrt altijd
te zijn in het rijk der voorzienigmidden in d e samenleving willen
heid'). D e wereld van elke dag is
staan en theologie willen bcoeieniet zomaar te identificeren met
nen midden in de cultuur. Sinds
Gods wil. D e gang van de
liet midden van de negcniicnde
geschiedenis is niet het ontwikeeuw was de cultuur in Nedcrkelen van Gods plan. De geschieland liberaal. In de eerste hclft
denis laat zien dat de wereld in

het boze ligt en alleen door Gods
handelen in Cliristus sered kan
worden. Dat betekent bii Noordmans niet. dat er oorspronkelijk
eeii goede schepping was. waar
hel kwaad later in is gekomen,
kwaad dat dcior het kruis weer
wurdt verzoend. Van meet af aan
staal scheppen in het leken van
dc val cn hcl kruir; is de paradoxalc ontknopiiig vaii val cn
genadc.
Ook vandaag staat hcl kruis als
een twecsni.idciid ;.waal-d in dc
wereld. oordccl c11 gciiadc ineen.
Daarom kan hct hicr ook nooit
komen tot structuscn cn gcstalten van een gekerstcndc samcnteving. Cultuur en samenlcving,
maar ook de kerk siaan in het
perspectief van het cindc. Ncreens hebben we vaste grond
onder de voeten. Dcze niet makkelijk te doorgronden gedachten
deden Noordmans uiterst kritisch staan tegenover het liberale
christendom dat in zijn kerk
lieerste.
Maar hij was niet minder kritisch
tegenover het kuyperiaanse
georganiseerde christendom.
Christelijke politieke partijen,
een cliristeli,jke wetenschap e n
cultuur, alle christelijke georganiseerdheid van het neo-calvinisme was hem een doorn in het
oog. (Ook zijn afkeer van Schilders 'Christus en cultuur' is te
verkIaren vanuit zijn opvatting
dat al ons doen op deze wereld
onder het oordeel ligt.)
Van de Beek ziet in het denken
van Noordmans een onderstroom in de theologie in de
Hervormde Kerk. clie steeds
weer opwelt e n tot nieuwe voeding van creativiteit leidt. Hij
typeer2 deze onderstroom aIs
ccn reformatorische tlieologie
dic ons iiociit rust geeit In onszclh nicl in onze culturele e n ook
nict in onze christelijke prestatics.'Ons cnig behoud is in Christus. e n dic gekruisigd en als
ge krrii.~igrlripKrstlian.'

Vernieuwing van de

samenleving

I
I

Tot zover de opvattingen in de
Hervormde Kerk in de eerste
helft van de twintigste eeunl.
Na de tweede wereldoorlog zien
we een omslag van liberaal naar
wat 'midden-ortliodox' heet e n
vooral door Kar1 Brirrh geïnspireerd wordt. De likerule theologen hadden een kritiekloze vereenzelviging van cultuur en
samenleving met het christelijk
geloof gekend. D e middenorthodoxen gillp hel oni een kritische
vci+bondcnheid.Zij wilden de
samcnlcving veranderen in christelijkc ?in. D c bozc machtcn
mocstcn uit dc samenlcving uilgcdrcvcn wordcii cn CT inoesc
vcrnicuwing komen cinder hel
koniiigschap kan God. Dnarvooi*
moest de kerk zich inzctrcn als
getuigende kerk. die vooral ecn
apostolaire roeping had in dc
wereld. Theologen als Mi.ikrittr,
Krimier, Visrer 't Hoo,ft, Rrrkho,f;
Vn~tRrtler. Van der Ideeuw+J. M .
d c Jong en Ter Scheggef warcn
allemaal bezield door het ene
visioen: eer; gekerstende sumenirving nnnr reformtltnriscli Iieginset, cJert samcwleving vnn vrijheid
.m ggcrechligheld.
D e kerk is kerk voor d e wereld
om dczc te vcrnicuwcn, dat is dc
hoofdstroom van d e Hcrvormdc
Kerk in deze periode. Voor deze
taak in de wereld moetcn Hervormden - met hun apostolaatsgedachten - en Gereformeerden
- met hun besef dat geen terrein
van het leven buiten het domein
van Christus valt - samengaan: zo
wordt Samen op Weg geboren.
Samen weten deze kerken zich
geroepen tot verbetering van de
wereld.
Daarbij beziet Berkhof deze vernieuwing en verbetering optimistisch: in de wes van geleidelijkheid zal de wereld rechtvaardiger eir socialer worden. D e
kracht van het evangelie zal de
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wereld vernieuwen. D e idealen
van sociale gerechtigheid zoals
die Europa gevormd hebben,
moeten wereldwijd gaan gelclen.
Ter Schrggrr is echter veel minder optimistisch over de westerse
cultuur. Hij is uitgesproken
maatschappij-kritisch. H e t gaat
niet om vernieuwing en verbetering, maar o m bekering. Alles zal
radicaal anders moetert. Het
socialisme is daartoe een heter
middel dan het kapitalisme, het
marxisme meer dan liet liheralisme. In de jaren zeventig leidt
deze maatscliappiikriti~chebenadering tot een sterke politieke
betrokkenheid vali de kerk, zoals
jc onder andcrc zicl in dc
demonstraties tcgcn kcrnwapcns.
Daartegenover riepen andere
Hervormde Iheologcn (ondcr
zvic Vun Ntftrik) in hct Gef~tigenis
van 1971 op om klassieke thema's als vcrgcving der zonden en
persoonlijk geloof in Christus
niet tc laten verdringen door
politickc actie. Dit getuigenis
was volgcns Van dc Beek teveel
gcricht o p behoud en niet o p een
nieuw élan en heeft daarom niet
veel invloed gehad.

Minderheidskerk in
vreemdelingcchap
De lihernle theologie liet tot
1950 een kritiekloze vereenzelviging zien van cultuur e n religie.
De periode van de middenorthodoxen (1945-1980) stelde
zich veel kritischer op tegenover
de samenleving, maar in de kritische verbondenheid die zij zoclzten, volgden zij in feite toch de
cultuur. Zowel in de periode van
wederopbouw en vernieuwing,
als in de jaren van consolidatie
en kritiek sloot de Hervormdc
Kerk zich aan bij de ontwikkclingen in de samenleving.

E n eigenlijk blijft dat zo in dc
derde periode. die in 1980 bcgint.
In deze race tancn dc grotc

visiocneii e n kiezen dc mensen
ervoor er gezamenlijk hcl beste
van tc maken volgens het poldermodcl. FIeeI ingrijpend is. dat
de kerk nu een minderheid
wordt in de samenleving, waardoor dc gedachte dat dc NI-IK
een bijlcindere verantwoordelijkheid hcert voor land ei1 volk
wereldvtccmd gaat wordeii. De
kerk raakt verstrikt in organisatorische perikclcn en heeft nicl
langer een bciodschap voor cultuur e n sarncnleviiig. D e thcologische hooglciaren p a n elk hun
eiyen weg: slcclitc enkelen proberen het vuur brandende te
houden.
Diiigemnns houdt d e betrokkenhcid cip cultuur c11 camenleving
helemaal opcn, m:iar zoekt naar
cen vormgeving in kleinschaligheid e n variatic, decentralisatie
~
staat
cn iiioiidigheid. l l ) Knijff
kriii~chertegenover d e cultuur
en pleit voor askcsc. terughoudcndheid en discipline. De Krriijf
zict ccn breuk tusscn kerk en
maatschappij, tusscii christelijk
gcloof en wereld, iiiaar nieent
dat cr nog wel ecii gemeenschappclijk gesprek rnct nndersdenkendcn mogelijk is.
Kirt rlr Rrek zelf zict d e hreiik
racficnlei. De modcrne cultiiur is
ten diepste athcïstiscli. Christencn zullen zich hun vreemdelingschap in de wercld weer bewust
moclcii gaan wordcii.Ternidden
van veel lijden cn cinderdriikking
kunnen ze vandaag niet veel
mcci- dcien dan schuilen bij het
kruis. Als verlorenen die d e
knoop van lijden cn schuld niet
kunnen ontwarren. kunnen zij
allccii cip Christus hopen. De
kerk is de kerk van de vreemdelingschap.
Met dele opstelling sluit Van de
Beek aan hij d e benadering van
Noordii1;iiis en hij elerncnten uit
de tijd Icicn de vroegc kc1.k nog
een mindcrheidskerk wa5 en uit
de vroegc reformatie. En daarmee wcndt hij zich af van de
samenlevings-en cultuurthcolo-

gic die het grootste deel va11de
twiiiligste eeuw het Hervorinde
den ken behee tste.

geilde week eerst lict verhaal
van prof. B. Kamphuis.

Te negatief?

m

Tot ;.over een weergave van het
bctoog dat Van de Bcck in Kampen hicld. Een uiterst bociend e n
verheldcrciid overzicht van d e
ontwikkelingen i i i de Nederlands
Hervormde Kerk. Een verhaal
dat tot nadenken dwingt cri
vraagt om eigen standpunt Ie
bepalcn. Tn zij11rede Ontmaskering zet Van d e Beek zijn positie
nog duidclijkei- uiteen. Hij roept
de kerk op de weield te ontmaskeren. Ondcr de schone schijn
gaat de ongcrechtisheid van d c
wereld schuil, de onrechtvaardigheid van hct recht van de stcrkste en d e rijkste. De ideologie
van de absrilutc meiiselijke vrijheid en mondigheid leiclt tot vcrregaande individualisering en
respectloosheid. die eeti waarachtie rnenszijn vernietigen. Dc
christen hlijft niet anders ovcr
dan zich te distaiitiëren en tc
breken met dczc wereld.
In een discussic in het Centraal
Weekblad steldc dr K. Bieij, dat
Van de Beek tcvccl met de botte
bijl hakt. Moetcn we de hele
moderne cultuur afschrijven? Dc
Verlichting Icidde tot allerlei
scheefgroei, maar is er ook niet
veel positiefs van Ie zeggen'? En
iii een artikel iii Koers opperde
ds EI. de Leede het bezwaar dat
Van de Beek 70 clerk blijft steken in het nec tcgen de huidige
cultuur. Hij idcirlificeert scheppiris en zondc; het heil en de
cipstanding zijn slechts toekomstmuziek, die in nn/,e werkeIijkheid nog niet tot klinken komt.
Ook in de huidigc sihatie is een
onlmoetine, van evangelie en cultuur mogelijk. en rnoclen we die
volop de kans geveil, zonodig
door een andere vertolking,
vindi De Leecle.
En wat zulIen wij ervan /,eggen?
Dat stcllen we nog evcn uil. Vol-
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Gad laat zich kennen door ds.
A.J. van Zuljlekom
Hoe kennen wij God? God laat
zich kennen en wij kunnen Hem
vinden. In de Bijbcl lezen wij
hoe op verschillende en boeiende wijzen d e Heí-c 7ich werkelijk
laat kennen aan iiiciisen. In deze
bijbelstudie wordt in zes hoofdstukken geschetst hoc Gcid zichzelf aan ons presenteert: aan de
hand van drie tekstgedccltcn uit
lict Oude Testament en dric
gcdrelteii uit het NieuurcTcstamcnt. I-let is een prachtig onderwerp in deze tijd waarin vclcn
sprcken over 'godsverduistcring'.
IJitgcverii De Vuurbaak Barncveld f 9,95 (48 blz.)
348

I

O.W. Bouwsma

ERVARING
'Wat mij wedervaren is, heeft veeleer
fot bevordering van hef evangelie
gestrekt.' Filipp. 7: 12

Paulus schri-jft zi-jnbrief in
het gevang. Een uitermate
beroerd uitgangspunt voor
de verkondiging van hct
cvangelie! Een gevangene
kent immers zoveel vrijheidsheperkingcn.
Hi.1 had daar zelf ook wel
over nagedacht. Maar tot
zijn eigen verrassing was
het net andersom. Er was
hem toch een open deur
gegeven (vgl .Ko1.4:3).

