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1

blad. Dit in het kader van een serie on'ikelen,waarin hjj vragen behandelde rond preekvisie en methode'. Daarbij stelde hij vooral een aantal vragen aan de orde, die Se maken hebben met hef
preekonderwb in Kampen. In twee artikelen
reageer ik op een aantal punten die Ds K. de Vries
aan de orde stelt. Vorige week schetste ik in hoofdlijnen de preekvisie, die wan duf onderwvs ten
grondslag ligt. Vandaag ga ik meer in op de
methode, die daarmee samenhangt, Ook nu volg
ik d e werkwjjze, dat ik d e vragen van De Vries vooral in de gang van een thetisch betoog aan de
orde stel. Expliciete discussie komt vooral aan bod
in d e aantekeningen aan hef eind van dit artikel.

1 Visie, methode, gebruiker
Graag wil ik een opmerking
vooraf maken, voordat ik nader
op methodische aspectcn inga.
Niet voor niets heb ik vorige
week uitvoerig geschreven over
de prcckvisie. die ten grondslag
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ligt aan de preekmethode die wc
volgen in Karnpcn. Dat betekent. dat de methode een uitwerking van de visie wil hiedcn
in aanwijzingen hoe je tiandclcn
kunt in het proces van de preekvoorbereiding. Het is belangrijk
om die samenhang tussen visie
197

Maar als we dat (inderdaad!)
iiiet zo bcdnelen, dan is de
opmerking kennelijk meer
gcricht tot de gebruiker dan tol
de mcthode 7elf. In de praktijk
kunncn bepaalde aspecten een
eigen Icven gaan leiden. Dat is
n u eenmaal eigen aan het feit,
dat je h e t nici in de hand hebt
hoe inensen mct ccn methode
omgaaii'. Daarom is het zo
helaligrijk te beseffen. dat een
niethcidc niet los verkrijgbaar is.
Zij krijgt pas Iiaar inhoud e n
waarde, als 7c permanent gedragen word1 door cen bewust
sehanteerdc visic.

en mei hodc gncd vast te houden.
I'r-inncer i c alc prediker dat verbniid uil hct ciog vcrliest. wordt
dc mcthode namelijk een kaal
rcccpt voor preekvoorhereiding.
Je dcgradccrt het proces tot een
slappcnplan. Als dat niet meer
gedrapcn wordt door een goed
docird;ichtc visic kunnen allerlei
aspecten ccn cigcn lcvcn gaan
leideii.
Ik viiid liet belangrijk om dat
vciorup IC slellcn. Want de artikelen van Dc Vries staan vol net
de beschrijving van allerlei risico's die hij cip 7ict docmen.
Natuurlijk is hcl gncd nm risico's I
in beeld te hcbhcn. Maar het valt i
op. dal hij ;rijn kritische vragen
iiog al eens vocirzict van de
op1iierkiiig:-ik wcct dat men dat
iii Kampcn nict 7 0 bedoelt?'.
KERNREDACTIE:
DRS. G.J. VAN MIDDELKOOP.
PROF. DR. 8. KAMPHUIS

I OVERIGE
REDACTIELEDEN
DR E A DE BOER, DRS. B. 80s.

Tekst, hoorder, prediker

II

DRS A.L. Th. DE BRUIJNE.
DRS 1.0 HAARSMA,DRS. P HOUTMAN,
DRS B LUITEN, DR S K. DE VRIEC.

MEDEWERKERS
J J D BAAS. J.M. DE JONG,
DUS A.S VAN DER LUGT,
DR J. SMELIK, DRS H VELDMAN

l

REOACTIE-ASSISTENT
H PRINS, Meulenbeldlaan 159, 7602 XK Alme10. tel. 0546-870843. E-mail reforrnatie@wxsnl

Alts stukken bestemd voor de Redactie aan
De Reformatie, Postbus 24, 8280 AA Kampen

UITGEVER

ll

Print Medio b v Bedurn Technische Realisa-

tie Scholma Druk b v Bedum
ADIVIINISTRAT/E EN ADVERTENTIES
Scholma Druk postbus 7 9780 AA Bedum
Telefoon 050 - 301 3636 Fox 050- 3012732
(O u v Reformatie)
E - mail retormotieOscholma nl
Aanlevering advertenties in overleg
ING Rank tb 30 92 620

ABOiVI\IEMFNT
f 92 50 per jaar Studenten f 77 - per ]oor
(brnnenland) f 179 - per foor (buitenland
zeepost) Opzegging dient I maand voor
het verstrijken van het lopende laar te
geschieden
Losse nummers f 2.50 (tncl Potto)
De Retornatie is op cassette verkripqbaar bi] de Stichting Bralectah.
Tel. (0521) 51 5916

!
I

1I

ADVERTENTIES.
Prils f 0.95 per mm Contracttarief op aanvraag
Zonder schriftelijke tosstemmrng van de
uitgever is het niet toegestaan artikelen u!t
dit blad over te nemen.

ISSN 0165-5191

1
I

1

'

1

I?? het ~ P P P ~ ~ T Oiiirrt
C ~ fen
. ~ cliepsie
,
gedsn,qpn ~jordtrlnor God de
,
Heilige Gerst, sl7elrn drie Jhctorcn j
pen bel in gr ijk^ rol: tekst, prediker
en hoorder.
D a t is een íundamcntcel uitI
gangspunt in onze preekvisie.
h e t ligt vooi- d c hand dat dat ook
metliodiscli terug tc vinden is.
Met het oog daarop onderscheiden we in d e kern van d c preekvoorbereid in^ drie clciiicnten:
exrgctische annlysr. Hicr staat
centraal de vraag iianr de !CAST
zelf. Wat staat er? Wclkc
woorden wcirden e r gebruikt?
Wat is de betekeni3'?
prsoonlijkc mcdiiatie. Hicr
staat centraal de ontvankclijkhcid van de prediker voor hel
evangclie. Wil de prediker zich
npcnstellen voor wat God l e
fepgen heeft door deze teksl?
Ts hij hereid om zich over te
gcvcn aan Gods genade?
pnstur(r1c r g f i ~ c i i eHier
.
staat
centraal wat de zekst oproept
bij de Izoorcicrc. Je kijkt vanuit
de coördinaten van de tekst
iiaar de hoorders en je luistert
me1 dc oren van d e gemeente
naar de zekst.
Wic oppcrvlakkig kijkt,zou het I
vermocdcn kunnen kriiyen. dat
de drie factoren hier gelijkwaardie naast elkaar geplaatst wor-
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dcn. Maar als je goed kijkt, blijkt
dal ccn vergissing. Alle di-ic
hcwctkingen richten zich o p dc
Ickst. De exegetische analyse wil
de tckst verstaan. De persoonlijkc meditatie is een oefeniiig om
dc tckst in je eigen leven als predikci- te aanvaarden en gehocirLanicn. De pastorale reflectie is
een middcl om de tekst in verband tc brengen niet het levcn
van dc gemeente. In bijgaanclc
figuur wordt dat schematisch in
beeld gebracht. Daarmee willcn
we methodisch recht doen aan
het uilgangsprint: De reksr hpc.ft
de eersrr w 7 cenirfilr p i c i ~ I~P I i hrt
~
prcekprocr~.

De tekst WmE
Rangorde en volgorde
De drie bewerkingen staan dus
niet los naast elkaar. Maar hoe
brcngen we ei. daii ordc in aan?
Dc Vries stelt die vniag ook met
7oveel woorden ( l 356.4). Dat is
ccn logische vraag. Want in de
ordening blijkt wat hct ticlangrijkste is. En we hebben in de
gcrcl'cirmeerde kerken altijd
ervaren dat de kracht van dc prediking ligt in het tot klinkcn
konicn van het Woord van God.
Daarnm is d e uitleg van dc
Schrift ook altijd za ccntraal
gcwcest.

Daarhij is het overieen5 wc1 van
bclang om te ondersdieidcn trisseii r u n p r d e e n volgordc. Ui teraard valt de fundamentele hcslis198

sing hij de exegese van de
Schri Ut. Dat is voor ons gegeven
rnct hct uitgaiigspunt dat cle tekst
dc ccrilc en de cenlrale plaats
hccrt in het preekpioces. \Vat ons
hclrcrt i5 dat een kwestie van
rangorde. Dat betekent tiiet
nocid~akelijkdat daarbij ook cle
volgorde is pegeven.
Wij bevelen in het algemeen aan,
te hegiiinen met de persoonlijke
mcditalie. Dat is nl. de stap, waar
de prediker bewust zich hidderid
~il~eiiszelt
voor de zeeging van
het evangelie in zijn eigen leven.
Daar valt de beslissing over de
hetrokketi luisterhouding, die
noadzakelijk is voor een doorIcefde preek. Als hij zich die houding eigeii tnaakz. kan ook de
meer 'objectiveiende manier'
vaii kijkeii naar de tekst (de exegelisclie analyse) een plaats krijgeii.
De praktijk wijst hovendien uit,
dal piec1ikel.s. die heginnen met
dc exegese, sernakkelijk kunnen
vastlopen i t i dat proces. Vooral
wanneer ze veel moeite moeten
doen om het grammaticale deel
van het vertaalwerk goed tot ccii
einde te brengen. Daarnaast kun
je gemakkelijk blijven hangcn i i i
het tegen elkaar afwegcn vaii de
metiingen in verschillcndc commentaren. Op dic manicr kan hel
hartelijke contact rnct h e t levende Wnord van God vci+lcirengaan
en nioct j¢ opnicuw de weg terug
vindcii. Waar wij zijn ons er wel
vaii hcwust, eii De Vries wijst
daar icrcclit op, d;il de meditatie
dc cxcgese cinrjewenst kan beïnvlricdcn, iiiisscliien zelfs domitiercn. als de prediker dit element
ccn le z~vareplaals geeft'. O m
die reden diineen we aan o p een
bescheiden, maar duideli,ike
invulling vrin dit onderdeel. In
fcitc is clat het /<iekeil van een
Iccs- cn Fuiilerhoudiny die al ons
bijbcllc/cn zciu moeten kenmerkcn. Mcrkl ceii prediker. dat de
cxegcse locli niet voldoende
ruiinte krijet, den verdient het
arinheveIing de volgorde om te

draaien. Boven alles gaat hcl er
om, dat de rangordc bewaakt
blijft: De tckst hcefi de cersle en
de centrale plaats in het prcckproces.

Lineair en circulair
Op dc achtergrond spccIl hier
ccn andei-e kwestie. Tn het verleden is 111. hct proccs van de
preekvnorbcrciding vaak tip ccn
lincairc manicr voorgesteld. D e
gedacliie is, dat aan het begin d e
tckst staat. en dal vervolgens in
een rcchlc liin heen gewerkt
wordl naar hel eindproduct: de
prcek.
Als jc dal Ictterlijk neemt. zou
hct dus een poos duren voordat
de gcmccntc in bccld komt.
Maar d c wcrkclijkhcid is anders.
Bijna altijd is de gemeente vanai
lict begin a a n w e ~ i gIn de gedachtcn van d e prediker. Maar ook is
dc prcdiker zelT permanent met
zijn hart in contact mct de tekst
om ontvankelijk te kunnen en
willcn ~ i j nvoor wat de Geest
zcgt. Dat betekent dat er dus
vrijwel constant een soort uitwisscling plaatsvindt tussen de verschillende bewerkingen.
Tk wil dat illustreren met een
vo~irbeeld:I-Iet kumt regelmatig
voor. dat een predikant een korte prekenserie wijdt aan het
zevende gebod. Daar is in onze
tijd ook aanleiding genoeg voor.
Uitgangspunt voor de serie is d e
pastorale reflectie, dat dc
gemeente het nodig heeft om het
evangelie van Gods wet op dit
punt concreet en gericht te horen
verkondigen. Als het goed is,
hetekent dat voor de prcdikcr,
dat hij zelf ook blddcnd cn mcditerend hczig is 7ich dal cvfingclic
toe te eigenen in zijn ei,ncn concrete levenssiluatie.
Stel, één van de preken uit de
serie gaat over Mattheus 19:h
(waar d e Here Christus zegt:
"Wat God samengevoegd hccft,
scheide d e mens niet"). Ccntraal
onderdeel van de prcckvoorbc-
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reiding is d e exegese van die
tekst. Wut betekent dat? Wat zegt
d e Flere hier precies? Wat is d e
hcdoeling van lijn antwoord aan
de discipelen? Mel zulke vragen
wil de prediker d e boodschap
va11 de tekst vaststellen. Maar
met die vragen bevind je je niet
in een soort storm-vrije zone,
waar andere overwegingen compleet uitgebannen zijn. Het zal
ieder duidelijk zijn, dat d e prediker al exegetiserend zich bevindt
binnen een gedachtenveld, waarin de persoonlijke meditatie e n
d e pastorale reflectie nooit afwezig zijn. Dat wil zeggen. dat hij al
uitleggend de gemeente constant
voor ogen heeft, maar ook contact heeft met zijn eigen hart en
leven voor Gods aangezicht. E r
is geen waterdichte scheiding aan
te brengen tussen exegese aan de
ene kant en de pastorale reflectie
en persoonlijke meditatie aan de
andere kant. In feite is het zo. dat
de prediker bij de voorbereiding
verschillende malen de cirkel van
de drie bewerkingen doorloopt.
Overigens konden we dat allang
leren van d e didactiek. Daar is
allang ontdekt dat het in d e lesvoorbereiding gaat om een circulair proces waarbij je concentrisch het doel nadert. Naast het
lineaire element, dat je langzamerhand de preek ziet ontstaan.
is dus ook het circulaire element
van belang. E r is geen sprake van
een volledig afgegrensde volgorde van stappen'.