Je hoort de man niet klagen over 7iJn omstandigheden. Dat is bij veel mensen
wel anders als ze onrechtvaardig behandeld wordcn.
Omstandigheden kunnen
een mens er echt wel toebrengen gedeprimecrd tc
rakcn. O m boordevol vragen te zijn naar de zin van
wat hen treft. Daarin vcrschillen christcncn lang niet
alti.jd van mensen die dat
niet zijn!
De apostd krijgt blijkbaar
tijzondere genade van zijn

Zender. Hij is verrast dat
God hem zelfs in een situatie als die waarin hij zich
bevindt kan gebruiken als
zijn instrument.
Je zult maar ten onrechte
gevangen zitten. Zware
tegenslagen te verwerkcn
krijgen. Mensen kunnen
soms werkelijk verpletterd
worden door wat hen tre£t.
Hoe overleef je dat? Hoe
kun je verder met je verdriet en noem maarop?
Vergeet ondertussen alsjehlieft niet dal de Here dergelijke moeiten ook kan en
wil gebruiken om met zijn
Woord van behoud verder
Ie gaan. Ook door jou! Hct
is maar hoe je zelf omgaat
met Hem. Het gaal er maar
om of je vervuld wilt zi.jn
van jczelf of van Hem, die
je leven omsloten houdt in
zijn handen.
Vergeet het niet: wat voor
ons zoveel is als 'alles
wordt me bij de handen
afgebroken' kan God
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gebruiken om anderen met
het evangelie te bereiken.
Jij mag laten zien cn merken wat geloven in God
met een mens kan doen.
Wie vanuit tegenslag het
van God verwacht, kan ook
andren winnen voor Christus. Vcrbazingwckkend!

Ds.O. W Bouwsma is predikant
van de Gereformeerde Kerk te
Gouda

349
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VERTROUWEN
en met God

E e n beetje vertrouwen mogen we wei hebben. *
Je staaf voor e e n rnoeiIgke beslissing. Durf je hef
aan? Se gokt op goed geluk. Een beefje vedrouwen ,,,,
Een gevaurl~ketocht, ' f Is eigenljjknief verantwoord. Maar je ben t avonfuurlgk aangelegd. je
moet waf vertrouwen hebben.
Er moet geld komen voor een project, De één wil
precies wefen waar hu aan f0e is, Je m0ef toch
vermtwoord zun. De ander stelt het doel wat
hoger, We verfrouwen dat het wel goed komt,
We vechten Voor een goede zaak. DUS stad God
aan onze kant. we zullen winnen.

werkt! Zijii gclool' is geen roekeloosheid, gccn ovcrrncied. Hier
laat God zien wat ccn nieuw
koning Hij gaat geven. David
wordt hier door God geleid,
gesterkt door zijn Geest.

I

,

l

Inderdaad, zo kun j ï Iicl niet
altiid doen. L ~ obcschcrml
d
mii
wel'. kan ook misplaatst rijn.
GO^ vertelt niet zomaar wat er
gaat gebeuren. Ingcvingcn kunnen ook inbeeldingcn ;.ijn. De
wens de vader van dc gedachte.
Maar hier bij David zien wc God
werken. Hij helpt de nieuwe kaiididaat-koning.

I

1

l

David en Goliat

I

Ben voorbeeld van vertrouwen
op Gad vinden wc bij David, als
liij l ~ eopneemt
t
tegcn Goliai.'
D;ivid gaat op Goliat af, in z'n
ccntje, zonder helm. 7wnal-d of
schild. Niemand anders durft.
Voor de rens Goliat zijn ze aliemaal vreselijk bang. Maar waarom doet David Iict wpl? IS Ilii
dan nier bang? Zoudcn wij dat
ook inoeten kunnen'!
Wc i n g e n met Psalm 1X: Me t U,
Here God. durf ik dc strijd te
wagen. [net U ga ik door water
cn vuur. met mijn God spring ik
over een muur. Maar ccn iiiuur
kali ook le hoog zijn, en ccii vijand tc sterk. Wat clan?
Kunnen W C er dan toch net als
David op a i gaan? God zal mij
beschcrmcn. de overwinning
geven'? Vcrrroriw ik dan op God?
Of ben ik cigenlijk bezig God rcit
te dnxcn: nu I I T O P I God mij
beschermen!

l

Je kan je er gemakkelijk van af
maken. Was het toen niet het
Oudc Testament? k e n hielp
God dirccl, vaiidaag werkt dat 70
niet mccr. Dan hoef je je ook
helemaal niet aan David te
meten. Zo vertrouwen op God
doe jc vandaag niet meer. Met
mij11 God door water en vuur, cii
ovcr ccn muur, zing je niet meer.
Maar David is hier wel even een
goed voorbeeld voor het hele
volk. Nicmand durfde zegpen:
God is mijn Rots, mijn bevrijder,
Hij 7al mij helpen! David gaat in
z'n ceiitje, in geloof hij alléén.
Een bcscliaiueiid voorbeeld voor
al die anclcrcn.
Met name ook voor de nog zittende koning Saul. Van Iiem was
de Geest van God weggegaan.
Saul doet het voortaan zonder
God.
Maar David is hier nct lot nieuw
koning gezalfd. Hem heeft de
Heilige Geest aangcgrcpen. E n
kijk dan hoe de Ciecst in hem
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David gaat naar de beek. Hij
zoekt de goede stenen uit. Gladde stenen die feilloos snijden
door de lucht. Eén stopt hij cr in
z'n slinger. Een smalle stronk
van stof of soepel leer. dubbelgevouwen, op d e vouw wat breder,
met eeii Iiolte. Daar legt hij de
steen. Dan slingert hij hem rond.
Ei1 op het goede moment laat hij
Ckn kant van de slinger Ins. De
steen vliegt door de lucht e n treft
G~iliatop z'n voorhoofd, precies
onder z'n helm. De steen verdwijnt in z'n hoofd.
De reus wankelt. David staat al
naast hem. En met z"n eigen
zwaard hakt hij Goliat het hoofd
al: Een verachtelijke dood voor
dc zwaar bewapende man:
gedood te wordeii inet z'n eigen
zwaai-d.
En dan zingt de schrijver: David
overwon dc Filislijn met eeii slinger en een stccn. Eeii zwaard
had hij nict nodig.' T-iij kwam
met z'n Motc handen en doodde
Goliat met z'n cigen zwaard.
350

Dnvirl overwon. Maar in hem cn
dool- Iieiii werkt hier de Herc
Grid. Hij werkt Davids geloof, z'n
precisie met de slinger èn dat de
stee11doel treft. Hij laat zien wat
het geloof in Htwr waard is.

gevormd. Zijn kundigheid dankt
hij aan de HeiIige Geest.
Nict minder erkent hij ook nu
Gods leiding. D e I j e e r heeft mij
gcrcd van leeuw en beer, Hij zal
mij nu ook redden, zegt hij.'
Maar het is geen vertrouwen
zondcr crvaring. Davids durf is
geen rockcloosheid. Hij weet wat I
hij doet als hij nict Colial d e
strijd aanbindt!

Vandaag

i

En wij vandaag dan? Hoever
kunnen wij gaan in vertrouwen
op God? Kunncn wij ook gevaren trntsercn? Zoal5 David een
overmacht tcgcmciel gaan ei1 dan
zeggen: Ik strijd voor een yoede
zaak en dus gccfi God geeft mij
de overwinning'? Hchben wij ook
genoeg aan ccn stok, een slinger
en een steen'?

En zo is het ook mct ons vandaag. Sta je voor ccn inocilijke
beslissing? Is het projccl te hoog
gegrepen'? Een beetje vertrouwen? Zal God ons latcn winnen?
Maar God geeft ons ook rnogclijkheden e11 verstand, ook esvaring in wat we al dan niet kunnen. Net als David moeten ook
wij daarmee rekening hriudcn.
Overwegen wat kan en wat nict
kan. wat reëeI is e n irreëel. Onk
daarin bei1 je door God
gevormd. Vertrouwen hebben is
nog niet hetzelfde als: hoeveel
dur[ ik aan?

I

I

,

Dan is er inderdaad wc3 verscliil
tussen het Oudc Tcslamcnt toen
en het Nieuwe Tcstamcnt vandaag. Gods hulp was toen mccr
tastbaar. God reageerde dircctcr
op het doen en laten van mensen. Dan Iiet Hij vijanden komcn
ol bevrijdde weer van ze. Hij gaf
guede oogsten en slechte. Zijn
hulp was toen direct mcrkbanr.
Vandaag list het accent inccr in
de toekomst. Srmlrs, in zijn
Koninkrijk, zal alles weer goed
zijn. En nir moeten we bij nog
heel wat eIletide geduld hebben.
Maar ook, toen en nu, Gods hulp
komt niet zomaar uit de lucht
vallen. IJad David geen enkele
aanwijzing dat hij het wel tegen
Goliat kon opnemen? Cnmplcct
oiiverantwoord. maar God helpt
mij wel?
David, lioe jong hij ook nog was,
hij was setraind en had ervaring.
FJij had voor meer he te vuren
geslaan. Leeuw e n beer had hij
vcrslagcn. De slinger was hi,j
gewcnd om te gebruiken. Weelopendc schapen kregen er een
seintjc mcc dal ze terug moesten
komcn. roofdieren werden
ermee wcgg.iaagd. David weet
hoe hij Gnliat kan treffen! Hij is
es behendig in cn kundig. Ook
daarin was hij door Gor/
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vandaag is juist Gods Koniiikrijk
dichterbij gekomen dan ooit!
Jezus Christus is dc hcloofdc grote koning van dat Koninkrijk.
Dankzij Hem: Gods Koninkrijk
Icornt en spocdig!
En als het [ion gaat om íircrven:
durf je vertrouwen'? Vertrouwen
in God: Hij regeert? Vertrouwen:
zijn Koninkrijk komt? Niet zonder te kijken wat je rnogelijkheden zijn. Maar wel. juist waar het
Iiier beperkt is en blijft, zo gebroken e n ctuk, toch vertrouwen:
God maakt alles nieuw. Van Hem
mag je veel verwacliten. zi,in leiding nu, zijn toekoirist straks.
Daarom zingen we ook:
komt mijn liulp vaiidann? Zoveel
bergen. zoveel gevaren. Maar
meer dan ooit iiiogeii we iiu vertrouwen: Mijn hulp is van de
Herc, dic hcincl cn aardc
gemaakt h ~ c f tWant
. ~ koning i$
nu Jezus Christus. Vcrslagcn
heeft Hij zondc. dood cn satan.
Hij brcngt vrcdc cn rccht, in
Gods Koninkrijk. Rij Hcm 7ijn
we echt vcili;, voor altijd.

Niet minder. ook vandaag: echt
helpen kan God ons aIleen. Wie
;ral her terrorisme de wereld uitbannci~'!God maakt er een einde
aan in ;rijn Koiiinkrijk. Wij
inakcn nog ziekte mee en dood.
Wanneer houdt ltet op? God
geeft het in het nieuwe leven str-

Ds. J. Luiten e predikant van de
Gereformeerde Kerk te Alkmaar

aks.

2. 1 Samucl 37:5(1.

Zijn we dan armer dait vroeser
in h e t Oude Testament? Maar

3. 1 Sainucl 1737.
4. Psalni 121.1.2

T . 1 Saniukl 17.
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'DAT DE VRIJE WIL
IN ONS GEEN GOED
KAN WILLEN'
lingen in 1517 krccg jc zijn disputen me1 de roomsc gccstelijkheid - ook over dc vrijc wil - cn
daarna al spoedig zijii intens conflict met paus en keizei*.Hct liep
uit ~ 3 pzijn exc.ommunicaiic. En
Erasmus? JTij zou mci d c i-cformntie mee kunnen ga;in, maar
bleei lievcr biiincn. Want in
Rome was irnmei+sruimte voor
menselijke hedenkscls naast het
Woord van God? En dic positickeuzes werden n a 1521 door bcide voormaiincn uitgclcgd e n bestreden.

Christenen opgelet! De adder van de vr@ wil
schuifelt door hef gras. Vandaag nog net zo grefig
als vroeger. J e hoorf het soms even ongenuanceerd
als ongereformeerd: 'Ek wil miJn had openzetten voor
Jezus.' Of: 'U moet uw Aarf openzetten voor de
Geest.' H e t klinkt allemaal aannemelijk, maar hef is
verwerpelijk. En we zullen het ook moeten verwerpen. Uit ons hoofd zetten! Vandaag doen we dat in
samenwerking met Maarten kuther;Zijn conflictmet
de christen-humanist Erasmus over de vrije wil is van
wezenlijk belang om het humanisme bjj christenen
van vandaag Se ontmaskeren. Want ze zijn er dus:
mensen die zich aan Christus willen verbinden en
Vrije wil? Geknechte wil?
toch een hurnunisfjsche denkwijze erop na houden.
En die manier van denken is ook allang doorgedronErasmus stelde zich tcgcn Lutgen in de kringen van 'evangelischen' - van waf
her op wanr deze - in zijn Hcidelbergse dispuut 1S1X - had aangevoor denominatie ook. De herontdekking van het
geven:
' d vrijr
~ wil I.Y
na de
evangelie doos Cufher mag ons leren hoe onze vroe
,-ondevnl nog ~1ec:htserri woord,
wil functioneert.
en vnorzuvrr d e vrijr wil rlncl,
Luther contra Erasmus
Malirten Lutlier Iieeft net als
Errismus onderwijs genoten van
dc Broeders des Gemenen
Lcvciis. De beweging die we
soms (al te) graag zien als een
vocirlciper van de kerkhervorming. Lullier heeft dat onderwijs
i11Maagden burg ontvansen.
Erasmus in Deventer. Maar terwijl Lulher rust m e k t voor zijn
zicl cn hc( kloovler bilinentrekt.
zct Erasmus zijii hart erop om
juist huitcn de klooilermuren
zijn idcnlcn tc hei*cikeii.L~ither
vindt ccn gcnridige God, na veel
aan 'gocdc werken' ie hebben bcsrccd: Ernsrnus viiidl zijn
geluk in hci ;iali dc m;in brengcl1
van de wijshcid dcr oudcn - c11

I

i

'

dan lioeft e r niet speciaal gekcizeli te worden: men kan wijsheid
opdoen bij de Joden (Oude Testament). bij de klassieke denkers
uit Griekenland e n Rome en
natuurlijk ook bij Jezus. Waar
Luther zich onvoorwaardelijk
onderwerpt aan het Woord van
God gaat Erasrnus vanuit zijn
hoge wetenschapgelij ke zetel te
werk om zelf te bepalen waar
goddelijke wijsheden te vinden
zijn - e n lioe die in je leve11 een
plaats kunnen krijgen. Zci slaai
ootmoed lepenover hoopiiioed
en de ariiie zondaar zolider eigen
wil tegeilover d e rijke denker die
zijn eigen wil stuur1 naar de zuiversie bronnen van zijn dcnken.
En toen kwam dc rcrorrnatic van
dc kcrk cip gang. Na T,iit hcrs stcl-
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wnt itz hanr vernlogvn ligt, clrjel zij
doodrorrd~'.E r a m u s kccrt zich
tegen deze opvatting omdat hij
meent dat daarmee de morcle
vernntwoordelijkhcid van de
men5 teniet wordi gcdaan. Daaro m schrijft hij zijn 'Dc libero
arbitrio' (= Over d c vrij wil).
1524. D e clirislcn-humanist gaat
van deze grondgcdachtc uit: De
r~lntievnn de mcny komt durrrití
fot uiring, (kut dr men r crnrzrir
strwft Gods wil te dnrri. Omdat
d e mens jonclig is - en dat ontkent Erasmus dus niet - kan hij
Gods wil nict doen uit eigen
kracht. inaar hij hij genade van
God nodig hecft om het toch te
docn. En daarop volcgt dan de
kwcsiic: hocveel doet de mens
~clf,hoeveel genade heeft hij nog
nodig? En hoe dit dan verder

ciok uitpakt. vast staat dat Gods
gcnade en de vri,je wil van de
iiiens samenwerken.
r.ulhcr keert zich tegen deze
opvatting vanuit zijn stellingname, zijti helijdenis van cle volsIrekllieid vaii Gods genade. En
dal de iiiens in zaken vati het heil
vanuit 7icl1 zelC niet kan, omdat
allcs iii Gods hand ligt.

De wil: een gebondene in
Christus
Erasmus hceCl dus gesteld dat de
vrijc \vil ccii vctiiicige~iis. waardoor de mcns /icli kan kereii tot
datgcnc wal vricrt lol het e e u ~ i g
heil en waardoor I i i f /icli daarvan
kan afkcren. Dvc omschrijving
viiidt hij vcildoende, onder één
voorwaarde: mits men niet
nieuwsgierig is. In dat verband
z e g hij:-'Hct wal-c bcler d;it men
tiiet met onvrcirnc nicuwsgicrigheid was hinncngcdrcingcii in die
afgrotidelijkc, om inaar iiicl te
zecggen overbocligc vragcn, cii' de
mensciijkc wil icli killi bijdragen
tot ons ecuwig licil, O T dal Iiij d e
werkencfc gcnndc slcchls heeft
aan te nemcii."
Liither rengecrt o p d c ~ wcpsis
c
als volgt: " W(it mort ik rlriorvarr
,-eKgen, Erri.in~11,~.
I... J IVunnp~ri i
:C!{\
dil voor C'Jiri.~ttc.~r
P onnodig
/~OL{[/!, dílrz u l ~ t z i / > / i!li[
~ f tdc
m+cnrr.N i e f .hr+
~
u mrr »US
gen~ec.~i,
itgarirwij hoitn'rn her
voor nodig. Wuf,7 0 v r u q ik IA
zrrl r f ~ i r inog ~ q o ( l s ~ i i ~ nij^,
~ f iW
g O/
h ~ I o ~ ~ g t - wírt
i j k , ~ i z f t rtri ~wetpn?
Dorru detrgi niptv 1~ur1E~O.OSPPZIIS,
I

das i ~ 711
i vipl."

Erasmus laat clc wil 7elTvi:indig
opereren. Lulhcr ziet d e wil als
gehondcnc in Cliri\ius cn Zijn
Woord.

dat de Scliri R uit is op bekeriiig
en betering van hct Icvcri - c i i
dan zijn vrageii naar dc vrijc wil
en het aandeel van dc wcrkcndc
genade wel van cnig bclang.
Maar je moct nict tc dicp gaan
doorvragen, dan komt cr IWCCdracht! Lutlicr is cchtcr dc
mening toegedaan dat d c Schrift
ons alleen Christus predikt. En
clat het zoeken naar antwoorden
op de hier aan de orde zijnde
vragen niet als 'afgrondelijk'
moeten worden afgedaan. maar
we moeten ze juist beantwnorden vanuit de helderheid van de
Sclirift. Immers, de waarheid
berust hij de opgestane Heer!
Daarom zegt Lutheraan het
adres van Erasmus: " W ~ ~ n n e[ekr
niet weer wnt. hoever en Itnevcel
ik v~rri7aghij God, zal voor mij
eveneens or.rzekcr en oriliekend
zijn wat, Iiot~ccren hooeveel God
hij nzij V P I ~ I duur
~ ,
toch G o d
alles in nllerr wei-kt. 'IVnnnrer ik
Gods werken en mncht riier lrcn,
ken ik God zelf nier. En wanneer
Ik God trier ken, kan ik Hem r i i e ~
ere!?,loven clnnkcrz r n dienen,
aangezien ik niel weer i'irievrcl ik
rian mijzelf en hoeveel ilr arrn
God verpliri?rhm."
Luther wil voor één ding oppassen: Dat de mens zichzelf macht
toekent die hij onttrekt aan God.
En dat de mens daarna in een
soort cooperatie met God
samenwerkt voor het eeuwig
heil. Dit gevaar is nog altijd
hevig actueel.

Drs. H. Veldmanis kerkhistoricus en
woont in Zuidhorn

Om de helderheid van de
Schrift
Achter deze discussie over het
gebruik van de Schrift schuilt
een verschillende visie o p d e
Sclirift. Erasmiis p a t ervan uit
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nieuw uitgekomen

K. Schildcr, rcrxemcldc ivcrken
1944-45 door dr. G Anrinck en
dr. W.G. de Vries
Prof dr. K. Schildcr (1890-1952)
hchoort tot UcrFcrlands vooraans t a a n d ~thcologischc pcrsoonlijklicdcii van dc 20.c ccuw. Hij
maakte naam als ptcdikcr, hoogleraar en pnblicist. Zijn publicaties zijn van kerkhistorisch en
theologisch belang en blijven de
aandacht trekken. De Prof. dr. K.
Scliildcrstichting nccmi mct ccn
rccks Vcrzamcldc wcrkcn het
initiatief tot bundeling en heruitgave van zijn werk, met name
van publicaties die rnoeilidk meer
verkrijgbaar zijn.
Dit deel omvat de periode van
onmiddellijk na de Vrijmakingsvergadering van i I augustus
1944 tot en met december 1945.
Van september 1'144 tot en met
april 1 Y45 verbleef Schilder in
Groningen. Zijn bijdragen aan
de rubriek 'Suppletiefonds' en
.Opleiding tot den dienst des
Woords' in Mededeelingen van
dc Gereformeerde Kerken in de
Classis Groningen zijn opgenomen. Verder komen aan de orde
Schilders brochures tegen het
optreden van de synoden sinds
1942, enkele bijdragen aan
Reformaiie Stemmen e n Gereformeerd .Jeugdleven.
[litgeverij De Vuurbaak Barneveld. f 90,- (486 blz.)

APOLOGETIEK IN ONZE
CULTUUR

achtegronden

hel leveii? Maar ook: hoe kan ik
licii bereiken niet wat mij motivcer!?