Exegese en meditatie
Is daarmcc de rol van de exegese
tcruggcdrongcnh'! Ncc. n i c rol
wordt nu allccn bcschrcvcn o p
ccn manier dic mccr rccht doct
aan hct cornplcxc karakter van
het prcekvnorbereidingsproces.
Het valt trouwens op, dat ook
Trimp, die een lineaire heschrijving geeft, aandacht besteedt aan
d c wissclwcrking, mals ik die
hicrbovcn bcsclircef tijdens het
prcekproces7.

I

I

Overigens blijkt dat in d e praktijk dc concrete invulling van de
excgctische werkwijze sterk kan
verschillcnx.Rij d e &n gaat het
om een slerk analyserende
manicr van lezen, die haast lijkt
op het ontbinden in factoren, bij
de ander is sprake van een geestelijk doorleefd liervertellen van
dc tckst. Wat wij meditatie noemen is daar als het ware mede
q
opgenomcn in de exegese .
Een vraag die De Vries in dit
verband opwerpt (1356) gaat
over d e verhouding tussen eigen
cxcgcse en het raadplegen van
de comiiientaren. Hij vindt dat
wc de prediker te lang alleen
latcn met de tekst. Zijns inziens
zoudcn de commentaren eerder
open moeten gaan. Daarmee
haakt hij in op de regel die wij
formuleren, dat je eerst zelf je
exegcse moet vaststellen voordat
jc dc commentaren inkijkt. Zonder dat we daar overigens een
tijdsduur voor adviseren, staan
wc cr wel voor, dat dit een goede
rcgcI is. Als je de tekst wilt uitIcggcn, moet je zelfstandig toegang Iiehben tot de grondtekst.
Kun je niet zelfstandig je een
oordeel vormen over het
betreffende bijbelgedeelte, dan
zul je zeker met de commentaren
CT niet uitkomen. Aan de Lheologásche Universiteit is altijd aan
de studenten geleerd: ga nooit
ongewapend in gesprek met de
commentaren. Terecht zcgt De
Vries, clat via dc commcnlaren
de resultaten van voorgangers
benut kunnen worden. Maar
daar kun je pas zelfstandig ccn
keuze in doen, als je vooraï je
eigen oordeel hebt gevormd en
een voorlopige positic hcbt
gekozen. Pas dan kan c r sprake
zijn van echte uitwisseling. Zo
wordt het tot op de dag van vandaag ook bij de exegese ondcrwezeii.
Wij zijn er in Kampen ook echt
van overtuigd, dat de fundamcntele beslissing valt hij de cxcgese.
O m die reden hebben we aan het

1

eind van dc methode ceii
d e methode die je volgt. Maar ik
moment van verificatie ingïwil er graag nog eens de nadruk
bouwd. Als de preek klaar is,
o p leggen dat daar veel meer
moet het geheel nog cen keer
voor nodig is. Je kunt niet zo
door het filter van de exegese
maar zeggen dat eeii goede
heen. Het is nict voor nicts, dat
preekmethode een goede preek
we die verificatie aan liet eind
opIevert.
Voor een goede preek is nodig:
plaatsen. Zorgvuldige exegese is
Dat de prediker in zijn
een ding. Maar vcrvolgcns is het
omgang met de Here echt ontnog wel d c vraag o p welke
manier die wordt vcriverkl. Pas
vankelijk is voor Gods genade.
Dal de prediker als persoon in
bij het eindresultaat wordt zichtbaar hoe dc prcdikcr met de exestaat is o p een doorleefde,
gese is omgegaan"" Ccnlraal
betrokken en open manier
staat daarbij de vraag o l de
zichze!f te geven aan d e
l
preek als gchcel dc boodschap
horende gemeente.
Dat de prediker een goed
van d e teksl ademt en o l in de
onderdelen de details van het
theoloog is, die blijft werken
aan verdieping van zijn kennis.
exegetisch malcriaal lot hun
recht komcn.
Dat d e prediker een bijbels
Terecht signaleert Dc Vries, dat
doordachte visie op de preek
ontwikkelt en die ook in praktot nu toe dc zgn. analogia fidei
ontbreekt. Daarmee bedoelen
tij k brengt.
Dat de prediker werkt met
we, dat clc prediker bij het
een heldere methode die hem
maken van de preek overweegt
in hoevcrre de boodschap in
helpt de preekvoorbereiding
overeenstemming is mct het
systematisch vorm te geven.
geheel van de leer van de Schrift.
D e methode komt dus o p de
In feite is dat ook een aspect dat
te makcn heeft met verilicatie.
laatste plaats. Want God komt op
de eerste plaats. Laten we dat
E r i s ons tot nu toe ook geen
preekmclhode bekend, waarin
nooit vergeten als we praten over
systcrnaliscli handelingsaanwiieen preekmethode. Het gaat om
zingen worden gegeven om dit
Gods werk. Van daaruit kun je
aspect vorm te geven. E n uiteraIs mens kennis en vaardigheid
aard is dat lastig genoeg. Dat is
ontwikkelen om het Woord van
niet zo maar in de vorm van een
God te brengeli. Daar heb je ook
checklist te gieten.
een methode voor nodig. Die
D e laatste tijd zijn we als vakmethode bevat niet het geheim
groep tot d e conclusie gekomen,
van de preek. Het geheim van d e
dat het niet goed is, dit onderdeel
preek is het geheim van d e
dan iiiaar over te laten aan het
Geest. Hij gebruikt mensen, jong
theologisch geweten van de preen oud'?,om d e woorden van
dikes. Sterker nog. we zijn tot de
God te spreken. Maar juist
overtuiging gekomen, dat zeker
omdat we mensen zijn, hebben
we een methode nodig om dat te
hij het onderwijs hier in Kampen
Teren.
dat aspect brede aandacht verdient". We zoeken nog naar een
Tensloite
goede vorm e r voor.

Prediker en methode
En wat is nou een goede preek?
Dat is een vraag waar je lang
over door kunt praten. Natuurlijk heeft dat ook te maken met
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I k heb graag de gelegenheid aangegrepen om o p deze plek vanuit
de vakgroep" Iets te vertellen
over preken leren in Kampen.
Nu De Vries daar concrete vragen over stelde, bood mij dat de

E

1
I

l

I

1

t

kans om iets door te geven uit
het onderwijs in Kampen.
Tegelijk is het ook riskant om clat
in twee artikelen te doen. We zijn
narne1i"ikmet dat preekonderwijs
voor één jaargroep studenten
drie jaar lang wekelijks met
preekcollege bezig volgens een
intensief programma. Daarnaast
maken studenten tijdens hun stages ook nog eens tien preken, die
we bespreken. Dus e r wordt veel
over nagedacht en energie in
gestopt. Daarvan komt in twcc
Reformatieartikelen nict vccl
door. Daarom is er mccr uitwisseling nodig tusscn Kampcn en
de kerken. Andcrs (Inistaan er zo
maar misverstanden. Daarvan
zaten er in de artikelen van Dc
Vries ook wel een paar.
Daarom werken we in Kampcn
ook gericht aan contact met d c
predikanten, nndcr mccr door
het houden van themadagen
roiid de prediking. We hehbcn
het gevoel (en ook d c crvariiig),
dat we van beide kantcn t c winnen hebben hij die uitwisseling.
Wij hebben hci Icvcndc coiitact
met de wcrkcrs in hct vcld nodig.
Zij hlijvcii graag op de huogte
van de onlwikkclingcn in Knmpen. Zo k a n cr ccn weldadige
ge7arncnlijklicid koineii. Dat is
ook nodig voor de gemeelischappclijkc roeping om het Woord
van God te bedienen in de
gemeente. Er is veel gebed nodig
vciur degenen die voorgaan, elke
zondag weer. E r is ook veel
gebed nodig voor hen die in
Kanipen werken aan de toerusting tot die dienst. Laat dat
gebed opstijgen tot God die
zorgt dat e r predikers zijn van
zijn zeer soede boodschap en die
zorgt dat mensen horen wat de
Geest tot de gemeente zegt.

Dr. C.J. de Ruijter n hoogleraar in
de Praktische Theologie aan de
Theologische Universiteit te Kam-

' I3e Reformatie jaargang 75 nummer 46.
47.48: jaargang 76 nummcr I.

' Hei vermek van De Vries aan de rlocenten homiletiek, om herschikking van de
clcmcntcn in hct prcckvoorbcrcidingsschema (4). is diiidelilk eedachi vanuit
een lineaire benadering, Een echt bevredigende gedachtewisseling rond 70.11 vci zoek is pas mogelijk, wanneer we elkaar
ook vinden in hei honoreren van cle ctrculnire invalshoek.

:Een opvallend voorbeeld daarvan vormt
de oprncrking ovcr dc rncditatie. De Vries
noemt de vragen die we daarhii als vnorbeeld aanreiken 'ik-gericht' (1355). Ik kali
mij inderdaad wel een bepaalde vorm van
meditatic vnorstcllcii. dic nauwekijk<meer
op God gericht is Maar er is werkclijk
niets dai aanleiding geel1 om dat te vzrondcntellen in onze aanpak. Ik vind 70.17
opmerking dan ook wcinig bijdrrigcii tot
eeneoed seneusgesprekoverdepreekmethode. Het is een onnodig negatieve
suggcstic nvcr ons wcrk in Kampen. Maar
dat niet alleen. Het lijkt er op, alsof cen
vitale traditie die vanai kerkvader Augustanu5 via voorgangers al< 1,uther en J. van
Rndct naar ons tocgekomcn i<, en die wij
graag in ere hersteld wilIen zien, hicr cven
wordt gediskwalificeerd Daar heb ik grnte mocitc mcc.

W e Vries suggereert dat op dit piint sprake i<van een breuk met Trimp (1356). 1k
niccn, dat De Vrics zich Iiicr vcrkij kt o p
de verschillende invalshoek die gekozen is
bil de beschrijving van hei preekproce~
Trimp kiest duidelijk voor de lineaire
optic. Hct prcckschcma dat wc in Kainpen ghruiken Iaat ook d e circulaire kani
van hei proces zien. Mei rlai verschil in
het achterhoofd kan toch duidelijk worden Iioc7ccr cr sprakc is van aansluiting
bil Trimp. als hel gaai om de SkindamenteIe hetekenis van de exegese. Ik aal dat
zichthaar niakcn in verzvilziiigcii naar
d ~ e n beschrrjving
s
van het preekprowc in
CTrimp. D P prpek. Een praklisch verhaal
over het maken en houden van preken.
Krimpen 1986

' Een bijzonder voorbeeId van dil laaisie
is tc vinden op pagina 3. Daar waarschuwt
D e Vrics (tcrccht) vnor hct fcit dat ]e
menaen te kijk k~inizetten. als je te erg
focust op herkenning. Hij ziet dat risico
opdoemen, omdat wc nadruk leggen op
herkenning in de preek.
n a t hel geen theoreiisch risico is geert De
Vrics aan, door eerlilk te erkennen dat hij
zelf wc1 ccns i i i dic valkuil is gcstapt.
Maar De Vries werkte iuen niet volgens
de nu door hem besproken meihode. Mei
aiidere woorden: kennelijk is dat helemaal geeii specifiek iisico voor orire
methode. Sterker noE, in onze .isie is herkenning nooit een doel in 7ich~ell het
artikcl van vorige weck, waar ik herkenning onlosinakelijk koppelde aan oiitdckkin~).Wanneerde prediker dat in rekening brengt. en dus d e visie in de methode
honoreert, is hij gewapend tegen dit
gevaar.

Hier is het van belang goed te detinieien. In dc hoinilctizclic literatuur is hct
begrip 'meditatie' op heeI venchillende
manieren gebruikt. Soms kan hei zells
aanduiding zijn van biet geheel van de
uvenvegiiig van de tekst met het oog op
de gemeente. Wij willen er een heel
bcpcikte hetekenis aan hcchten:'hiddende untvrinkeIijkheid u w r het evangelie'
Op die manier kan J e stap vrin de rnediiatic gaan doorwerken als een dimensie in
het hele preckproces. (vgl. ovcr dit laatste
aspeci J.R.Douma. Venr Crentor Syiritirs
I3e meditatie en het preekproces. Kampcii 200.174-175.3

JAARGANG 76 - NUMMER 11 - 16 C ICEMBER 2000

'Trimp, noemt het vonronrdccl en dc vcrwnchtinp waarincc je naar ccn tekst toesla1 (a.w 18-19). Hl1 wijsi er up dal we
onf tildens de methodiqche exegese
bewust moeten worden van dc7c factoicn.
AanvuIlcnd nierk ik op. dat er maar EEN
in siaat is vooroordelen ie doorbreken en
het licht van het Woord te laten
opgaaii: God dc I-Icilrge Gccst. Daarom i s
hei gebed urn d e Geesi uuk zu centraal
tijdens hei preekproce~

" Ook Trinip bcgint voor liet raadpleyeii
van de grundteksi al met hel saellen van
vragen aan rle tekst in vertaling (a.w.21)

1
1

" O p die inanier kan de uitleg >an de
Schrift haar sierksie zeggingkracht nnivangen. Blijkens zijn beschrijving 7iet
Trimp dat als idcaal (a.w.20). Maar het
moer gezegd worden, dat veel commentaren lang niet altijd tot die hoogte reiken.
Ook 'i'irimli heeft Cr iwct van, dat dc prcdiker van dergelijke ("unvruchthare")
cummentaren teen hulp te verwachten
heeft (a.w. 19). Ik vocg C F aan toc. dat ook
gerefoinieerde commentaren niei per
definitie geschikt zijn voor werkelijke
preek-hulp.
Het is niet erg overtuigend, als De
Vries stelt, dat geen prediker OP dat
momcnt tijd of mentale ruiinte heeft vvur
'O

verilicaiie (1357) Al!, jc hcwust inct die
verantivoordclrjkc tank onigatii is hct
julft van hclang. tussen hei volionien vati
dc prcck en hei eigenlijke voorgaan
iiiimre re hehhen oni kritische iirsi<~n~l
IC
nerneti.

Ik iiueni liietbil orik gtaag dc nrirncn
van de nndcrc Icdcn \:in dc vakpruep. drs
C. vaii ilusscldoi p tc Muswl. d r J R.lllou"

ina tc Bcvcrwijk ei1 Krcimmenic. di.<
C.J.H:i;ik.dri P.W. van dc Konlp cn
M.E.tInckzcrna Zil Iiehhen cicik de/e
twcc artikclcn meegele/en

Persbericht

gingen hierin meer daadkracht
en visic te geven.

Dagelijks Bestuur Contact
Vergadering Gereformeerde Studentenverenigingen

Helaas wordt "gercfnrmeercl"
nog te vaak geascocicerd met

Sinds kort heeft de Contact Vergadering (CV) van Gerelorinccrde Siudentenverci-iigingen
ecn Dagelijks Bestuur. De CV is
het overlegplatform van clf
Gcrcfnrmeercle Studentcnverenigingcn met in totaal ruim XOO
leden. Van oudsher stonden dcze
verenigingen op exclusieí vrijgemaukl gerclormeerde grondstag.
Steeds mccr verenigingen letten
hun dcui-en echter open voor
aiidcrc christenenen. De vraag is
wal in deze nieuwe situatic het
beflaansrecht is van een gercicirmccrde studentenvereniging.
Hoewel cr dus veel verandert
biniicn christelijk en zekci' binnen vrijgcmaakt Nederland, zijn
d e verclligingen er van overtuigd dat cr nog toekomsl is
voor een gcrcformeerde jdenliteit en dus ook voor eengei+ciormeerde sludcntenvereniging.
Het doel van het instellen van
een Dagelijks Bestuur (DB) was
o.a. om d e gc~amenlijkevereni-
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iiegatieve zaken, zoals bekrompenhcid. conserva(isine e n kerki\me. Hct is nu juist ccn uitdaging om die zaken aclitcr te
Iaten en iiieuw-gereCormcerd te
durven zijn. Daaivcior is het
belangrijk orn beler vorm te
gevcn aan het gezicht naar buiten. Tntcnsivering van d e onderlinge contacten is daarvoor
noodzakelij k.
Het DB is gc"insta1leerd op 17
juni 2000, maar eind cikitobcr
heeíl dc ccrste vergadering
onder leiding van hel nicuwe
bestuur plaatsgevonden. Met
bestuur bestaat tot eind augustus 2001 uit de volgeiidc personen:
Mnrtijn Horsman (Kampen),
voor;rittcr, tel. 038-3319063
Diederik Noordveld (Kampen),
secretaris, tel. 038-3319063
Maarlei1 RaFk (Delfl), pcnningmeester, Iel. O15-2120h08
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THUISKOMEN

J. B. de Rijke

... .Hij zal zwijgen in zijn liefde;.. ...
(Se fanja 3: 7 8)

' K o m Here ~ezus,kom snel!, dat kon re niet bidden vertelde ze me. 0, niet dat ze nief naar verlangde die nieuwe wereld. God volmaakt loven en prJzen, prachtig leek haar dat. Duf was immers niets
minder dun thuiskomen. Maar om daar te komen
moest er eerst wel een hindernis worden genomen.
En daar zag ze heel erg tegenop. Het laatste oordeel. Als de boeken open gingen. En iedereen zou
dan I-och horen wat re verkeerd had gedaan? Ja,
want de HERE zou nog wel een hartig woordje met
haar hebben te wisselen. Dat wist ze zeker.
Zwijgen onzin?

de HERE is op Jeruzalem en
Juda vanwege hardnekkig ongelooi. Hij zal zeker oordelen. Jeru~ a l e mgaal eraan. Maar vanaf
vers 9 klinkt daii ineens die
lioopvcille boodscliap. E r zal
bekering zijn. Zowel in Jeruzalem al? ver daarbuiten. E n de
HERE zal al diegenen die door
hun ongeloof zijn afgedwaald in
Jeruzalem bren9en. Diegenen die
door hun ongeloof ver van Iiuis
zijii geraakt brengt Hij weer
thuis. Bij Zich. E n dus is er alle
reden voor feest. Maar eerst
zwijgt de HERE. In liefde.

Cornrnenintnren op Schnin 3:7
hebben al heel wat voorstcllcn
~ e d a a nom het woord 7wijgcn
anders te vertalen. Dat lijkt nok
logisch. De tekst is vcrdcr vol uithundigheicl. .Juhcl.Gejuich. Zwijgen hoort daar nict bij. En daar
komt nog ccns bij dal liet zwijgen
van God als i-cgcl niel icls positiefs is. In Psalm 8.3 wcirdl wijgen
en wcrkclnos kickijken van Gud
in een adcm gcnocrnd. E n dan
7ijn cr nog dic vciorheelden in de
Bijhcl dal mensen contact zochlcn mcl God. Maar God zweeg.
Verloren zoon
Geen gelici~ir.Huiverinywekkcnd. Kaii God dan in liefde
/wiigcn:' De vluchtwen. o m een
Henri Nouwen heeft in het boek
andcrc vertalin? te kiezen lijkt
'Eindelijk Thuis' zijn gedachten
dus heel a:intrekkeli,jk.
weergegeven bij Rembrandts
schilderij ' D e terugkeer van de
Jeruzalem toch een thuis
verloren zoon'. Een ontroerend
boek waarin Henri Nnuwen mij
Seiriniii brengt Ciods oordeel ter
oog geeft voor al dic details van
spi-;ike iii iioofrlstiik 3. Hij doet
het schilderij. Oog voor de gelijkenis. E e n schilderij dat in al zijn
dal in taal die di~idelijkvooruitgrijpt op Iicl laatste oordeel van
zwijgen sprekend is. Sprekend
de HERE. Sefanjn bepaalt ons
van de liefde van de vader voor
dus bij advent. Christus
zijn teruggekecrdc zoon. Een
(wederjkcimst. Eerst vertelt Seschilderij dat sprcckt van de stiltc
firnja iii de verzen 1-8 hoe boos
als de zoon terugkcert. In Lucas
I
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16:21 staat dat de zoon zijn zondc
belijdt. Sprekend breng1 hij zijn
gewelcn onder wocirdcn. Maar
zijn vader reageert daar nict op.
Althans, niel direct. De ccrstc
woordeii van de vader gaan ovcr
feest vieren. Maar als directc
reactie o p clie heliidenis van rond e zwijgt de vader. In liefde. De
taal van de open armen, de liefdevolle omlielzing spreekt bockdelen. De vader hoeft aan d c
woorden van zijn zcion nicls
meer toe te voegen. En Z O
spreekt die liefde. Van vergeving.
Verzoening. E n dan, is het tijd
voor uitbundiytieid.

Met open armen
Moet je opzien tegen hel laatste
oordeel omdat d e HERE al j e
zonde je nog eens haarfijn cinder
ogen brengt? Mensen doen vaak
zo. Je Iiebt vergeving gevrriagd
maar voor de ei9en veiwerking
moet die ander nog eens cinder
woorden brengen wat je allemaal
fout hebt gedaan. Maar als je
geweten nu spreekt is dat omdat
de H E R E door zijn Geest dat
geweten laat spreken. Dan is Hij
bezig met je bekering. Als verdwaalde richt Hij je o p de we$
naar huis. Hij roept je binnen. E n
als je dat geweten onder woorden brengt naar Vader, zou Hij
anders zijn dan de vader uit de
gelijkenis? Zwijgen in liefde. Wat
moet dat een heerlijke ontmoeting zijn. Met open armen klaar.
Binnenhalen. Feest. Advent. Eindelijk thuis.