Gereformeerden lijken warm te lopen voor christelijke apologetiek, De Schooldag van de Theologische Universiteit in Kampen was er aan gewijd
onder het motto 'Hoop doet spreken.' U hebt de
diverse toespraken onlangs in De Reformatie kun nen lezen, En binnenkorf zullen ook gereformeerde
studenten op hun Paascongres zich hierover bezinnen,'Dwaasheid voor de Grieken ', zo noemen ze
hef congres en zo typeerde ook Paulus hef evungelie al eens.
Die interesse voor apologetiek is belangrijk. In dit
artikel zal ik eerst een kleine karakterisering geven
van apologetiek en vervolgens een impressie van
het komende Pauscongres,
Hef evangelie delen met
anderen
Jezus Cliristus is de weg, dc
waarlicid en Iiet leven. Dat gclciveil christenen. Zij zijn crvan
overtuigd dat hij in 7ijn Icven,
sterven. opstanding cn hernelva;irt toont wie God i s cn wat Hij
doet. Wie Jezus C'hrisfus aanvaardt als Heer, vcrirouwt erop
dal zijn of haar Icvcn geen doodTopende weg is. Intcgcndeel.
Christenen verwachtcii ooit echt
samen te leven in dc ciniiiiddellijke nabijheid van dc heilige God
zonder schaamic, angst, schuld.
zinlciosheid. pijn cn vcrdriet.
Dcze verwachting gecut perspecticr cii kleur aan hun concrete
Ievcn iiu. Het eeeft richting en
orienlalie bu hun afwcgiiigen en
handcliiigen in de praktijk van
icdcrc dag. Hoewel christenen
ecn miiidei-lieid vormen in de
Nederlandse mmenleving zijn ze
van rncning dat hun overauigin-

gen niet slcchts ban belang zijn
voor die rnindcnheid. Het evangelie van .]cm5 Christus is aan de
kerk toevertrouwd. Mear er
bestaat een dicp verlaiigen om
het goedc nicuws over God te
delen mct anderen. Christenen
zien dat als liun opdracht. Vandaar dat de kerk aan zending cn
evangclisntie duet. Telkens zullcn
christcncn wanneer de gelegenheid zich aandient, gezocht of
niet, spreken over de hoop die zij
kncctcrcn. In de ontmoeting nict
andcrcn zullen ze spreken over
het geluk dat Iiun is overkomen.
Soms aarzelend en verlecgen,
soms mct vulle overtuiging. Maar
hoe clan ook, het evangelie is
goed voor alle mencen. E n dat
geeft aan Iict leven van een christen een krachtig motief ook geïnteressecrd te lijn in het leveti van
niet-christcncii. E r i s betrokkenheid op huil pcrsoon, hun opvattingen. hun hclc bestaan. Wat
hoiidt hen bezig. hoe staan ze in
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Bereid om zich te verantwoorden

'

Tn die cint~rioetingmet anderen
/uIIen christenen ook serieus willcn ingaan o p vragen en kritische
opmerkingen over de inhoud van
hun christelijke overtuiginpen.
Dat is niet meer dan fair. Wie in
g c s p ~ e kraakt net een ander, zal
ook hcreid moeten zijn om zich
tc vcrantwocirden va11zijn of
haar ovcrtuigingen en opvattingcn. Sc hebt de morele plicht' een
andcr te laten uitpraten en te
hcvingen, maar ook om jezelf te
Iatcn bevracen e n vervolgens te
vcrhcldereii wat je bedoelt en
gclooît. F n ook al staat het
hcslist niet vast dat je liet in een
gesprek cel15 zult worden.je ziilt
wc1 mct die intentie het gesprek
moeten aangaan. Dat mensen her
niet eens worden met elkaar. is
iets dat zich al voordoet bij allerIci 'kleine' alledaagse kwesties,
maar lijkt nog sterker het geval
al5 I ~ e gaat
t
»m religieuze zaken
cn geJocifscipvattinsen. E n toch
mag dat ?een reden zijn om niet
jc uiterste best te doen om kritiek op ie opvattingen van
repliek te voorzien. Natuurlijk.
ccn gesprek over liet christeli,jk
gclcior Iiceft een getiiigeiid, ontmaskcrcnd cn appellerend
karakter cn w m s %i11 het daarbij
ook blijvcn. En wie weet.
gchruiki d e Fleilige Geest zo'n
gesprck om mensen le winnen
voor lict cvangdie. Maar dat
neemt nict wcg, dal een christen
zal probcrcn oni andcrcn duide354

lijk te mnkcn dat wat hij of 7ij
gelooft uiiciiidelijk zo gek nop
niet is.
Kortom. christenen zijn semotiveerd om hcl christelijk eeloof te
verdedigen. ciT ~ t e r k e rzij
: spannen 7ich i i i om aan te tonen dat
het christcrijk geloof heel plausibel en aanirckkelijk ic. Wie zo
ingaat op kritische vragen en
opmerkingen van tinderen. mag
een ol?nSogi~~f
Iic(en.

Een apologcel is ieniatid die ecn
ripolo,qir~gcc ft. Anders gezegd:

een apolngcet verweert zich.
t aan tciegevoegd:
Vaak t ~ o r d clmet hehulp vnii rntiotiele nf
intellcctucle middeleti. Met
christcIijkc: ;ipologie wordt dan
dus zoiet\ hcdoeld als intellectuele vernniwrioi-ding van de christelijke ovcriuiging. Een christen
zal bij gc~cgcnlicidopkomen
voor het evangelie van Jeziis
Christuc en incl argumenten het
christelijk gcloof \lesdedigen. In
die zin kuiincn alle cliristenen
apologctcn ziiii. Een beroemd en
navolgcnswarirdig vïiorbeelcl van
eeti apologic is Paulus' iede o p
de Areopagus.' Eii vele christenen na hcm hchben zich de eeuwen door Iclkcns weer verdedipd.'

Apologetiek
Door de ~~p~oolo~qrtirlr,
een theolosische cn filosoíische discipline:
worclt nagcdachl over liet karakter van dc apoluyie en over de
rnanicr wa;ircip een apologie kan
wordcn gcgcven. Je zou dus kunnen zegpcn, dal ;ipciIo?etiek de
wetenschappclijkc I-ieziniiing o p
de apologic is. Clii-iilclijke apologetiek wil dienstbaar fijn aan de
iipcilogieën van individuele chrislenen e n christclijkc gcrneenten.
Tn dit vak komen allcrlci boeiende vraFen aan de ordc.' Een paai.
vocii-beelden: aan wclkc voorwnai-den dient een christelijke

apologie te voldoen? Hoc vcrloopt een 'geslaagde' apologie?
Welke argumenten zijn stcckhoudend? Waar hangt dat van
ar? Welke argumentaticstra~epieën worden gehanteerd'? Welk e zijn veeIbelovend? Hoe dien
je rekening te houdcn mcl de
culluurliistorische context cii
iiicl de persoonlijke si tuatic'!
\Vaar kun je i11je verweer op
aansruiten? Hoe ver kun je
kumeii?"
Soms wurdt er gezegd dat ccn
cliristelijke apolopie liooguil kali
lalen zien dat allerlei hczwai-en
legen het christelijk geloor i ~ i c l
deugen of tenminste nict doorslaggevend zijn. Men sprcckt dan
van ncjintici~eo/)olopiiek. Dat
klinkt misschien wat soiiihcr.
maar de kracht van dit soort
apologetiek is gelegen in lict oiifzenulken van ingebrachte argumcnten. Zïi blijft e r ruimtc voor
geloot.
Maar j~ositieverrpo/ng~>lick
gaat
vcrdel-. Hier worden argurnciitcii
gcleverd die pleiten vóór de
waarheid van het evangclic. Einncn de pcisitieve apologetiek
hest;~atverschil van mening ovcr
de hcwijskracht van de gegevcn
argumenten. Enkelen claimen
dal deze argumenten dwingend
Tijn. Anderen claimen te hehbcn
a;ingetoond dat de inhoud van
hct cliristelijk geloof plausibel is
of een bepaalde waarschijnIijkhcid heeft.

Kan apologetiek eigenlijk
wel?
De vooronderstelling bij zowcl
ncgutieve als positieve apnlogciick i s intussen dat een apologctick. of nauwkeuriger. een apologie mngclijk is. Maar dat is
heslist nicl val-rzelfspreketid. In
de loop van dc Iwiiiti~steeeuw
liebhen 7ich in de westerse
samenleving diverce tlteologische. filosoficchc en culturele
oritwikkclingcn voorgedaan, die
op z'n minst dc niogclijkheid va11
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een christelijke apologic prciblematiseren. Met namc lict thcolu~ i s e r e nin de lijn van I<ai-l Raslh
en het postmoderne filosnfcscii
en levensgevoel lij kcn dc npologie naar de fabcltjcskinnt te verwijzen.'
Met de radicaIe afwijzing van
iedere vorm van natuurlijkc
theologie is ook de chxistclijkc
:ipolïigie onmogeli.jk peworrlcn,
zci redeneren barthiaanse tlicologen.
In de postmoderne filosofic staat
de onafhankelijkhcid van het
denken onder grote ctruk cn is cr
ernstige scepsis ontstaan nvcr
een rationele rechtvaardiging
vaii Ievensovertirigingen. Er Eijken geen semeenschappclijkc
rationele criteria voorhaiidcn,
die uitsluitse1 kunnen gcvcn ovcid e waarheid van een Icvciisovcrtuiging. En daarmee wordt een
iiitellectuele veraritwoording van
het christelijk geloof een hachelijke onderneming.
Binnen het postmoderne levensgevoel worden 'zingevin,'o en
religie beleeft als een persoonlijk
pro.ject e n creatie. Belangrijk
daarbij zijn existentiële waarden
zoals authenticiteit en waarachtigheid, Maar de vraag naar de
waarheid van een overtuicging is
eigenlijk zinloos. Omdat een
ieder zijn of haar eigen werkelijkheid eti waarheid vormt,
eventueel in een groep van
gelijkgezinden. Universele aanspraken en objectieve claims zijn
aanmnti~eiid.Het is eerder 'mijn
waarheid' en 'jouw waarheid'.
E e n gezamenlijke zoektocht
naar 'de waarheid' van levenscivertuigi~agenlijkt o p voorhand
iiitgeslolen. Weliswaar poogt
nicn clkaars zingevingprojecten
tc rcspcclcreri ei1 te tnlerereii,
maar ccn rclalivistisch ferment
kan gemekkclijk leiden tcit
onverschilligheid. Dat ~ e l ddus
t
ook voor dc claim dat Jezus
Christus d c weg. de wiiarheid en
het leven is.
D e postmodcrnc situatie geeft

hcslict i-uinite aan spiritualiteit.
religie cii gelocir. Ma;ir een intellectuclc vcrantwtiording wordt
nict vcrwaclit.
Kortom: gcloven mag. pelooisvcraniwciordiiig k;in niei. Vandaar clal kct culturele kliiiiaat
nict 7.0 gunstig lijkt voor een
christelijke apologctick.

zehad. Wie zich als christen presenteert. heeft heel wat uit te leggen en heeft vele vragen te
beantwoorden. Zo vanzelfsprekend is het christelijk geloof niet.
Het 'postchristelijke' klimaat van
de westerse cultuur heerst ook in
vrijwel alle universiteiten en
hogescholen. Wie een studie aati
cen dergelijke instelling volgt. zal
zich daarop moeten instelleii.
Rc~inningop de mogelijkheden
van de apologetiek kali daarbij
helpen. !Iet is danram een gouden greep vali de gereformeerde
stiidentenvereniginp geweest
om lict Paascongres 2002 in dat
tckcn le plaatsen. Hel congreV
wordt gchoudcn vaii 14 rebruari
tot cn mcl I6 ïcbi-iiari en vindt
opiiicuw plaals in het conlere~iticoord Emmuiis, cen voornialig
kIoo\icr in Hclvoirt dichtbij 'r;
Hertogcnbnsch. Dc orgaiiisatic is
in handen van de gercformecrdc
studentcnvcrcniging tc Grnningen (GSVG).