Ds. J.B. de Rijke is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Eindhoven

B. Luiten

WEEKEND-MilJONAIRS

n met God

Wat
is er zo boeiend aan een quiz op zaterdagavond? Zijn de vragen leerzaam? Straalt de pre""'
sentator veel uit? Misschien wel. fy1aar ongetwijfeld
is de grote trekker de inzet van het geld. Daarom
heet het programma ook zo, je kunt met ongeveer
twintig goede antwoorden miljonair worden. In
één klap rijk! Dat zal je toch overkomen. Je zal toch
in die stoel mogen zitten. De hoge kijkcijfers verraden dat velen deze spanning willen meemaken. Ze
kunnen zich inleven in de persoon van de kandidaat, de antwoorden bedenken, maar ook de
afwegingen maken: spelen we verder of niet, hoe
groot is de gok? Je kunt veel winnen maar ook
weer veel kwijtraken. En tussendoor even de cijfers
van de loterij; hoeveel miljoen zit er vandaag in de
jackpot?
Even krassen
En hebt u al gekrast vandaag?
Het maakt je dag spannender, als
je de reclame mag geloven. Als je
bij de drogist bent voor een nieuwe tandenborstel, kun je bij de
kassa meteen even wat krasloten
kopen. Ze staan zo op de toonbank dat je ze niet over het
hoofd kunt zien. Sorry, je moet
wel boven de 18 zijn, anders kun
je hier niet verantwoord mee
omgaan. Voor de meeste mensen
is dat geen bezwaar, ze hebben
de leeftijd om weloverwogen hun
geld te besteden.

quiz, hij gaat met geld naar huis
en voor jou is het programma
afgelopen. Je beeldt je iets in, je
stelt je iets voor, en vervolgens is
het weg. Het gaat aan jouw neus
voorbij.
Dan maar krassen. Kleinere
bedragen, maar misschien met
meer kans. Alhoewel, dat valt
ook tegen. Je moet toch wel veel
van die loten kopen om echt iets
leuks mee te maken. 't Zit nog
niet mee. Misschien moet je er
nog een paar meer proberen. Het
geluk zal je vroeg of laat toch wel
eens toelachen? Of niet.. .?

Schijnwereld 1

gaat je richten op wat je zou kunnen krijgen, maar niet hebt. De
begeerte wordt zo sterk dat erin
gaat investeren, ... en dan ineens
is alles weg. Net een zeepbel.
IJdelheid, zou Prediker zeggen.
De mens blijft teleurgesteld achter bij wat zo mooi had kunnen
zijn. Ja, dat zal je maar overkomen. Weg mooie dromen en
idealen, je maakt in de werkelijkheid een harde landing.

Schijnwereld 2
Hieraan is ook een andere kant.
Als je in gedachten leeft in een
schijnwereld, in onbereikbare
idealen, krijgt de werkelijkheid
een andere kleur. Ze wordt
grauw, ze valt tegen, want je
krijgt heel sterk het gevoel dat je
steeds met lege handen staat.
Met andere woorden: je ziet niet
meer wat je hebt. Je waardeert
de 'gewone' dingen niet meer,je
eten en drinken, je kleding, je
onderdak, je opleiding, je werk,
te veel om op te noemen. Daar
word je minstens zo ongelukkig
van.
Het mes snijdt dus naar twee
kanten: je kunt niet krijgen wat
je allemaal zou willen hebben, én
wat je wel hebt heeft z'n glans
voor je verloren. Zo word je twee
keer onderuit gehaald.

Geloof

Een kans, meer niet
Het probleem is evenwel, dat je
zo vaak met lege handen staat.
Miljonair worden door een loterij overkomt slechts een enkeling. En al heb je nog zo meegeleefd met de kandidaat in de

Voor je het weet ben je beland in
een schijnwereld. Het geluk
wordt je voorgespiegeld, de kansen komen levensgroot op je af,
grote bedragen worden je opgedrongen. Ze nemen je gedachten
mee, verlangens krijgen vorm. Je
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En dan nog hebben we het
eigenlijke probleem niet
genoemd. Want er gaat op deze
manier nog veel meer verloren,
en juist als christen krijg je dat in
beeld. Dat gewone rijtjeshuis
waarin je woont, en die eenvou204

I

l

I

l

digc kludiiig die je draagt, en das
mcuhilnir dat misschien aan vervanging tcic is. Itet heeft allemaal
CCR bijmnílcre waarde voor wie
gclocil't. Jc hebt het na~nelijk
gckrcgcn, van God. En niet zomaar gckrcpen, e r is voor betaald
niei dierbaar bloed. Dat is de
glrins dic: over alles ligt. Mag je
dan nooit wat vervangen door
iets dat rnociier en nieuwer is?
Natuurlijk wel, dat zal ook wel
moelen want alles is vergankelijk. Maar niet zonder dat je d e
Herc crvoor bedankt hebt. Het
hui%waarin je woont, de kleding
die ,ie draagt. de mogeli"jk11eden
die je hebt, het zijn allemaal
geschenken die voor jou goed
7ijn. Ze worden je met liefde
gegeveli. wit ben je diep ongelukkig als .ie daarvoor blind
wordt. Den ben je pas echt
onderuit eehnald.

Inzet
De terreur van de kansen en
begeerte11 heeft geen andere
bedoelin? dan je te ontvoeren uit
de wereld van God. Voor die
realiteit word je blind gcmaakt,
met de bedoeling clat jc ccii
eigen wereld gaai ophouwcn. En
dan stug volhouden. ook al lukt
het niet. Want inisscliicn lukt liet
volgende weck wcl. Die kans is
er steeds rrpnicuw.
Z o wordt ccn aCgcid geboren.
Vanuii jc cipen begeerten. En je
Iccrl mclceii wat een afgod is:
icts dat jc gevsngeii neemt. tot
slaaf mankt. Zo kom je steeds
vcrdcr van huis, van het vaderhuis waarin iedereen vrij is,
Mcl is de m n d e van het begin:
meci- willen hebben en meer willei1 ~ i j ndan je krijgt. Niet meer
hcl paradijs zien waarin je mag
woiicii, m;iar gefocust zijn door
dic cnc boom die je niet kreeg.
Mct dic ;lande zijn we allemaal
hcsmct. Vandaar dat we zo snel
tc vcrlciden zijn. De afgod is e r
7oniaar.
Maar dan ineens zie je de inzet:
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dat is niei het geld waarmcc dc
gok wordt gewaagd, waarrnec je
kunt winnen of verlie7en. De
inzet ben je zelf. af je met Je7us
zult leven of niet. Of dat je
voortdurend langs Hcrn heen
zult kijken, om op ccn andcrc
manier gelukkiger te worden.

-

Als je dat mag doorzien is je redding al begonnen, vanuit dc
hemel. De centrale vraag die
Jezus stelt is: 'Wic bcn Ik?'.
Daarmee trekt Hij on7c aandacht naar Zich toe. 'Wie ben Ik
voor jou?'. Dal drijít ons tot
nadenken, tot bezinning. Om
vervolgens te ontdckkcn dal wc
in Hem méér ontvangen dai-i we
ooit zouden kunncn vcrzinncn of
begeren. Hccl verrassend. Door
onze begeerte zijn we pestralid,
cn vcrdwalcn we steeds opnieuw.
Gods antwoord is: ons mé&r
geven dan wc kunnen bedenken.
Dat lijkt nicl aTtijd zo. Hij geeft
nict alles wat wij vragen. Maar
loch is hef waar: wat Hij wel
geeft is altijd meer dan wij kunnen bevatten. Want God seeft
Zichzelt zijn Zoon, zijn Geest,
zijn liefde. zijn aandacht, en
daarbij schenkt Hij ons heel zijn
koninkrijk. de wereld en alles
wat erin is. Wat valt er buiten
Hem nog. te begeren?
We zijn nu niet meer in de sfeer
van de lrarrsen, die schijnwereld.
Nee. nu worden beloften ons
voorgehouden. die betrouwbaar
zijn. Die niet wegfloepen als je
ze wilt vastpakken. Geen ijdelheid, maar realiteit. Wat een verschil. Daardoor komt ccn mens
tot rust. En hij komt thuis, de
miljonair te rijk.

Ds. B. Luiten is predikant van de
Gereformeerde Kerk te Zwol/eCentrum

Krimpen aan den IIJsscl
Rercicp aangenomen: J.B. dc Rijk c tc Eindliovcn, dic bcdanktc
voor Rotterdam-Oost en Zuidla-

ren

-

Zuidhorn Het adres van d c
aanlaande generale synode l e
Zuidhorn is: Generale synode
van de Gereformeerde Kerken
in Nederland Zuidhorn 2002.
Postbus 18.9800 AH Zuidhorn
Dordrecht - beroep aangenomen: A.J. van Zuijlekoin te 'sGravenhage-CentrumlScheveninzen.
Schildwolde - Beroepen: H.M.
Smit te Rouveen

P.S. Utrecht - Nieuw adres quaestor P.S. Utrecht: J. Meijer, PauIus Borstraat 67,3812 TV
Amersfoort. tel. 033-4611909

W.M. Bakker

AMEN
m

t alle volken

H

ij stelt zich voor als Peter. a»-ny voor riet eersl ir i us
kerk komt, Een lange, nerveuze jongeman uit Nigerja,
die ruikt alsof Aij'zí~hzelfin pl~afsvan deodorant royaal met e e n toiletspray bespofen heeft, N a de eerste
kennismokjng -over zijn christelijke achtergrond doet
hij wot vaag- toont hij direct beiangstelling voor de
bijbelstudie. Vóór de volgende keer zal ik hem in zjjn

caravan opzoeken om nader kennis te maken en
hem waf voorstudiernaferiuaí te ge ven.
Op dc afgesproken tijcl zit hij
klaar. Pctcr qpringt op, pakt z'n
Rijbcl crbii cn vraagt wat we
gaan lezen. Ik leg uit dat de bijhelstudic de valgende avond zal
plnatshcbbcn, maar dat ik hem
tcr voorhcrciding vast een kopie
kom hrcngcii van het hoofdstuk
dal wc /.utlcn bcsprcken. Artikel
10 van de apcistolische gcloofsbeliidcnis is aan dc beurt:"lk
gclocii" dc vcrgcving dcr zonden."
Gretig pakt hij dc papicrcn,
begint crin Lc I c ~ c nkijkt
.
inccns
op en zegt cipnicuw: "Wat gaan
we lezen?"
I k besluit zijn vraag niel nog
eens te negeren en lees mcl hem
Psalin 32, die hij met enige mocite in een Enselïe Rijhcl wcct tc
vinden. We praten ei- even civcr
door, totdat Peter kordaat
opmerkt: "Nu p a n wc hiddcn",
en me toeknikt op een manier
die duidelijk maakt dat hij van
mij verwacht daarin voor te
gaan. Pk vraag Iieiil waarvoor hij
in het hijzolider wil biddcn. Na
licht aarzelen noemdc hij cnkclc
punten - zijn land, zijn familie, d e
asielprocedure - en w e cluilen de
ogen.

1

I

studiekring aan. Sterker dan de
eerste kercn dat ik hem ontik me af met wat
persoon we te maken hebben. Hct wordt niet precies duidelijk, hocwc1 Perer in elk geval
de indruk achter'aat d a t
"ln
huisuit geen christen is. Desonlijkt liij
aa n
danks
te
vol
en
d ac h t i g
zing,, van ''create in me a clean
heart. o God" beweegt zijn voet
mee op de maat van de muziek.

Halverwege het gebed. hoor ik
Peter "amen" zeggen. Ik interpreteer het als een teken van
instemming. Als ik het gebed
vervolg. zegt Pctcr al spoedig
weer "amen", iets nadrukkelijker
nu. Ik vat het o p als een teken
om door te gaan, maar blijk hem
verkeerd te hegrijpeil. Kort achter elkaar zegt hij n o g twcc of
drie keer "arnei~",steeds luider,
en uiteindelijk nieeii ik het
gebed te moeten beëindigen.

Het contact mct d e Nigeriaan is
niet van lange duur. Een paar
keer al heeft Pclcr gevraagd hem
vooral op tc komen zoeken als
hij naar een ander centrum of
een opvangwoning elders in het
land wordt overgeplaatst. Als ik
het al zou willen, is her uiteindelijk niet mogelijk. Ineens was hij
es geweest, ineens is hij ook vertrokken, zonder ccn bericht achter te Zaten o[ nog iets van zich te
laten horen.

Dat blijkt precies de bcdcicling
van Peter, die intussen opstaat cn
met grote passen naar d e deur
loopt. Ik heb er geen erg in
gehad dat zijn medebewonei.~,
moslims, in aantocht waren.
Peter heeft het wél opgemerkt
en wil kennelijk niet in een houding van gebed worden aangetrnffen. De Bijbel blijft desondanks o p tafel liggen. Evenmin
schaamt Peter zich ervoor mij als
7ijn "vriend van de kerk" te
introduceren. Als ik na de Ihec
wegga, belooft hij stellig d c volgende avond te zullen komen.

Tijdens zijn verblijf in het AZC
heeft Peter in iedcr geval een
Bijbel en wat christelijke lectuur
gekregen. Als hij die nu maar
heeft meegenomen! En zonder
dat hij het weet, wordt er tijdens
de bijhelstudie bovcndien nog
voor hem gebeden.

I

W.M. Bakker is lid van de Gereformeerde Kerk te Harderwijk. Ook is
hij voorzitter van een interkerkelijke
diaconale werkgroep waarin tien
kerken particperen rondom het
AZC Zeewotde

Een dag later schuift Peter inderdaad in de internationale bijhel-
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DE ZONDE TEGEN
DE HEILIGE GEEST 2

'itergronden

Er

is nog dtJd vee, misverstand over 46
den
van de Here Jezus met betrekking tot het lasferen
van de Heilige Geest.Tot op vandaag toe zljn er
kinderen van God die menen dat zJ deze zonde
bedreven hebben en dat er dus voor hen geen
vergeving meer is. In enkele arfikelen proberen wJ
meer helderheid t e krijgen over d e vraag waar hef
bij dit Iasferen om gaat. Welk kwaad heeff de Heiland op het oog en waarom is voor deze zonde
geen vergeving? In een vorig an'ikel sfonden w1 al
uitvoerig stil b0 Matfheüs 7.23 7 en 32 en konden
constateren dat er door Jezus onderscheid
gemaakt wordt tussen hef spreken fegen de Zoon
des mensen én hef spreken tegen de Heilige
Geesf. Maar duarbJrezen weer nieuwe vragen, In
dit artikel zetten wij de besprekíng van MaHheus
72:31 en 32 voort, waarbjj ook enkele andere
Schriftplaatsen onze aandacht zullen kruen.
In het spoor van de
'vaderen'
Ik wccs er al o p dat de woorden
van Christus over de lastering
van de Heilige Geest in een
bepaalde situatie geklonken hebhen. Jezus genas een bezetene,
die ook tiog blind en stem was.
IHij bevrijdde een mens, die voor
elke vorm van genezing onbenaderbaar was. Maar ondanks het
feit dat het koninkrijk van God
in deze unieke genezing onweersprekelijk op hen afkomt, zcltcn
de Farizeeën hun opposi~ictcgcn
Jezus voort, waarbij zij e r niet
tesen opzien Hem als een handlanger van de duivel te brandmerken: "Deze drijft de ho7c
,
geesten slechts uit door BccEzcbul, de overste dcr gecstcn".
In die situatie heeft dc Hciland

gesproken over de lastering van
de Heilige Geest en over het
spreken tegen de Geest. E. Lëvestam heeft in een veelszins fraaie
studie aandacht gevraagd voor
de oudte.~rumentischcachtergrond van de termen 'lasteren
van' en 'sprckcn tegen' l . Dczc
typeringen moeten met name de
Farizeeën als kenners van de
Schriften niet vreemd in de oren
hebben geklonken. Tijdens dc
wocstijnreis maaktc rsrael zich
herhaaldelijk schuldig aan het
lasteren van God (vgl. Nuin
21 :5). Daarin bleck zijn weerspannigheid (Ps. 78:40). Het was
in wczen een weerspannig zijn
tegcn Godr Geest - zoals Psalm
i (K333 zegt - die immers in
TsraEls midden wri~(Wag. 2 5 ) en
die het onderwees (Neh. 9:20).
D e typering die Psalm 106 geeft,
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vinden wij ook in Jesaja h3:10:
"Maar zij warcn wcderspanning
en bcdroefden zijn heilige
Geest". Ze staat daar in vcrhand
mct de Engcl dcs HEREN en
zijn genadewerk jcgcns Israel
(vgl. vers 9). Hei is de Engcl in
wie d e Geest van God is en in
wie die Geest werkzaam onder
Israël is. Daarom kan de profect
Israëls miskenning vali liet gcnadewerk van deze Engel typcrcn
als een bedroeven van ~ i j nHeilige Geest. I n plaats van 'bedroeven' mogen wij ook wel verialcn
'krenken', 'grieven'.'. Dan wordt
nog duidelijker hoezeer Israël
zondigde tegen d p 17'rilig~Gersr.
Later spreekt Stefanus in zijn
rede voor de Joodse Raad over
het verzet van de 'vaderen' legen
de Heilige Geest. (Hand. 751).
D e Farizeeën 'lasteren' en 'spreken tegen'. Daarmee gaan zij in
het spoor van hun 'vaderen', zetten hun weerspannigheid tegen
Gods Geest en hun grieven van
de Geest voort!. Tegelijk is wat
zij doen erger. Want Jezus is de
Engel des HEREN over wiens
komst Maleachi profeteerde (vgl.
Mal. 3:l e.v.), en die nu in het
vlees gekomen is. In Hem is
Gods Geest. En Hij doet zijn
wondcrcn van bevrijding door
dic Gccst (vgl. Mat. 12:ZX). Daarom gcldt van de7e Farizeeën nog
meer dan van hun 'vaderen':
"Maar zij warcn weerspannig en
krenkten rijn Hcilige Geest"!

Tweeërlei Iasferen
Terwijl d e Fanleeën zo bezig
zijn, klinkt het woord van Cliristus: "Alle zonde en lastering zcil
207

de mensen vergevc7n worden,
maar de Insr~nrlgvlin de Gpe<~t
zal niet verEjiPvrn worden. Spreekr
ieniarici c.Pn woord regm de Zoon
des mmsen, Ciet ?n1 uergevPr1 worden; maar sprrekr iemand regen
L!P M ~ i l i g
Gee.~t,
~
her 7aS h e m niet
vergrven worden, noch in d e ~ e
pmw, noch i?i ( / P toekomerrde".
Fk wees er al eerder op dat Jezus
Iiier oninisken haar onderscheid
maakt tusscn 'alle' lastering
(zélfs hel spreken tegen de Zoon
des mensen} én d e lavtering van
o[ het spreken tegen de Heilige
Geest. H o e inueteii wij dit
onderscheid verstaan?

26:64 e n Matteus 2430. Ridderbos verklaart het gebruik dan als
volgt: "Zo bood ook de naam
Zoon des iiienseli Flem ener7,ijds
d e gelegeiiheid zijn hoge waardigheid aan te duiden, terwijl Hij
anderzijds under die naam, vanwege onkunde en ongeloof. verborgen kon blijven. Pas later zou.
evenals over heel zijn zelfopenbaring, ook uver die naam het
volle licht opgaan. Bij deze
opvatting is het ook heel begrijpeliJk, dat Jezus eerst in het laatste van zijn optreden te verstaan
gaf, dat Hij deze zelfaanduiding
aan Daniël 7:13 ontleend had" '.

O m tot een antwoord te komen
is het belenerijk erop te Ietten
hoe J w u s ziclizelf hier noenit: 'de
Zoon des Mensen ' . E r is onder
de geleerden verschil met
betrekkin? tot de herkomst en
de betekenis van deze zelfienaming '.J. vcrn L I r r q ~ e t ?bijvoorbeeld meent dat in deze aanduiding niet meer sezegd wordt dan
dat Jezus 'de afstammeling van
een mens' is:Zoon van een
mens' wijst in het Grieks op zijn
geboorte uit een mens. Het is een
laagdrempelige omschrijving
('mensenkind'). En de hcpaokde
zelfbenoeming ('de zoon van de
mens') refereert aan het beeld
dat Jezus' omgeving van Hem
had. Zij zciden:'ccn nicnscnkind!''. Hicr is geen beslaandc
titcl, maar 7c is v r ~ ~ cvan
h l Jezus'
crealief taalgebruik waarin Hij
reagccrt op /,i.in omgeving. Van
Rruggcn /,iel dan ciok geen verband mct dc figuur in Daniël
7:13 (Iemand gelijk een mensen~ocin')'.

Wij behoeven over dit alles hier
niet te besIissen. Wel is opmerkeIi,jk dat deze relfhenoeming vervalt wanneer aan Jezus' vernedering een einde is sekomen. Wij
vinden tiaar nog wel in de lijdensaankondigingen, maar direct
na Pasen vervangt Jezus haar
door de titel die Hij van God
ontving: 'Christus' (vgl. Luk. 24:
26.46). " D e zelfaanduiding 'de
zoon van de mens' hoort bij het
idioom van Jezus tijdens zijn
Teven op aarde. Alleen toen functioneerde deze term" '.
Wij kunnen concluderen dat de
benaming 'de Zoon des mensen'
typisch behoort bij d e tijd van
Jezus' vrrneriesing en ~ i j nm i s kenrl-zijn.

Iiemun Ridcl~rhoslegt echter
wel verband met Daniël 7:P 3. Hij
ziet dat verband juist oplichten
in de hep:ialdheid van de zelfbenocming, niet 'een zoon van een
mens', 'mniir: 'de zoon des mensen'. Hij nieent dat de samenhang met Daniël 7: i3 moeilijk te
oiitkeniien is, gelei o p Matteus

'

Hcl gebruik nu van dczc zclfbcnoeming werpt licht op wal de
Heiland zeg( over het iwcccrlci
lasteren.velen in Israël hebben
legen Jezus gesproken en kwalijke dingen van I-Iem gezegd.
Maar liet betrof de Zoon des
mensen, een Jezus die optrad als
een mensenkind en wiens messiaanse heerlijkheid nog veelsziiis
schuil gin?. Rij dit optreden kon
nog sprake zijn van 'niet weten'
(vgl. Luk. 23341, van 'oiikunde'
(vgl. Haiid. 3: 17$,van 'niet
erkennen' (vgl. l Kor. 2:s).
Daarom blijft hier de mogelijkheid van vergeving nog open '.
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Jezus waarschuwl echtcr. Met
lasteren van Hcm kan worden
tot eeii lnslercn vrin de Hcilige
G~P-E
T r~koint
.
namelijk een tijd
waarin allc sluicrs worden weggenomen cn lict Iiclit over Hem
teiivolle al opgaan. Dan is er
geen platiis iiiccr voor 'nict
welen' ~T'oiikundc'.Die tijd zal
aanbreken wanileer dc licilige
Geest kom1 cim van Hcm te
geluigcn (vgl. Joh. 15:2C7) en Hem
te verheerlijkcn (vg1Joh. 16:13).
Wie dan nog sprcckt tcgcn Jezus,
spreekt tegen de Heiligc Geest,
die sinds Pii~kstcrcndc grote
Getuige van Hem o p aardc is!