Uitdaging

Het is belangrijk dat dc cliri~tcIijke kerk zich hcwust is van dczc
situatie wannccr 7ij wcrk maski
van haar apolo~ctischccn missionaire taken. Een eventuclc
terugkeer naar modernistisch
getinte apolopetiek is ongewenst
e n ongepast. Zondermeer toegeven aan het postmndernismc
evenzeer. De christelijke kcrk
lioeft niet te kiezen tussen
modernistne en postmodernisme.
E r li91 een schitterende uitdagin? voor sereformeerde theologie en filosofie oni het evangelie
o p eeii Iieldeie en aansprekende
wijze te articuleren en de christe- Aantrekkelijk programma
nen in de gemeenten van Jezus
En wannccr jc mag afgaan op dc
Christus te assisteren bij hun
ontmoetingen en gesprekken
onlangs versclicncn Ptrarcnn~r.i.h u ~ t d ~zijn
l ' ze erin geslangd om
met niet-christenen.
De postmoderne verleiding voor
een heel aantrekkelijk prngramma te ontwikkelen. Het besef dat
cliristenen is dat zij hun geloof
privatiseren en zich opsluiten in
adequate apologetiek gocd dicnt
tc Iuistcrcn naar dcgcncn dic kride kerk. Maar daarclnor laten ze
menseii in rle kou staan. En
tische vragcn stcllcn aai1 hct
christclijkc gclnof, is iiadrukkcnegeren ze de oproep van Petrus
vin "Christus te heiligen in hun
lijk aanwezig bij de organisatoharten als Here, altijd bereid tot I ren. Dat blijkt uit dc bijhclstucfic,
1l die R. van Loon zal Iciden ovcr
verantwoording aan al wie u
Paulus' rede op de Areopagus.
rekenschap vraagt van de hoop,
Dat blijkt ook uit dc ccrstc
die in u is. doch met zachtmoe1
digheid eti vreze. en met een
lezing, die zal worden gegcveii
door M.W.de Knijft: Hij zal progoed eeweten ..."'
beren een antwoord te formuleren op d e vraag:"waarom is het
Paascongres 2002
voor de westerse mens. gezien de
cultuur waarin hij leeft, zo moeiSpccifieke aandaclil voor apololijk om te geloven?" Soms krijg
gciick is vaii groot belang nu in
je de indruk dat geloven een
de wcsncr<c cultuui- hel cliristepuur existentiele beslissing is
lijk gcloof'vooi*velen eeii gepaswaarbij het verstand lijkt stil te
sccrcl stniion is. Hct christelijk
staar1 e n eisenli,jk geen rol speelt.
geloof lijkt ziiii tijd IC hcbben
Maar d e vraag is, of het wel zo

1
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onredelijk is om te geloven.
W. G. Kietkerk heeft op zich
genomen om in de tweede lezing
uiteen te zetten, "dat er wel redelijke argumenten aan te dragen
zijn voor het christelijk geloof."
Maar er zijn niet alleen rationele
aanknopingspunten voor of
ratiotiele bezwaren tegen liet
cliristelijke geloof. ook emotionele barrières kunnen menseii in
cie weg zitten. Het is d e paascongrescomiriissie gelukt om d e
engelse theoloog en natuurwetenschapper A. McGrath te strikkeil voor de derde e n laalste
lezing. McGrath zal me( niime
ingaan o p die eiiiolionele b;irriCi-es. Kortom. in de drie Iczingcii
kviiien verschilleilde sooi+tcïi
weerstanden tegen liet christelijk
geloof aan bod: cultui-ele, raticinele en erncitiunele. En d c ~ c
opzet doei bchoosli jk i-cchl aan
dc complcxitcit van dc mcns ook
in ziiii of haai- vcrlct tcgcn hct
christelijk gclocif. Naast de drie
lc7ingcn kunncn dc congrcsgangers meedoen aan twcc wcirkshops. Zc kunncii inaar lickt kic7cn iiiit een twaalflal Ihcrnn's dic
allc. hcic vcsschillcnd ook, relcvant zijn voor de apologetiek.
Wil ccn congres succesvol 7ijn.
clan mocten de deelnemers in de
juistc ftcrnming wordcn
gcbraclit, zc diciicii cen gcvoel
van urgciitic tc krijgen. lict congrcsthcmn inoct hccl dichthij
komen. Ik vcrmocd dat de filosoof cn kunsthistoricus H. van
Scvcnstcr cn rlc kunstschilder en
kunstcriticus D. Icraaijpoel in
hun 'confrontatie' direct aan het
hcgiii van hct congres daartoe
ccn poging zullcn doen.

Groninger studenten zijn
niet dwaas ...
De P~~scongreshrrndel
biedt
meer dan eer1 beschrijvitig van
het programma. Fraaie beschouwingen over de moderne en
postmoderne tijdrieest, apologetiek (Marjet Visscher), godsbe-

wijzen1" (Arie dc Nict), Parcal
(Henry van der Vcgtc), God cii
natiiurwetenschap (Frccl Mcilcnhuis), de kloof russcn God cn
mens (Henk Schipper) cn ccn
kort verhaal over * l ~ cgcmir'
t
(Swanny van dcr Scliccr). De
GSVG-crs hlijkcn /icli breed ie
hebben georiënteerd in rclcvantc
literatiiur. Duidclijk is dat 7.c voluit participeren aan wctcnschap
en cultuur. Ze voelen mce mct
hen die o p zoek zijn naar zin in
hun leven. In een cultuur waniGod is clnodverklaard cn in ccn
wetenschap waar Ciod huiicii
haakjes is ge7ct. Mcnscn kunncn
nos zoveel culturele cn wctcnschappelijke muren om hun hart
heen houwen. het evangclic wcct
hen toch telkens weer tc rakcii.
Zelfs zo dat zij 7ich vnm haric
gaan richten op dc lcvcndc God.
En muren worden afgebrokeil.
Daar kan apologetiek bij hclpcn.
I-let cliristelijk geloof is beslist
niet vanzelfsprekend. ook niet
voor een christen. Er zijn taIlci7c
situaties waarin twijfel de gclciofwaardieheicl van hct cvangclic
betwist. En dan kan ayicilogciick
ook voor chriszenen 7clf van
betekenis zijn. Vooral hij het
overwinnen van intellcctucle
twijfel. Maar de mogclijkhcdcn
van apolngetick zijn hcgrcnsd.
Niemand zal nli loiilcr raiionclc
gronden ovcrzuigd rakcn vaii dc
waarheid van her cvangclic,
Jezus Christus - dwaashcid voor
de Grieken, maar dc wijshcid
van Gocl."
Kortom: perefcirmecsdc studcnten kunnen uitzicn naar ccn aantrekkelijk cnngrcs ovcr apologetiek. Ztillen wc biddcn om opcn
harten voor Gnds prcscntic?!

l.

N. Wuliersiuri'f, D i v i ~ i eDisco~rr.w.i'lziIosuphicnl Reflertroi~r on thc Clniiil
tlrnt God Speaks. (Criinbridye 11995).
82-89, Hij betocigi dat een gesprek
een nurmaiieve aangelegenheid is.
waarin d e gcspreksprii tiiers mol cle
vei pliclitinyen aangaail.

q

I

Zie voor een levenc1i.w typei-iiigvan
enkele Griekse iipuluyeieii in de
tiveede e e u w na C,hrisius:J.A. Meijei-.
Vrrc.rtintwoorrlr, [ioop. Chris?elijkc apoIogetirk it i ren hellet iisfischc n,~reld
(Barneveld I OF18). Een uverzichi viin
cle ~hrisielijkeapulugciiek siiids lict
cinisiaan van d2 christelijke kerk
worrlt gehorlen in A. Diilles. A Histuri.
~ f A ~ ~ o l q y r(Londuii
irs
E971).

Reschuuwingen uves underlinye taakverrleling zijn (e vinden in: K.Veliiig
ApvJo<ycri.icFiinofic,f'(Barnevel~l
190.5)
en in: \41.H.
Velerna, B(. r ~ ~ avrril
k rle
( ~ p c i l ~ yk~ in
t i r(IC hrrl~irrfurr,yse
tlr~ulu~yie
(Apeldoorn lclL)h).

Zie b.v. Rukpr Enc;sc./oprrlici uf'ChrisIitrn Apcifigetics {Frand Rapids 1909).

"

-

Binnen de npolcigeiiek hebben ~ i c h
dixerie scholen nt siromingen onlwrkkeld Fen goede inleiding in recente
Fn_pel%e
en Noord-Amerikaanse 'ipuI~ipeiiekgeeii S.R. Cuwdn. F ~ V17ilipw.\
P
(in Aprilo,yerics (Grand Rapi~ls2000).

R. b a n den Toren. Rrrlrk rii hnlg In
gciprvk mrt Krirf Rurtlr r.11 pr~rtinorkr~ I rhr(~/o,yir
P
over

"

"Bivorr.vlrri<lvnrir <Ir, C;rickm."A polo-

g(.*lickiir

Drs. l.P. Haarsma is o.a. unwersjtair
docent in de Geschiedenis van de
wipbegeerte aan de Theologische
Universiteit te Kampen

gebofi~,enrnriuoor-

(Zoeiermeer 19'1.5)Een Ir,inie
dnalyse met een aantrekkelijk perspeciiel voor chrisielrlke dpol~igeiiek
(hrig

"'

o n T p cirlftiirr

Icrccht ~ t c lAric
t
dat dc twintigste
ccuwsc filosoof Wittgcnqtcin 7eer
invloedrijk is gcwordcn. cn dat er
opva!lcndc parallcllcn tusscri Wittgciistcin cn Barth zijn aan tc wijzen. [naar
dat dc ncgcnticndc ccuwcr Kicrkc-
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gaard vonrthouwt np Wittgenrterii
lijkt nic zelfs voor dc soms oiiiia\ulghare Kielkegaard ecii oninugclilke
sproiig vuorwaai ts
l'

1 Knr. l . 72-24.

m-!
nieuw uitgekomen

De kwestie-Geelkcrkeii, ccn
teriigblik na 75 jaar onder redactie van G. Harinck

In maart 1926 werd dr. JG. Geelkerken door de generale synode
van de Gerefvrineerde Kei-ken
afgezet als predik;ini. FTct kcrkclijk prcices. dat hieraan voorafging, duurde sleclils kort, maar
was geruchtmakend, E n nog
steeds geniet liet proces als 'de
kwestie van de sprekende slang'
bekendheid lol ver builcn gcrclormeerde kring.
Maar ging dil proccs wc1 over de
sprekende slang en was Gcclkcrken inderdaad de kampioen van
een vrijere lezing vali de Schri fl'.'
De schrijvers van deze bundcl
zien aanleiding driekwart ccuw
na dato d e x kwcsiic opnicuw t e
bezien ei1 i e vragen wat cr tocn
werkelijk aan dc ordc was in cn
rondom de Gcrcfcirmccrde Kerken. T-Toe moeten d c kwcstic cn
de daarin fungerende pcrsoncn
en part ijen hisioriscli worden
gcplnalst? Aandacht wordt
hcstccd aan historisclie, wijsgerigc, tlicologisclie en kerkrechtelijk e aspecten van de kwestie.
Daarnaast is e r aandacht voor
reacties van tijdgenoten binnen
en buiten het kerkelijke terrein
op het geruchtmakende proces.
Uitgeverij De Vuurbaak Barneveld. f 24,75 (220 hlz. j
357

E.A. de Boer

DE VIER DOCHTERS VAN
FILIPPUS (HANDELINGEN 2 1 :9) m
Profeterende vrouwen in h e f Nieuwe
Een o p ~ ~ l l e n
Schriflgedeelte:
d
Lukas verfelf VG
een gezin in de kerk fe Caesarea mef vier doc,
'die profetessen waren.' Waren hef vrouwen 'i!
ambt "? In onze tijd zou het opvallend ZW: een man
die met vier nog ongetrouwde dochters in huis
woont. Vier meisjes is een ruk gezin. Toch vewocht
je als ouders dat zjj zullen uitvliegen. Misschien zullen d e dochters trouwen. In ieder geval zeifstondig
worden. Hoe zelfstandig treden Filippus ' doch fers
os?
In twee artikelen lazen we hoe de apostel Paulus
schrijft over spreken en zwJgenvan vrouwen in de
samenkomsten. Zo spreken hardop en publiek, in
gebed en profetie. Duf is het spreken uit het hart
tot God en het spreken van het Woord. Hundelingen 2 7 biedt een verrassende illusl-ratjevan spreken en zwegen door begeesterde vrouwen.
Een geestelijk huis
In huize Filippus was het zo: vier
van zijn dochters wonen nog
thuis. Of mocder nog leeft is niet
bekend, maar de dochters zijn in
het ouderlijk huis blijven wonen.
Zij zijn geen tieners meer. maar
volwassen vrouwen die met een
geestelijke ridpheid naar buiten
treden. Zij wnrden profetessen
genoemd. Of, zoals er letterlijk
niet een werkwoord staat,'zij
profeteerden.' Dat kenmerkt de
vier vrouwen.
Vader Eilippus woont in Caesarea, dichtbij de kust. Hij is eerst
een van de Zeven in Jeruzalem.
vol van Geest en wijsheid (Hand.
6:3-5).Later is hij evanselist,
brenger van het evangelie van
Jezus Christus in Sarnaria (Hand.
8). Uit kracht van de heilige
Geest. Hij trekt langs d e kust-

plaatsen. toldal hij zich in Caesarea vestigt (8:40). Als Paulus na
zijn derde zendingsrciq op weg is
naar Jeruzalem, komt hij door
Caesarea. Hij heeft daar ecn
oude vriend, die hem vrocgcr
nog als vijand -vervolger van d e
christenen- heefl gckcnd. Paulus
logeert in het hllis ban dcze Filippus.
Lukas, kroniekschrijver cn reissenoot, vertelt dan ccn aspect
van het huishciudcn van Paulus'
logeeradres. Ecn aspcct dat hem
blijkbaar opviel. Ecrst herinnert
hij d e lezcr aan persoon en werk
van Filippus zclf: 'de evangelist,
die behoorde tot de zeven'
(21 :#).Wcct u nog, lezer, de man
uit hoofdstuk C; en 8! Lukac
vocgt vcrvnlgens aan Filippus'
naam dcze vermelding toe: 'Deze
had vicr ongehuwde dochters,
dic profetessen waren' (21:9). E n
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ncrak

dat zegt veel over deze Filippus!
Zijn huis wordt door de heilige
c c c s t vervuld. Zijn kinderen
hchbcn de gave van het gelooi
ontvangen.