'

1

Een waarschuwing?
E r is nog allijd ccn vïrschil van
mening over dc vraag: Maakten
de Farizeeën zich reeds schuldig
aan de lastering van de Hciligc
Geest, toeii zij zulke vreselijkc
dingen over Jezus zeiden 1' Vcrschillende aulcurs gcvcn daar
een positief an twocird op ".J. vurz
Bruxcqcn tekent daarbij aan: "Er
is wel vergeving voor zcl Ts cicze
oppositie. maar alleen wannccr
men tiaar opgeeft eir erken1 dat
men tegen de heilige vaii God
heeft sesproken" "'.Maai- defc
opvatting doet mijns inziens
geen recht aan de oiimiskenbarc
onderscheiding, die de Here
Jezus maakt tussen wat vergefelijk is (het spreken tegen de
Zoon des mensen) en wat onvergcrclijk is (het spreken tegen d e
Hcilige Geest).
Duidclijk heeft Christus de Farizccen op het oog, wanneer Hij
hct hccft over de lastering van
de Gecst. Hccl duidelijk blijkt
dil uit Markus 3:30:"Immers, zij
zeiden: Hij hccft cc11 onreine
geesl". Maar daarmee verklaart
Hij nog nict dat de Farizeeën
rnettertlaod zich hebben schuldig
gemaakt aan de zonde waar
geen vcrgcving voor is.
Het komt mij voor dat een positief antwoord o p dc hoven
genoemde vraag zich moeilijk

verdraagt mei Christus' bede aan
het kruis" "Vader, vergeef het
hun, want zij wetcn nict wat zij
doen" (Luk. 2334). Met K. Schilder meen ik dat Christus hier in
één woord ('zij') samenvat "de
pnsL.Jre aqern~ens~-hirp
van hen,
die dit duistere werk voor hun
veratitwoording nemen. Zoowel
de joden als de romcinen bedoclde de Heiland. De romeinen voereli het vonnis uit, maar de hogepriesters voeren het commando
l l . Het verdraagt zich nok niet
[net wat Petrus zegt over het
handelen van vnlk Cn Iciders
('gelijk ook uw ovcrslcn'!) in
Mandelingcn 3:17. Hci is ccn
handelen 'uit onkunde' (kuttr
ccgnoinn) geweest ".
Zowel in de bede van Christus
als in wat Petrus 7cgl horcn wij
het oudtestamcntiwhc ondcrscheid doorklinken lussen zeilde
'zonder o p ~ c t 'i,i i onwetcndlieid
bedreven, waarvoor vcrgcving is
(Cev.4:2 c.fl.) Ln m n d c 'mct opgeheven hand', in wclbcwustc
opstand hcdrcvcn, waarvoor
gccn vci-gcviiig i5 (Num. 1530,
31). In dit verband is ook nog 1
Korintiërs 2:s te noemen waar
P;iulus schsijCt dat geen van d e
bcliccrsers win deze eeuw seweten heeít van de verborgeii wijsheid van Gud, lietgeen uitkomt
in Iiun kruisinsen van de Heer
der heerlijkheid. Met die
'beheersers ('avcizonlc.s')doelt d e
apostel zeker ook op de Joodse
leiders e n stadhouder I'ilatus.

Dit alles leidt tot de gedachte dat
de zijd waarin Jezus nog optreedt
als de Zoon des mensen, als nog
niet geopenbaarde Heer der
heerlijkheid, nog de tijd is van dc
'onkunde' en het 'nict weten'.
Wat de Farizeeën doen is verschrikkelijk, maar het is nog niet
onver~efeli,jk,omdat zij nog niet
ten volle beseffen met wij zij in
Jezus te doen hebben.
D e oudere K. Schilder heeft
terechtgewezen op Iict oprnha-

ring.~histnri~ch
pcr5pccti cf. Er

licht over Jezus is opgegaan, de
lastering van dc Heilige Geest
i.al7ijn. d c vcrwcrping van het
licht dat dan inderdaad stráált in
dc duisternis!

komt een tijd wawin het volle
licl-ii ovcr Jc7us in en door de
Geest zal opgaan cn voor onwctcndheid gccii plaats mect zal
zijn. Wie dan nog sprcckt tegen
de Zoon, lastert dc Hcilige
Gccst!

Markus 3: 28,29 en lukas
11:lO

1

Wij 7ullcn Christus' woorden in
Matteus 1231 cn 32 dan ook
1
moeten lezen als een ernstige
ivartr.~chuwi?7g
in dc ccrstc plaats
aan het adrcs van d c Farizcccn. 1
;
Dat Jczus hier en nu sprcckt
ovcr lastcrcn legen de Hciligc
Geesl in onderscheiding van hel
spreken tegen de Zoon des mensen is; niel toevallig.
"Dic ondcrscheidii~gwordt
gemaakt, als vanuit de verborgcnhcid van Christus' imcssianiteil hel Koninkrijk Gods en d e
kraclil van de Geest manilest
worden in de uitwerping van de
demonen in een onweersprekelijk en evident lierstel. Wdnneer
d ~ r onweersprekelijkheid
e
niettemin weersproken wordt en d e z ~
evidentie wordt miskend, dan
klinkt een waarlijk unieke waarschilwing over de zonde tegen de
Heilige Geest. Het is een waarschuwing niet tegen de moedwilligheid der zonde in het algemeen. maar tegen hes bewust
weerspreken van het onweersprekelijke, dat hier zichtbaar
wordt'' l l .
De Farizeeën miskennen wat zo
evident is en weerspreken wat zo
onweersprekelijk is en dáárin
gaan zij in het spoor van de
'vaderen' die tegen God spraken,
ofschoon zij zijn werk gezien
hadden (Ps.95:9; vgl.Ps.7X:ll).
De onvergefelijke zonde is in
ccsstc instantie niet dat mcn aan
d c duivcl tocsclii-ijft wat uit dc
Hcilige Geest is (zo A.Kuyper
bijv.), maar dat mcn In ongeloof
onweersprekelijk is met betrekking tot Jezus als d c Christus. In
wat dc Farizeeën docn vertoont
7ich wat straks in de bedding
van de Gccsl, wanneer hct vollc
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Br zijn in vcrband met ons
onderwerp nog twee plaatsen in
de evangeliën die hier genoemd
worden. Allereerst is dat Markus
3:28,29.Markus vermeldt niet
expliciet hct sprcken tegen de
Zoon des mensen, maar wij vinden wel bij hem hct onderscheid
tussen 'de godslasteringen' waarvoor vergeving is. én Iict lasteren
legen dc Hcilipc Geest waarvoor
lot in eeuwigheid gcen vergeving
bestaat. Ik wccs Cr al op dat bi-i
Markus hei woord ovcr het lasteren van de Geesl duidelijk verbonden wordt met wat d e Farizeeën na die unieke genczing aan
het doen rijn.
Het lasteren van de Heiligc
Geest wordt hier een 'ccuwige
zonde' genoemd: deze m n d c
blijft zonder vergeving lol in ecuwigheid.
Verder geeft de tekst bij Markrts
geen nieuwe gezichtspunten. Wal
anders is dat bij Lukas. Lukas
vermeldt namelijk het woord
over het lasteren van d e Heilige
Geest in een heel andere context,
niet in verband met d e genezing
van de bezetene, maar in het verband van een rede van Christus
tor zijn leerlingen.
In die rede spoort Hij hen aan.
niet voor mensen te vrezen. maar
Hem te belijden voor de mensen.
Daarmee grijpt de Heiland terug
op een opdracht die Hij hun al
ccrder gegeven had (vg1.9:26).
Jezus spreekt over wat de leerlingen reeds ervaren hebben. Maar
tegelijk wijst Hij hen o p de toekomst:" Wanneer zij u brengen
voor de synagogen en voor de
overheden en d e machthebbers,
maakt u niet bezorgd, hoe of wat
209

gij Ier verdediging moet sprckcn.
Want de heilige Geest zal u op
het eigen ogenblik leren. wat gij
zeggen moet".
Het lijkt me voor de hand liggend wat Jezus zegt over hel lasteren van Heilige Geest op het
komende getuigenis van de lecrlingen te betrekken '" En dan
klinkt er een bemoediging in
voor de leerlingen. Hun 'bclijden' vuor de meiisen is niet minder dan liet woord van dc Hcilige Geest, de Geest die komt om
Jezus' zaak in deze wei-eld blijvend aan de orde te stellen, de
Geest die de grote Getuige van
.Jezus de Christus is!
Daarom is het in ongelciof verwerpen van wat d e leerliligen
zullen belijden. ook zo verschrikkelijk: het is lasteren tegen de
Heilige Geest!
In een laazsre artikel willen wij
aandacht geven aan enkele teksten uit de brieven van het Nieuwe Testament die ook aitijd in
verhand met de zonde tegen de
Heilige Geest ter sprake zijn
gebracht.

licid dic Iichoort tui J e ~ u sidioom
'
in
cc11situatie vaii reayeren op het beeld
waarmcc anderen Hem (len onrechte) insloten en als Loon van God
afwczen" (a w., p. 100).

1

"

De Septiiayinia heeft in Lc\. 2214
hetzelfde katci ugnorun!

J. van Bruggen, a.w.. p. 89.
"

H 'l Ridderbus. Het rvringrlir tioor
Marrf~eus,I (Korte Verklaring), Kampen Z.J.,p. 172.

'' C C. Berkouwer. Dr. ?(inde. 11. Kampen 1960, p. 118.
I''

' J. vaii Bruggen. a.w.. p. OL>
Vgl. wat Paulus. de vroegere 'gndslastcraar'. 'vervolger' en 'geweldenaar'
zcgt: "Vaar mij is ontferming hewe7en. nntdar ik hct in niijn unweientllicid, uit ongeloof. gedaan heb"
(1 T m 1:13}.
"

Zo bilv. dc joiigcre K. Schilder. Unr
Woord pn Kerlc, I, Gues 1947, p. 214: J.
van Bruggen. Matre~is.Her evarig~.rlri
voor I~rurl,Kampcn 1990. p. 2213; H.N.
Ridderhos, n w., p. 241. P Gruenenherg, Dood-:ende Over de z o ? ~ d t
/rvgraiir Herlige Gcest, Goes 1997.
meent: "... dc Farizcce'n lasteren door
hun heschuldigitig in feite de Heilige
Geest; maar dat wordt hen als zodanig
niet aangerekend" (p. 73).

K. Schilder. Chi.~stri\rit i411 lijden, 111.
Kampen 1952. p 107.

J. van Briigpen. !,u( ac IIcr evnngehe
n17 voorg~rchr~rlrrrir,
Knmpcii 1993,

zegt: "... de volgorde van dc i n n e n
maakt liet echter niet nanncmclijk dat
vcrs I0 geld! als bemtiedigitig in ccn
tockoinqtige situatie die pn? in vcri 12
wordt Iicichi cvcli " (p.25 1) Het
woordje 'pas' vind ik hier misplaatit
Dc vcrzen I l en t 2 wlgen dircct np
V C I T 10: er zit iiiets tusceni Hij Van
B n i g ~ c n suitleg speelt ook liicr 7ilii
gcdachtc van 'alyehele amneqtie'
waardnnr hij (nota bene') vers 10 'Iict
evangelie in hct kort' noemt (La p )

DI:R.N. Hendriks is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk te
Amersfoort-Centrum

,f: Lk I 2 , I U . Lund 15168.

Hei hebreeiiwse woord ii in Pwlm
7k40 (N. Vert.) weergegeven met
'ei ieven'.

Even geen
raad
meer weten?

3 Vrl. o.a. J.P Letiinga. De uitdrukking
'de Zooti des mensen'. in: Alrnriiruk
Firler Qrirarlrot Intrllr~rumIY.55-i 9.57.
<

.

J. van Brugyen. Her ~ v a n g ~van
li~
Gods zoon. Kampen (1 996). p. 98. Van
Brugyen meent. "Dele bepaaldheid
blijk! yeen zelfsi;indige heiekeniscompuncni ie bieden. Hei is een hepanld-

JAARGANG 76 - NUMMER 11 - 16 DECEMBER 2000

210

SCHOOLDAG 2000:

'HET GEBED'
B. Kamphuis
Vele duizenden broeders en zusters hebben op 27 september 2000 de
weg naar Kampen weten t e vinden voor de Schooldag. Een hartverwarmende dag was h e t voor alle mensen die bij de Theologische Universit e i t iri Kampen betrokken zijn.
H e t thema voor alle samenkomsten was 'Het gebed'. Op indringende
wijze is daarover gesproken in kerken, in een tent, in een sporthal. Zelf
was ik's middags in de sporthal, waar voor de tweede keer die dag
een overvolle gezinssamenkomst werd gehouden. N a a s t veie andere
leuke en ontroerende momenten is mg vooral h e t aangrgpende verhaal
van Wilma van der Jagt bijgebleven, over Sjaa k, een jongen m e t een
verstandelijke handicap, die zijn vertrouwen stelde op de Heer zun
God. Prachtig ondersteund door muziek en audiovisuele hulpmiddelen
werd h e t verhaal gebracht. Helaas maakt d a t h e t nu j u i s t w a t minder
geschikt om a s artikel in 'De Reformatie' gepubliceerd t e worden.
Over de jeugdsamenkomst in de tent, ook twee keer uitstekend
bezocht, heb ik enthousiaste verhalen gehoord. Ook daar werden de
rnogelykheden van de moderne techniek aangegrepen om de boodschap zo duidelgk mogelijk over t e brengen, bijvoorbeeld bij de toespraak van ds. G. Hutten over 'Bidden in Jezus' naam'. Weer maakt
d a t de meeste bgdragen niet zo geschikt voor ons blad. Toch kunneil
we u i t die eamenkornst één toespraak als artikel publiceren. H e t is
het verhaal van Gertjan van Harten, één van de Kamper studenten.
In drie volle kerkgebouwen werden de overige samenkomsten gehouden.
De daar gehouden toespraken van de hoogleraren J.van Bruggen,
G, Kwakkel en M. t e Velde vindt u in d i t nummer.
Hopeluk proeft u op deze wijze iets van de sfeer van een Schooldag,
waarvoor we in Kampen dankbaar zqn.
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ALTIJD ALS ZONDAAR?