één man
Mijn eerste reactie is: prachtig!
Uit de kring van d e geiiieciilc te
Caesarea treden vier vrouwcli.jke
profeten naar buiten. We vragen
nns af: wat is d e zin van Lukas'
vermelding van deze vicr dochters in huize Fiiippus?
Het tekstverband i5 Hand. 21:814. Paulus komt in Cacqarca en is
gericht o p zijn doorrcis naar
Jeruzalem. I n dat verband is er
ook een mannelijk proieet, Agabus. Hij komt speciaal uit Judea
naar Caesarea. - bovciiin Samaria. aan de kust - met een boodschap van de Heiligc Geest.
gericht aan de apostcl Paulus.
'De man. die deze gordcl draagt,
zullen de Joden te Jeruzalem binden.' 'Een prcifeet'. sraai in het
vers dat direct o p de typering
van Filippus met lijn profeterende dochters volgt. Agabus' profetisch optreden nccmt dus een
grotere plaats in dan dat van d e
vies vrouwen.
Het lijkt wal hlcck: van Filippus'
dochters wcirdt vcrmeld clát zij
prufeteerdcn. maar van de man
Agabus ook wát hij profeteerde.
Sterker nog, terwijl e r vier proíetessen in Cacsarea zijn, haalt de
Geest een man uit .ludea om de
annwezigc Paulus op de proei Ie
stellen cn o p vervolging (nu hij!)
voor te bereiden. Het lijkt erop
dat dc vrouwen door d e Geest
358

gcpnssccrd wordcn cn dat Agabus dc hoofdrol krijgt. Ze traclen
even uit de schaduw van vader
Filippus. Nu stelt Agabus hen
opnieuw in de schaduw. Of lezen
we misschien met de verkeerde
bril op. als we hier een tegenstelling zien?

Tot in de vierde eeuw

1

diens dochters (I11 39.9). Tn
de tweede eeuw noem1 Miltiades ondermeer Filippus en
zijn dochters als voorbeelden
van wire profclic (V 17).
* Zelfs haar namen wordcn in
d e latere overlcvcring
genoemd: Herrnionc, Charitine, lraic cn Eytichiane.
De kcrkclijkc overlevering verlelt dus I . dc namen van de vier
doclitcrs van FiEippus, 2. haar
latcrc wcrkzaarnheid in Hierapolis, in klein-Azië, en 3. haar graven in Hicrapolis en Efeze. E r is
in dc vrocge kerkgeschiedschrijving geen neiging o m haar opvaIlend optreden af te zwakken,
eerder dat te verheesiijken. Wat
mij opvalt is: de vier dochters
blijven genoemd worden naar
hun relatie met vacler Filippus.

1

meestal de nieuw-testamentiqche
profetie duidt als onderwijs in e n
uitieg van Gods Woord. Hij
brengt deze beperking aan:
omdat vrouwen naar Gods orde
niet in de publieke samenkomst
mogen optreden, moet hct profeteren door vrouwen wc1 tot de
huizen beperkt gchleven zijn.
We zien: in dc 1 tie ceuw werd
geprobeerd dc rol van profeterende vrouwcn te benoemen e n
tegelijk recht tc doen aan de
zwijgteksten. Actueel zagen de
reformatoren wcinig reden en
ruimte om zwijgende vrouwen
tot sprckcn aan te moedigen Of
sprekcndc vrouwen tot zwijgen
te inancn.

De dochters van Filippus zijn
niet alleen dooi. dat ene bijbelvers, Hand. 21:9. in heriniiering
gebleven. In de oude kerk is
meer herinnering overgeleverd.
Het waren opvallende vrciuwcn!
Ik noem een paar trekken dic in
de traditie levend Silcvcn. Dc
geschiedsclirijvcr Emcbius vaii
Vier auteurs vandaag
Cnesarea (c.263-339) notccrde
rond het begin van d e 4e ccuw iii
Van dc vroege kerkgeschiedzijn kerkelijk^ x ~ s c . J ~ i ~ d ewnni i
schrijving stapten we over o p d e
Vier reformatoren
zulke herilineringen. 0i dc7c
uitlcg van Reformatoren. H o e
latere bisichop gcïnlcrcsscerd
wordt in hedendaagse literatuur
In de Reformatietijd werd de
was in de plaatselijke traditic van
ovcr Hand. 21:9 geschreven? H c t
Bijbel opnieuw en indriiigend in
Caesarea! Wal is CT mct zijn
profeteren van de dochters van
talrijke commentaren uitgelegd'.
voorganger Filippus gchcurd?
Filippus krijgt natuurlijk aanWelke accenten werden gezet. e n
Hij liaalt een brief van Polydaclit in de literatuur over man,
welke vragen gesteld bij Hand.
crates, bisïcliup van Et'c;rc,
21:9? Wolfgang Musculus vat
, vrouw cn ambt. Ik neem d e disaaii. Deze vernieldl dat Filipprofetie o p als onderwijs óf als
cussiebundel Vrouwt~n,ambt en
pus (die hij 'dc apostcl'
diensl. Gesprek tussen verschilvoorzeggi~~g
van de tuekornsl.
nuemll) mcl lwcc van zijn
lende v i s i ~ op
s hasis van de
Het lijkt erop dat hij bij vrouwedcichlers bcgrnvcn ligt in
Schrift als voorbeeld (Ileercnlijke profeten alleen aan het laatHieinpolis (vlakbij Laodivccn: Barnabas, 1998). Daarin
ste dacht. Ook Heinricli Bullinc e l i j in Klein-A/.ic. Hij vricgt
komen vier auteurs aan hel
ger kan op grond van 1 Kor. 14
eraan toe del 'zij cingctrouwd
woord die verschillende ctrominen 1 Tim. 2 niet aanvaarden dat
bleveii lot hel einde van hun
gen in kerkelijk Nederland verde dochters van FiPippus publiek
dagen, terwijl zijn iindcrc
tcgenwoordigen. Welke rol ipconderwijs gaven. Zij zijn volgeiis
docliter dcicir dc Hciligc
lcn de dochters van FiFippus in
hem profetessen in die ziii dal zi,i
Geest leefde en rust in Efcde discussie?
toegewijd waren aan Gods
ze' (I11 31 -4;V 24.2). nct
A.N. Hendriks, gereformeerd
Woord e n naar de profetie luiszoals dc ap~islclJohannes.
predikant te Amersfoort, hcgint
Uit de 2e eeuw kom1 ccn
terden en eruit leefden.
zijn bijdrage met een eerlijkc
Peter Martyr aanvaardt wel dat
getuigenis vaii Proclus (in
opsomming van In~eschakeldc
de nieuw-testamentische proieeen dialoog van Gaius): '...cr
cn profeterende vrouwen in hct
tessen een publieke taak hadden.
waren vier profclcsscn in
Nieuwe Testament. Hij schrijft:
Hij ziet dat echter beperkt tol
Hierapolus iii Asia, dochters
'cr zijn in de apostolische kcrk
bijzondere omstandigheden,
van Filippus. Hun graf en
ook personen geweect, dic meer
waarin God zelf vrouwen roept.
ook dat van hun vader, is
dan incidenteel door de Gccst
Ook Johannes Calvi.in schri j rt
daar' (111 31).
als openbaringsinctrumenl wcrdat God in de begintijd van hcl
* Euschius vermeldt ook
den gebruikt' (13). En hij nocmt
Evangelie mannen en vrouwcn
Papias, die getuige geweest is
als eerste voorbeeld de vier
opwekte o m taekoiiistigc
van Filippus' werk in Hierdochters van Filippus. Toch
gebeurtenissen tc voorzcggcn.
apolis. Hij hoorde zelf wonwerkt deze erkenning verder in
Dit is opvallend, omdat Calvijn
derverhalen uit de mond van
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zijn bijdragc nicl door. Waarom
niet? Omdat dr. Hcndrikv de
profetie niet in vcrhinding met
de verkondiging van hcl apoïlolische woord ziet. Verkondiging ,
is yezagtiebbend rindcrwi.is en is
aan alleti, tnan én vrouw in de
gemeente. gericht. Daarom kan
dc vrciuw geen plaats in CIC kcrkclijkt. verkondiging krijgen. Dc
profctieen, zoals de apostolisclic
kcrk deze keilde. hebben afgcdaan.
H c l dnii ciok niet verwonderlijk dat W.J. Ouweneel vraagt: 'is
hct nicl vreemd dat in de gereformcci-dc kerketi de vrouw niet
in de crcdicnst gehoord wordt,
terwijl dal in de gemeenten van
tiet N T wc! 7 0 was?'(40) Hendriks iiocmdc de ductiters van
Filippusaa3s vosi-beeld bij 1 Kor.
115: van vrouwen die in de
samenkomsi van d e genieente
bidden en pi-ofcicrcn. Tk blijf
ook met de vrnag zitten: als sommige vrouweii icicii profetiscli
spraken. hoc vcrdi~coiiterenwe
dat nu in dc liraklijk van de
kerk? Hendrik\ nciemt de dochters van Filippus ook als hii zegt:
'Hoezeer dc vi-ciuwcn delen in de
gaven van de HciIigc Geest blijkt
uit Handelingen 21 :g' (10). Mag ,
dat dan seen gcstnltc krijgen in
I
de kerkelijkc dicii\l?

m

In de volgendc bijdrage, die van
mevr. G. Velerna-Drcnl, komt
geen verwijzing naai- dc docliiers
van Filippus voor. Wel in dc vicrde, van dr. W.J. Ouweneel. In dc
cipscimming van 'Wat (bijna)
vaststaat' in de discussie vraagt
bid: 'Pauliis lijkt juist allecn ovcr
profetie te spreken binnen hct
kader van de gemeentelijkc
samenkamst. zoals I Korinthiers
14 uitvoerig weergeeft: was daar
plaats voor de bediening van de
profcterende dochters van FilipPUF (T-Tand. 21:9) of niet?' (97).
Ook hij ineent dat vrouwen nict
op dc preekstoel met 'ambtelijk
gezag' mogen leren. E n toch stelt
hij dai Cr ook in d e samenkomst
ruirntc voor hel spreken door
urnuwen hchoorl te zijn. Het is
immers nict waarschijnlijk dat de
jonge kcrk cen onderscheid kende tusscn oCCiciële (in een kerk)
en orficieuze (in huis) samenkomstcn.
Mijn conclusie uil bovengenoemde discussic is:

l

De tweedc bijdrage in genoemde
bundel is van mcvi-. dss, E. van
Veen-Vrolijk, dnccntc aai1 de
Evangelische Hogeschool. Ook
zij noemt, naast Aiina (Luk.
2:36), de dnchtcrs van Filippus.
Zij stelt: 'Elkc w i j x van doorgeven van Gods Woord is profeteren (prediking, uitleg, onderricht); dit dient tc allen tijde
vanuit Gods WoorcB tc gcschieden' (54). In haar bijdragc 'Een
evangelische visie over maniicn
en vruuwen' wordt de dicnst van
vrouwen sterker ingekleurd dan
in die vaii Hendriks. Toch houdt
ook 7ij eraari vast: 'Van allc
hcdiciiingen die God aan d e
gclovig~nkan geven, is het oud-

Vier kenmerken

stenschap alleen de man voorbehouden' (50). Maar de vrouw
hoeft geen vocirgai-igsler le zijn
om toch profetisch vanuil het
Woord te kunncn optreden.

*

D e dochters van Filippus
kunncn als illustratie dienen
bij T Kol*.l1 waar over het
(bidden en) prclieteren van
vrriuzvcn in d e samenkomst
gesprokcn wcirdl.
Ook al5 gehandhaafd wordt
dat mannen vuorcippan in
de dicnst van het Woord,
moct nog vei-woord worden
op welkc wijzc vrouwen
deelnemen aan dc profetie.
De discussie komt echter
niet verder als we hcl nicl
eens worden over dc rcikwijdte van het woord p~ofetie of profeteren in hct Nicuwe Testament.
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We legden een verkenningsi-outc
af langs de overlevering tcn aanzien van de dochters van Filippus
in de oude kerk. Die wcg vocrdc
ons langs de refnrmatorcn naar
de hedendaagse discussic. Hct is
tijd terug te keren naar de excge\e. Wat leert Hand. 21:9 ons?
l. Ik zie de zin van vers 9 in het
lekstverband hierin: Lukas geeft
een typering van F i l i p p u ~en zijn
huis als ingeschakeld in dienst
van het evangelie. Hij is evangelist. Zijn viertal dochters staat
bekend om haar profetisch
optreden. Dit herinnert ons aan
d e Pinksterprofetie die Lukas zo
aaiihaa1de:'Uw zonen en uw
dochters zullen profeteren . . .'
(2:27).De vrouwen leven uit de
vollieid van de Geest en geven
zich i i i dienst van het Woord.
2. Vcrdcr worden verteld dat zij
'ongchuwd' zijn. E n dus ondeihet ge7ag van hun vader bleven,
7nals de inaatschappelijke i-ealiteit van dic dagen was. I-Iet onsehuwd 7ijn 6n blijven spreekt van
speciulr topwijding aan de dieiist
van de Hcrc (vergelijk hoe Paulus in 1 Kor. 7 van dc loewi jding
aan de Hci-c dooi*niel-trouwen
getuigt).Toch is hct ongehuwd
zijn én hlijvcii op zich liiel maatgevend. D c kcïkclijke overIevering vertcld ook dal de dcicliters
van Filippus lalcr wc1 trouwden.'
3. Zij worr2en nict nccrgcïel als
vier individuccl optredende
vrouwen. Ze wordcn rtccds in
relatie Int Izunr vacler g r ~ i o ~ m d :
'Deze had vicr doclifcrs.' Zij 7ijn
een Ievendc illustratie van w a l
Iraulus in 1 Kot. 7:32-34 schreef
over de zeggenschap van de
vader. In de latere overlevcring
zijn zij of aan vader Filippus of
aan de apostel Johannes verbnnden.
4. Het is niet ondenkbaar dat het
optreden van de vrouwen verbondc~nis mcl hr~twerk vun ~ I E F I
vader als evnngelist. Er is een
samenhang in dit geestelijk

gezin. De dochters lijken samen
op te treden. En samen sterk te
zIJn.
Deze vier punten moeten in
rekening gebracht worden, wanneer we uit de eervolle vermelding van de vier dochters van
Filippus lering willen trekken.
Die vermelding is anti-individualistisch. Zij treden niet solo op,
maar in het verband van een
geestelijk rijke familie. Bovendien draagt vader Filippus voor
het optreden van zijn dochters
een zekere geestelijke verantwoordelijkheid. In dat kader is er
een geweldige sámenwerking
van man en vrouw in dienst van
de Here, uit kracht van de ene
Geest.
Het feit dat vervolgens een mannelijk profeet, Agabus, met een
profetische boodschap genoemd
wordt, wordt door Lukas niet in
contrast met de dochters van
Filippus gezet. Wel zien we dat
Gods Geest die ene profeet in
zelfstandig optreden op de voorgrond doet treden. Zij lijken er
het zwijgen toe te doen wanneer
Agabus' profetie overwogen en
tenslotte door eerst Paulus, en
dan ook door allen aanvaard
wordt (21:11-14). Samen onderwerpen zij zich: 'De wil des
Heren geschiedde!'

Balans
Uit 1 Kor. 11:5 leren we dat
vrouwen in de eerste christelijke
gemeenten hardop baden en
profeteerden in de samenkomst.
Alleen in Luk. 2:37 is sprake van
Anna, een weduwe, die profetes
was (hier wel het zelfstandig
naamwoord). De werkwoordsvorm, 'die profeteerden', vinden
we bij de dochters van Filippus.
Daarin drukt zich de vervulling
van de Pinksterprofetie uit: 'uw
zonen en dochters Zlfllen profeteren' (Hand. 2:17).
Profeteren is in het NT minimaal: spreken over Gods openJAARGANG
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baring uit kracht van de Geest.
Maximaal is het: het ontvangen
van een directe openbaring door
God. Van dit laatste is ons in het
geval van vrouwen in het Nieuwe
Testament - naast Elisabeth en
Maria - geen voorbeeld bekend.
Nu verwachten de gereformeerde kerken geen nieuwe openbaring die boven de Schrift uitgaat.
Dan mag aan het profeteren als
spreken uit de rijkdom van Gods
openbaring ruimte gegeven worden.
Het Schriftgedeelte over de
evangelist Filippus en zijn vier
dochters geeft ons daarbij nog
veel om in onze tijd te overdenken.
1. De vrouwen die een profetische dienst kregen, hadden
zich met hart en ziel aan de
Here gewijd. Iets daarvan zien
we in haar ongehuwd of
weduwe zijn. Hoe geven wij
praktisch gestalte aan die toewijding? Als een predikant
ongetrouwd is, wordt dat soms
als minpunt gezien. Op dit
punt is bezinning niet overbodig. Voor mannen en vrouwen.

gemeente en haar samenkomsten of in dienst van de kerk
in de samenleving?

Or. EA. de Boer is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zeist

Overzicht van de serie schriftstudies
* Profeterende vrouwen 1: 1
Kor. 11-14
* Profeterende vrouwen 2: 1
Kor. 14:34-36
. Profeterende vrouwen 3:
Hand. 21:9-14
* Biddende vrouwen: 1 Tim. 2:815
* Verkondigende vrouwen:
Rom. 16; Fil. 4
* Pastorale vrouwen: 1 Tim. 5:12;Tit. 2:3-5
* Dienende vrouwen 1: 1 Tim.
3:11; Rom. 16:1-2
* Dienende vrouwen 2: 1 Tim.
5:3-16

Mogelijk identificeert Eusebius (of
Polycrates) de apostel Filippus (Luk.
6:14) met de evangelist (Hand. 6:6).
Voor deze paragraaf

2. De dochters van Filippus traden op in verbinding met hun
vader die de geestelijke verantwoordelijkheid droeg. Dit
laatste geeft uitdrukking in
wat ik eerder schreef over de
dienst van de verantwoording
door de mannen in huwelijk
en gezin, in kerk en samenleving. Het past ook in het raam
dat Paulus in 1 Kor. 11 en 14
geeft. In de samenkomsten
moet de vrouw uitdrukking
geven aan het vooropgaan van
de man. Dat laatste zijn we
gewend in de ambten waarin
mannen de leiding nemen.
Het eerste is een opdracht die
de vier dochters van Filippus
ons meegeven: welke ruimte
krijgen toegewijde, door de
Geest begaafde dochters in de
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gebruik

maak ik kwistig'

van J.L. Thompson,

vin and the Daughters

John Cal-

of Sarah.

Women in Regular and Exceptional
Roles in the Exegesis of Calvin, his
Predecessors

and his Contemporaries

(Genève: Librairie
226.

Droz, ]992), ]87-

In III.30 haalt Eusebius immers Clemens Alexandrinus (c. 200) aan ten
gunste van het huwelijk en tegenover
de verheerlijking van de maagdelijkheid: 'Want zelfs Petrus en Filippus
brachten kinderen voort, terwijl Filippus zijn dochters ook aan mannen ten
huwelijk gaf' (zie Stromata 111.6,in:
GCS 11,220).

361

LIED 444: GROTE GOD,
WIJ LOVEN U
Het licd van deïe week werd
gcdicht door Tynaz Franz. die in
1719 in Pi-otmu (legenwoordis:
Zwrócona in Polcn) geboren
wcrd. Nn ïijn studie filosofie en
thcologic werd liij tíil priester
gewijd. In 1766 wcrd hij rector
van hct pricstcrscminaric van
Bscslau (hci huidigc Winclaw).
Daar ovcrleed hij in auguclus
1790.
Franz stcldc vcrschillcndc
pczanghundel\ sanicn. De
belangrijkste vcr\chccn in 177%
onder dc titcl AIlgemcincq cn
vollst3ndiges Catholischcs Gcsa n ~ b u c hBehalve
.
alq snmciistclIer van gc7anghundcls. hccft
Franz zich ook he7iggchriudcn
met het cchrijvcn van nieuwe
liedteksten. Er xijn circa 3.50 liederen van hcm hckcnd.
De liederen van Fran? ïijn
karaktcristick voor dc rcligieu;.e
Verlichtingspne7ic uit dc achttiende eeuw. Typcrend i5 onder
mccr dat de g c ~ a n g c ncen sterk
moralisiisch-pcdagcjyischeinr;lng
hebben. ln dc voorrede o p zijn
hundel uit 177%schrccî Frunz dat
hij rijn licdcren rnaaktc "urn i n i t
tels des göttlichcn Rcystandï
unwisscndc Chri~tcnin ihren
Pflichten zu untcrrichtcn. und
laue Seelcn von ihrcr Trriphcil
nufiuwcckcn" (ani met hulp win
goddelijke hijstrind onwetende
christcncn nvcr hun plichten lc
onderwij7cn, en om lauwc ziclcn
uit hun iraagheid op te wekkcn).
De wil om het volk te onderwijzen in r e l i ~ i een moraal, was
voor Frati7 aanleiding eenvnudige. hegriipelijke liederen te
maken. De moeilijke verstaanhaailieid van oude liederen
bracht heiii ertoe om nieuwe

F

lied van de week

liedteksten te dichten. Oude liederen Eiadden volsens Franz
namelijk het iadee el dat ze "uitdrukkingen bevatten die niet
overeenkomen met het hedendaags gebruikelijk Duitse
spraak" (voorrede 1778).
Omrlat het voor Franz - evenals
voor alle (godsdienstige) volksopvcieders uit zijn tijd -duidelijk
was dat ie door middel van liederen het volk met je boodschap
kon bereiken. pleizte hij en700r
dat het volk ook tijdens godsdiensiciefeningen liedereli in de
volkstaal kon zingen. Daarom
moesten e r liederen komen die
niet alleen tekstueel maar ook
muzikaal eenvoudig te zingen
waren.

lijk dat dezc hymne uit de vierde
eeuw stamt. en mogelijk later
nog tekstuele wij7igingen heeft
ondcrgaan.