LJ kent dn1 zinnctjc wel: 'dit alles
hiriden wij U in de vergrving van
onze zorlden cinE Jrzu.~' wil.
Anwn '.

.Je moet voorgaan in gcbcd, bijvnorhccld aan het bcgin van een
vergadcring iif tijdeii\ de maaltijd aan lafel.Je legt vele dingen
~ En op het
aan dc H F Kvcior.
laatst nocni je daii ook nog 'onze
zondcn'. Jc bidi om vcrgcving.
Want dat mocl cr loch cigcnlijk
wc1 hij. Fleeli de Ijere Jezus ons
dat zclf niet geleerd? Hij gaf aan
;lijn leerlingen het Onze Vader
als gcbed mee. Met daarin als
vijfdc bede +envergeef oiis onze
schulden, zoals ook wij vergeven
on7c schuldenaren'. Dat komt
pal iia 'geef ons heden ons h g e lijks brood'. Betekent dat niet,
dut je dagelijks moet vragen om
vergeving van je zonden? Net
zoals je elke dag moet bidden o m
ie brood?
Het besef dat je eigenlijk niet
kunt bidden zonder om vesgeving. van je zonden te vragen
leeft onder ons, denk i k, vrij algemeen. Soms bidden mensen zelfs
bij voorbaat om vergeving voor
zonden die nog niet eens begaan
z i j n : ' H ~ wilt
~ ~ .IJ ons ook de
zonden vergeven clic wij vanavond zullcn gaan doen'. Moeilijker wordt hct, wannccr gcvraagd
wordt wclkc zondcn jc conmee(
bedoelt. Hccl w a l kcrklcdcn vinden het bepaald nict eenvoudig
elke keer wccr duidclijk tcgcn dc
H ERE te zeggen, voor welke zonden ze vcrgcving vragen.
Moet je inderdaad altijd bidden
om vergeving van jc xondcn? E n

wal dan te doen, als je 11ooid vol
i s van allerlei zorgen, die je aan
dc HF.KF.wilt voorlcggcii, ~ c T w ~ ~ I
jc op dat moment gccn concrete
m n d c voor ogen slaat? Over dil
soort vragen wil ik het vandaag
mel u hebben. Kortom: als je
bidt, sta je dan altijd als zoiidaar
voor God? E n moet dat in eIk
gebed te merken zijn?
Als je naar de gebeden in de bijbel kijkt, blijkt dat het loch niet
zo vanzelfsprekend is dat je in
elk gebed om vergeving van ie
zonden zou moeten vragen. Ik
denk nu met name aan d e Psalmen. Een boek vol liederen e n
gebeden. waaruit wij nog steeds
kunnen leren hoe wij moeten
bidden.
Sommige psalmen geven blijk
van een diep besef van zonde en
schuld. Bijvoorbeeld Psalm 51.
Davids gebed nadat de profeet
Natan hem duidelijk gemaakt
had hoe zwaar hij gezondigd had
door zich Batseba toe te eigenen
e n haar man Uria om het leven
te brengen.
Maar e r zijii ook psalinen waarin
heel andere geluiden klinken.
Psalmen waarin met geen enkel
woord gercpt wordt van zonde
en de noodlaak van vcrgcving.
Psalmen waarin Tsraclictcn God
uitsluitend wijzen o p hun gocdc
gedrag.
Tk dcnk nu aan Psralm 26.Daal*
lc7cn wij:
I
Doe mij recht, HFRE,want ik hcb
I
in onschuld gewandeld:
I
o p dc H E RE heb ik vcrtrouwd
?onder te wankelen.
Rij de valsaards zit ik niet neer,
met dc huichelaars ga ik niet 0111;
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G. Kwakkel

ik haat het pezclscliayi der hnosdocncrs
en bij dc goddelozen zit ik niet
IlCCT.

H FRE. ik lich licf de stede van uw
huis.
d e woonplaats van uw hccrlijkheid.
(Ps. 26 : 1,4,5 en 8)
OF neem Psalm 44:
Dit alles is ons ovcrkoiiicn, maar
wij vergaten U nicl,
noch verlooclieiidcn wij uw verbond;
ons hart werd niet aivallig.
noch weken onze voelstappen
van uw pad.
(Ps. 44 : 3 8 en 19)

Iets desgelijks vind je ook ~ I d c r s
in het O u d e Testament. Bijvoorbeeld, toen koning Hizkia van de
profeet Jesaja te horen had
gekregen, dat hij niet zou herstellen van de ziekte waai.aaii Iiij
leed. Maar dat hij spoedig zou
overlijden. Toen bad Hizkia niet:
'H ERE, geef mij tocli het leven in
de vergeving van mijn zonden'.
Hij zei alleen:
ach, H ERE , gedenk toch, dat ik
voor uw aangezicht in trouw en
met een volkomen toe~ewijd
hart gewandeld heb en gedaan
heb wat goed is in uw ogen.
(2 Kon. 20,3)
En het antwoord van de H ERE
o p dat gched was niet: 'Hizkia, zo
mag jc nict bidden. Besef je niet.
dat jc ccn mndig mens bent!'
Nce. dc H ERE verhoorde Hizkia's gebcd onmiddellijk en
schonk hem nog vijftien jaar te

Hoe kwamen dic oudtestamentischc gclovipen crtoe om 20 te
212

hiddcii? Dachlcn ze. dat ze met
hun gricdc gednig iets hij God
kondcn vcrdicncn? Leefden ze
luchtig aan hun ïnndcii voorbij?
Nec, dat was hcl punl niet. Waar
het om ging. was. dat /c niet
alleen van hun cigcn tckurten
tegenover d c HI-KF wi~ten.Ze
leefden rihk in dc iivcriuiging.
dat hct Ckii vaii tweeën was: iif je
trok jc nicis vaii dc T-lr:~caan. je
had maliiig aan zijii vci*hond met
Isracl C R aan zijli gehodeli en je
diende d c aí'godcn. b T je kooi
wel voor Hciii. jc bleef 1Tem
trouw cn jc dccd jc becl om te
levcn volgens zijii wil. Maar in
dat geval inciclit .je echt rekeneti
op 7ijll zcpcn. Je iiiucht verwachten. dal dc H t ~ tje: voorspoed e n
een lang Icveli zou yeven. Dat
had Hij imiiici-s in liet Oude Testarnciil keer tip keer heloofci.

Je zou vast wel iets gedaan hebben, wat één van hen niet aanstond. En dus smeekten d e Bahyloniërs hun $oden om toch maar
vooral duidelijk te maken om
weIke zonde het ging. Of ze
namen het zekere voor het onzekere door een lange lijst van zonden te helijden. In de hoop dat
de goede er bij zou zitten en dat
de vertoornde godheid daar
genoegen mee zou nemen.

Zo gingen de psalmisten en
koning. Hizkia niet met de H ERE
om. Zij haclden soms ook echt
geen weet van een bepaalde zonde waardoor zij de bedreiging
van hun leven over zich heen
geroepen hadden. Maar dan ginpen ze niet voor alle zekerheid
zoveel mogelijk onbekende zonden belijden. Wat zij wel deden,
was, dat zij God herinnerden aan
zijn eigen beloften. Zijn hcloftcn
van leven en zegen voor wic,
zoals zij, met Hem wilden leven.
L,

M a m w m ï w i s er van de vervirlling van die helcifteii niets te
mcrkcn. D;i;ir gaal het om in de
mccslc van die gebeden die ik
nci bedoelde. Gebeden waarin
1sr;iCliclen liiet spreken over hun
zonden iiiear alleen over hun
cigeis goede gedras. I t i de meeste
van die gebeden verkeren oudleslamentisclie 3elovigen in
cimstandigheden waarin hun
leve11wordt bedreigd. Door vijandeti of door een dodelijk zickte. Terwijl 7e e r toch vast van
overtuigd zijn, dat zij iiict licircii
bij de dwa7cn c n dc gciddelozen,
de Isi-aclictcn clic mct de MEKE
$een rekening linudcn. Nee. ij
weten yckcr dal /ij Hem (rouw
zijn en aan rijn kaiil r;l;tan.

Nu vind je mike gebeden als
Psalm 26 en Psalm 44 en hct
gebed van Hizkia niet iil hci
Nieuwe Testament. In gccn cnkcl
gchcd in hcl Nicuwc Testament
wijzcn gclovigcn of dc cl-rrhlelijkc gcrncentc op prccies dezelíde
inanicr als in die oudter;tamenlischc geheden God op Iiun eigen
trouw aan I-Iem. E n smeken ze
Helli zci Iiun leve11 te sparen. Aan
de andere kant blijkt ook niet,
dat ze zich altijd verplicht voelden God Inet zoveel woorden om
vergeving van hun zonden te vragen.

In zulkc oiiis!;iiidigheden
reagccrdeli gelovige Israëlieten
hccl anders den de heidenen in
Babylon. Als dic le maken kregen mci ziekte ~ i aiidei-e
f
grote
problcmcn, dan dachlen ze al
gauw dat ccii of andci-e nfyud
b o m op licii /ciu zijn. Zij waren
zich wcli5w;ia~van geen kwaad
hcwusl. Maai- met al die $oden
cn hun luimen wist ie maar nooit.

Ik wil in dit verband één duidelijk voorheeld noemen: het gebed
van de gemeente in Jeruzalem in
Handelingen 4. vers 24-30. Na de
genezing van een verlamde man
.,
bij de Schone Poort hadden Petrus en Johannes Jezus Christus
verkondigd als d e enige Leidsman naar het leven. Toen lieten
de Joodse leiders duidelijk merken, dat zij dat niet goed wensten
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te vinden. Zij gaven Petrus en
.lohannes te verstaan, dat het
afgelopen moest zijn met hun
spreken over cle naam van Jezus
{Hand. 4 : 18).Daarop gingen de
beide apostelen naar d e gemeente om te vertellen wat er gebeurd
was. En de gemeente, op haar
beurt, ging in gebed naar God
toe. De apostelen en hun volgelingen wezen H e m erop, hoe in
hun stad koning Herodes. Pontius Pilatus, d e heidenen en d e volken van Israël samenspanden
tegen de Here .Iezus. Z e vroegen
Hem of Hij ervoor wilde zorgen
dat dc apostden het werk van de
verkondiging zciudcn kunncn
vonrtzcttcn. En of Hij wilde
latei1 zien dat Hij achter hen
stond, door tekenen en wonderen te laten gebeuren.
In dat gcbccf vind jc nicts in d e
' i
trant van:'dit allcs vragcn ~li van
LJ in d c vci-geving van onze znnden'. Was dat omdat de leden
van dc gcnieente zichzelf misleidden door te denken dat zij
gccn ~ o n d haddcn
c
(vgl. 1 Joh. 1 :
8}'? Er is nicts dat daarop wijst.
Oí er wel oi" gccn m n d c bij hcn
was, was niet het pulil waar hcl
om ging. Waar hel om ging, was,
dal er een grote tegenstelling
zichtbaar geworden war; binnen
Gods eigen vcilk. hel volk van dc
Joden. Joodse leiders die Jezus
niet als de opgestane Messias
wilden erkennen probeerden de
apostelen te verhinderen het
evangelie te verkondigen. In dat
conflict stond de gemeente aan
de goede kant.
Net zoals koning Hizkia in zijn
tijd e n de hidders van de Psalmen 2h en 44 op hun manier aan
de goede kant stonden, de kant
van de H ERE . Zo stond d e christelijke gemeente nu aan d e kant
van God, doordat zij wèl geloofden in zijn Zoon die Hij in de
wereld had gezonden. Daarom
mochten zij Hem met volle vrijmoedigheid vragen te laten aien
dat Hij aclitcr hun stond. Door