Te Deurn-bed
Van de 350 gezangen van Franz
is vandaag de dag alleen Iiel lied
"GroBer Gcitt, wir lobeii dich"
nog bekend. Het is internalionaal en interconfessioneel een
1
bijzonder geliefd lied en wordt
door onze oosterburen inmiddels
tot de "Kernlieder der Christenheit" gerekend, dur tot de liederen die in elke kerkliedbundel
niet eemist mogen worden.
I
Oorspronkelijk is Franz' lied een 1
heweiking van de hvmiie Te
Deum Laudamus, Uit de achtste
eeuw stamt de Ieyende dat
Ambrosiuc en Auguctinuc deze
hyninc samen gemaakt hebben
iocn Augustinus door Anibroïius ,
gcdoopt wcrd.Tcgcnwoordig
wordt doorgaans aangenomen
dat Arnhrosius niet dc autcur is
geweest, cn dat dc aanduiding
"Ambrosiaans lofgezang". cFic in
Nederland gebruikclijk was. nict
correct is. Het is wel waarwhijn- I

,

1

I

I
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In het prntestantisme is het Te
Deum verschillende keren
bewerkt en geschikt gemaakt
voor gemeentezang. Maarten
Luther bewerkte d e hymne tot
"Hers Gort. dich lohen wir.
Bekend is ook de bewerking van
Ahacverus van den Berg uit
1805. die in het Gereformeerd
Kerkboek staat: "Wij loven U. o
God. wij prijzen uwen naam"
(gezane 30).
D e Te-Deum-beiverkin9 van
Franz werd in Nederland aan het
begin van de twintigste eeuw
bekend. De predikant J. Riemenc
nam een e i ~ e nvertaling op in
zijn bundel Liefde en Lof (1905).
D e bewerkins van de dichtere5
Hklkne Swartli (1859-1941) wcrd
ecliter bekender. vooral cimdat
deze opFenomen werd in
invloedrijke bundels als Oude e n
Nieuwe Zansen (1911) van S.M.
van Woencel Kociy en in de
Nederlandse Hervormde Rundcl
uit 1938.
De liedbewerkiiig van Sivarth,
die overigens voor de Hervormde BundeI bewerkt werd door dc
lutherse hoogleraar H.A. van
Bakel uit Anisterdaln. telde ~ c <
coupletten. Oni unduidclijkc
redenen zijn in hci T,icdhrick
voor de Kcrkcn slcchts dric verTcn daarvan opgcnoincn. Van het
licd als bcwcrking van het Te
Dcum is daardoor wc1 crg weinig
ovcrgchlcvcn.Terecht wordt in
hci Licdhock bij hct gezang dan
ook nict vcrmcld dat dezc hymne aan dit licd ten grondslag ligt.
362

Intussen blijft het rc wensen dat
d c kcrken - naast de bcrijmde en

die zijn verder dc korte melisma's (c.q. twee notcn op &énlertergreep) in de matcn 2 en 3 van
elkc regel. Even kenrncrkend is
dat dc iiielodie geen sptoneen
kcnl, maar zich uitsluitend in
secundeschreden bewcegl. Met
name deze laatste twcc karakteristicken zorgen ervoor dal de
melodic wat week e n zoetig is.

brecdspr;ikige bewerkingen van
het Tc Dcum - ook nog cens
mogen bcscliikken ovcr ccn versie dic tekstueel dichtci- aaiisluit
bij dc krachtige en kernachtige
oorspronkelijke tekst van liet Te
Deum.

G.J.

van Middelkoop

mF"
gelezen
Groofhuisbezoek?

Melodie
Over de exacle herkomst van de
meloclie waarop Franz' Eiedtcksl
gezongen wordt, is zeer svcinig
bekend. Wat n1 bekend is. hcbben de samenstellers van hci
Liedboek samengevat met:
"Duitse melodie einde 18e
eeuw". Er zijn inderdaad aanwijzingen dat de inclodie in de
jaren zeventig van die eeuw ontsiaan is.
In ieder geval herkennen we in
de melodie dc mgenaamde Barvorm, die we al hij zeer veel
kcrkliederen tcgcngekomen zijn.
Hct betekent dat dc regels 1 en 2
in de volgende twcc iegels herhaald worden (= aufgesang}. Een
sterk punt is dc wijze waarop de
melodie aan hcl begin van regcl
4 het hoogtepunl bereikt.
U kunt in één oogopslag zien dat
dc ritmiek van clke regel identick is. Typerend voor deze melo-

444

Woord en Dierzsi publiceerde enige
DI: J. Smelik is rn~sicoloog/hymno- tijd geleden ccïi artikel van Floor
loog en woont !n Zujdhorn
Bo;vnhoorn over groothuisbemek,

een mogeIijkheid om in een vertrouwde, huiselijke omgeving met
elkaar in gesprck te kamen over
jezelf, d e kerk, (on)geloof e n God.
Al moeten we Iicl onder ons gewone huisbezoek zcker niet afschaffen, toch kunncn we met een aantal oprnerkingcn onze winst wel
doen om in een niet te grote kring
van hart tot hart mct elkaar te
spreken. En - anders dan de
schrijfster voorstelt - re zoeken
nnar wat d e H E R E ivi dr Bijbel
zegt. Een deel van haar verhaal:

Grote God, wij loven U
Grosser Gort, wir loben dich
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Terwijl voor veel 'postmoderne'
mensen het traditionele, individuele huisbezoek zijn vanzelfsprekendheid verlorcn lieert, kan
grootliuisbezoek juist in onze
lijd hoge ogen gooicn.
D e plaatselijke kerk zil met zo'n
groepsgcspuek niet 'teveel up je
huid', maar biedt ecn vorm rann
waarbij je als gerneciitclid anno
2001 tot je recht kan kciii-ien.
Anders dan in d e wckelijkse eredienst gaat het nu wé1 om jouw
persoonlijke ervaringen. ideeën
en gedachten. In contact met
anderen ervaar je misschien ocik
jets van de, veelbeznngcn maar o
70 scliaarse, gemeenschap. Als d e
kerk meer wil zijn dan de dicnsl
op z o n d a ~zal ze vormcn moctcn aanbieden waarbij menseii
mcl elkaar in gesprek kunncn
komen over geloof en levenshcschouwelijke zaken. Aan de
mcnsen zelf ligt het niet. icdcreen is op zi+inof haar manier wc1
bezig mel 'zingeving'. Eigenlijk
363

is dit ccii unickc kerntaak van d c
kerk. Waar vind dc anders mogelijkheden nm in een kleinere
samenstelling van cgedachten te
t bezigwisselen over dat t ~ a je
houdt?
Vergeleken met het individuele
huisbezoek zijn hier de deelnemers (en ook de gespreksleider)
per definitie gelijkwaardig.
Iedereeri kan 'inbrensen' wat hii
of zij wil. inaar Iiet tioeft niet.
Eeii goede gespreksleider zal
voorkcimeii dat niensen
'gedwongen' worden tot persoonlijke ontboezeminsen. Misscliien lig( daarin ook wel eeii
belangrijke ;i;irzeling voor veel
poflmodernen mel betrekking
tot pcrsocinlijk huisbezoek. "Wie
is dal die bij mij over d e vloer
wil kcimcii? Wrik koiitt-ie doen?
Komt hij '/omaar' over kerk en
gclovcn pralcn? En: wil ik dal
eigenlijk wel?"
Vcel mcnccn viiidcn dat wat
'eng'. In dc duhhclc bctckcnis:
beperkt Ln ook ccn hcctjc hcdrcigcnd. Daarcnlcgcii hicdt
groothuishczock i-uimic: het theinn is van tcvoreii bckcnd en je
bent mct mccr mcnscn. Ecn
groepsgcsprck rond ccn thcma
met menscii dic jc al of'nict al
een beerie kent is een laagdrcmpelige activiteit, dic aansluit hij
de behocftc om
medenienscnliiicdegclovigcn
(beter) tc Ici-cn kcnncn. Aí'hnnkelijk van de bchoci'tcn kunncn
relatics gclcgd wnrdcn cn kunnen sommige dcelncmcrs vaker
bij elkaar komen, hijvoorbceld in
een gesprekckring. Dat sluit
goed aan bij d c pcrsoonlijkc
keuzevrijhcid dic in dc7c tijd zci
hoog in het vaandel staat.

Thema
Een groottiuisbezoek kan overal
over gaan. Misschien wil dc kcrkenrnrrtl een beparrld onderwerp
rr.r sproke breng~nom hijvoorbeeld te peilen /TOP de (qvrncenre
hiprover den kt. D e oiiderwerpen
liggen voor Iiet oprapen: zesenen
JAARGANG 77 - NUMMER 16 - 26

van rclatics. kinderzegening.
oecumene. Misschien kiest hel
voorbereidende (werk )groepje
zelf een thema. Dan ligt het voor
de hand om iets uit d e actualiteit
te nemen - een themalonderwerp dat leeft onder de mensen:
geweld op straat, Israël e n de
Palestijnen. Maar dat hoeft niet,
traditiotiele thema's als 'kerkzijn'. 'de Bijbel' eri 'geloven'
doen het ook uitstekend.Tei1minste: als de aanptpnk goed is.
Als je oudetiingeti of andere
gespreksleiders vraagt om een
gesprek over 'de Biibel' of 'de
kerk' te leiden. dan beginnen ze
meestal met een theoretische
inleidiiig. Dat is niet slim. Niets is
zo dodelijk voor een gesprek, als
een stortvloed woorden van de
kant vaii d e inleider. Ik ben bang
dat predikanteil, die in sommige
plaat seii hel groothuishezock
nog lcidci~,ook in dic valkuil
stappen.
Ik stel voos oin dc inlciding IC
schrappcn. In ccn paas ~ i n i i c n
kan hel onderwerp aangeduid
worden. Daarna moet liet
gesprek cip gang kciinen door
ccn hcpaaldc wcrkvorrn. Hct
bclangrijks~cdocl: rle ervaringen
vnn í l rlecslnemer~
~
ter sprcrke
hren~rri.

Gcsprckslcidcr cn dcclnemci-s
dcicn cr goed aan zich ze realiseren dat icdcr zijn cigcn waaihcid
hccft. In dc praktijk is het heel
moeilijk om begrip o p te brengen voor hct standpunt van ccn
andcr, vooral als hct tcgengcstcld is aan dat vaii jou. Ecn
groothuisbezoek kan hiervoor
een oefenplaats zijn. In de opzet
die ik voorsta is een bijbeltekst
ook riiet het einde van alIe
tegenspraak. Integendeel. Bij de
opening e n sluiting van het
groothuisbezoek moet de
gespreksleider waken voor ongewenste sturing of afronding van
het gesprek.

H. Prins

m,
nieuw uitgekomen

...En verhindert ze niet, gezin en
geloofsopvueding door dr. WW
ter
Horst c.a.

Kon je het geloof maai*gcvcii
aan je kind.. . Veel oudcrs crvaren de ge1oofr;opvoediiig van
liun kinderen als cen zware taak,
die dan ook voor ccn hclangrijk
deel woi*dtovci-gclatcn aan de
'prolessionaFs': d c leraren. tienerclubleiders, calcchctcn. Maar
geeft dal de garantic dat je kinderen 'erbij blijven"!
Dil bock (dcc1 45 ui t de GSEvrccks) is bedoeld om mensen te
hclpcn cn te bemoedigen bij het
hcgeleiden van kinderen naar
God toe. E r is onder meer aandacht voor de wij7e waarop d e
Rijhcl spreekt over geloofsoverdracli t. In vcrscliillende bijdragen wordt gekeken naar de rol
die opvoeders en andere volwasseilcn (kunnen) spelen in ontwikkeling van kinderen. Zo
wordt gesteld dat alle leden van
cen kerk verantwoordelijk zijn
voor de kerkjeugd. De vraag
dringt zich op:Verhinder ik. als
kerklid, ze niet? Verder is in heldere, confronterende interviews
te lezen hoe jongeren aankijkei1
tegen hun geloofsopvoeding.
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