hen te beschermen tegen de dreigende vervolging.
Sta je, als je bidt, altijd als zondaar voor God? Er is geen bidder hier op aarde die zonder zonde is. Er is geen bidder hier op
aarde die niet steeds weer God
moet vragen om vergeving voor
allerlei dingen waardoor hij of zij
tekort deed aan Gods heilige wil.
Maar dat je zondaar bent, is niet
het enige dat van je gezegd kan
worden, als je tot God bidt in de
naam van Jezus Christus. Want
als je bidt in de naam van Jezus,
bid je in verbondenheid met
Hem, dankzij wie je niet langer
alleen maar een zondaar bent.
Door Hem ben je ook een rechtvaardige. Iemand die door het
geloof deelt in de vergeving van
zijn zonden. En zelfs in de volkomen heiligheid die in Jezus
Christus naar ons toe komt.
Moet je dan in elk gebed om vergeving vragen? Ik geloof dat dat
eigenlijk niet zo'n goede vraag is.
Ik bedoel: ik heb er m'n twijfels
over of die vraag wel past bij de
houding van kinderen van God.
Kinderen van God, die tot hun
Vader bidden in de naam van
Jezus Christus.
Bidden in de naam van Jezus
betekent, dat je beseft dat je
alleen door Hem toegang hebt
tot Gods troon. Dan besef je
tegelijk, wat daarvoor nodig
geweest is: dat Gods eigen Zoon
voor jou uit de hemel kwam en
Zich vernederde tot in die
afschuwelijke dood aan het kruis.
Zo ver waren wij bij God vandaan gelopen, dat het alleen op
die manier goed kon komen, Zo
diep waren u en ik gezonken. Op
eigen kracht waren wij daar
nooit uit gekomen.
Dat besef geeft je een levenshouding, die zeker zal doorwerken in
je gebed. Of dat dan elke keer
met zoveel woorden ter sprake
moet komen? Dat zou ik niet

durven beweren. Wat in elk geval
wel bij elk gebed nodig is, is, dat
je, om een uitdrukking uit de
Heidelbergse Catechismus te
gebruiken, je nood en ellende
grondig kent.
Je nood en ellende grondig kennen. Dat verdraagt zich niet met
een gebed waarin je bij voorbaat
vraagt om vergeving voor zonden die je wellicht diezelfde
avond nog gaat bedrijven. Niet
omdat het de vraag is, of er die
avond iets zal mankeren aanje
liefde tot God en de naaste of
niet. Maar omdat de zonde daar
te ernstig voor is. Zonde is zo
erg, dat je die niet bij voorbaat
kunt afkopen met een gebed om
vergeving. Je kunt alleen maar
vragen of de HEREje ervoor wil
bewaren. En er dan hard tegen
aan gaan om ze uit je leven te
bannen.
Als je je nood grondig kent, kan
het gebed om vergeving nooit
een verplicht nummer worden.
Dan heb je daar van tevoren al
over nagedacht. En besef je, als
je om vergeving gaat vragen, wat
je bedoelt.
Je nood grondig kennen, dat
betekent eveneens dat zich situaties kunnen voordoen, waarin
andere dingen op de voorgrond
staan dan de vergeving van onze
zonden. Bijvoorbeeld, als aan jou
of aan de gemeente echt onrecht
wordt aangedaan. Dan mag je
God bidden om recht. Terwijl je
hart je niet veroordeelt.
Die laatste zin komt uit de eerste
brief van de apostel Johannes.
Dus uit de brief waarin hij
schrijft, dat wij onszelf misleiden
als wij zeggen dat wij geen zonde
hebben (1 Joh. 1 : 8). In diezelfde
brief schrijft hij dat het kan
gebeuren dat ons hart ons niet
veroordeelt. Dan, zegt hij, als ons
hart ons niet veroordeelt, hebben
wij vrijmoedigheid tegenover
God en ontvangen wij al wat wij
bidden. Waarom? Omdat wij zijn
geboden bewaren. En wat is dat
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dan, Gods geboden bewaren?
Dat wij elkaar liefhebben. De
apostel windt er geen doekjes
hoe noodzakelijk dat is binnen
de biddende gemeente. Maar het
is niet het eerste dat hij in dit
verband noemt. Het eerste gebod
dat hij noemt, is, dat wij geloven
in de naam van Gods Zoon,
Jezus Christus (1 Joh. 3: 21~23).
Als je hart je niet veroordeelt,
kun je soms net zo bidden als
Hizkia. En kun je met David
Psalm 26 meezingen. Niet, omdat
je ooit in dit leven als zondeloos
mens voor de HERE zou staan.
Maar omdat Gods verlossingswerk in Christus zo diep gaat, dat
Hij ons een recht geeft op zijn
hulp. Een recht waar wij ons vrijmoedig op mogen beroepen. Om
Jezus' wil.

Prof. drs. G. Kwakkel is hoogleraar
in de Oudtestamentische vakken

Liedvan de week:
Voor zondag 24 december
staat gezang 127 uit het
Liedboek voor de Kerken op
het rooster. Dit lied is al eerder aan bod geweest. Een
bespreking heeft gestaan in
De Reformatie van 5 december 1999.
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IN HET ZONLICHT VAN
ZIJN NAAM

J. van Bruggen

Schooldag 2000
Het thema van dczc schooldag i s
een heel gevoelig cn tcer thcnia.
Ons onderwerp is: het gchcd.
Maar eigenlijk is dat niet mmaar
een onderwerp. Het is iets dat jc
doet, een houding. ceii actic. Wie
bidt gelooft. En gclnven is bidden.
Dat is eigenlijk gccn onderwerp.
dat is overgave van jczcl r. Sc wel-pen in de armen van ccn ander:
dat Es schuilen, hct is tcvecl om
het ..een onderwerp" tc noemen.
Laten we toch prnhcrcn om er
voorzichtig omhcen tc lopen, er
naar re kijken. En om er iets van
te zeggen, over dat bidden van
gelovigen.
Bidden is in iedcr gcval iets heel
bijzonders Het is spwken tot
iemand die er nict lijkt te zijn.
Maar je gclnoft dal Wij er is.
Daarom rcicp je Hem aan.
Wie nict gelooft, vindt dit heel
apart. Jc 7il in een restaurant. Je
bidt voor jc eten. Je omgeving
kijkt vcrwoiiderd: voor welk licht
sluit jc jc ogen? Alsof ie in de zon
kijkt, maar er branden alleen
maar lainpen in dit restaurant.
Wic bidt, roept iemand aan die je
nict ieh h. Maar ie weet een naam,
ccn adres. Hogerop. daarboven.
E n je zoekt contact. Wie bidt. sluit
de ogen, maar valt niet in een
duistere put. Hij kijkt omhoog. In
de bij hel bidden mensen vaak
met opheffing van hun handen
naar de hemel. Het gehed met
gevouwen handen heeft een richting.

Daarom gebruiken we de Naam
van de Onzichtbare: o God. o
Vader, o HERE! Dit maakt bid-

1
1

den heel bijzonder: we krijgen
verbinding met iemand. En dat
zonder mobiel bellen. Zondes cijfers in te toetsen. D e naam is
genoeg. Want Hij wordt niet
gezien, maar is e r toch.
Bidden Is niet alleen aanroepcn,
het is ook gdiciord wordm. Ook
dat is bijzonder. Het lijkt er nict
op. Wanneer je je ogen opent in
het restaurant, is er niets veranderd. Misschien zette de kelner
ondertussen nog iets op tafcl.
Maar niemand merkt iets van
reactie op je gebed. Sc ontvouwt
je handen en allcs blij Tt liclzelfde.
Alles blijft het7elfcie hicr bcncden. Maar je stem, jc dank wordt
gehoord ergens andcrs. Daarboven. In de nmiclitbare wereld.
Daar zijn dc hccl7lchlbare engelen en de gestorven heiligen. En
de levendc wezens en de vierentwintig oudsten. Voor ons ongezien, maar hccl zichtbaar in het
licht van God. En daar lioren
engelen hct daiiku voor je eten en
het .,help me" uit je aanvechting.

Dat is liet bijzondere wanneer je
bidt in geloof. Zonder het te zien,
is alles er. D e Machtige die je
kunt aanroepen en de hemel die
Iioorl wat je zegt.
Hoe komt deze magische verbinding tot stand? Het is de Naam
die de verbinding maakt.
Een Naam hoort bij een persoon.
Een Naam is iets anders dan een
nummer. Een nummer kun je
inloelscn terwijl je ondertussen
aan iets anders denkt of met
anderen praat. Maar een naam
hoort bij een levend iemand, met
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ogen. Je moet Hem aankijken en
aan Hem denken.
Daarom is het belangrijk dat we
dc Naam van God in Iieíde uitzeggen.Het gaat om de klank van
onze stem. om het vertrouwen in
oiize ogen, om de verwachting in
ans hart.

De sleutel van het gebed is hoe je
de Naam zegt en aanroept.
Luister maar naar de stem van
bidders in de psalmen. Zij zetten
de toon.

,,Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God
op wie ik vertrouw" (91:2).
,,O HERE, onze Here, hoe lieerlijk is uw naam op de hele aarde"
(8:2).
,,Tot U, HERE, hef ik mijn ziel
op: mijn God o p U vertrouw ik,
laat rnij niet beschaamd worden"
(25:l-2).
..Hoor, HERE, hoe ik luid roep,
wees mij genadig en antwoord
rnij" (27:T).
,,Waarlijk, mijn ziel keert 7ich stil
rot God, van Hem is mijn heil"

(622)
Z o bad David, d c dappere herder,
de onverschrnkkcn koning. Zijn
geheim is dat hij knicldc in hct
zonlicht van Gods naam.
Die Naam van God is mccr dan
een klank: hct is dc stcrke en tere
naam van de Almaclitigc, mijn
God!
Daarom is de vertulirtg van Godr
,Vrram ook zo'n gevoelig ondcrwcrp bij bijbelvertalen. Chri5tencn zijn vertrouwd me1 de hena215

mine die zij gebruiken in hun aanroepend gebed. In de loop van de
eeuwen is dic bcnaming gelijk
geworden aan de gebruikelijk
naam in de bekende bijbelvertalingen. De vroegere vertaling
van Gods naam in het Nederlands
i
werd de vcrtroiiwdc orngangsnaam voor Gods kinderen. De
vertaling ontstecg het pnpicr cn
werd een kostbare klank in mond
en hart. O HERE, mijn HERE!
Wanneer een bijbelvertaling vernieuwd wordt, wordt de naam van
God dan ook meestal niet vetanderd. Dat ligt te gevoelig. En
bovendien: namen vcrandcr jc
toch nict?
Voor sornmigc christenen bctrcft
dit 7elfs dc sclirij ~ ' I V ~ ~ Z Er
C . 7ijn
vcle chrisicncn i i i Ncdcrland dic
de nanm HEERE op gccii cnkelc
andcrc wijze gc\pcld willen zien
dan mct dric iiiii:iT ccn c. Wanneer
zij dc n;i:im I TERE mct twee e-s
Iczcn, l i j k( liet dc naam v;in ceii
vrccrndc gcid.
Gelukkig horen we her verrchil
t iisscii de naam met twee of drie
c-s liiet in het @ed. Dil is echter
anders iiie t het al of niet gebruiken van de uitganes-e: HERE of
HEER. Nu h0ren we een naamsverandering. En dat seeft vervreeniding.

i

In de Nieuwe Bijbelvertaling die
in voorhereicling is, gebruikt men
voorlopig de naam H EER als
vertaling voor de vier hebrceuwsc
lette13J H W H . En van twec kanten komcn gcvoclens daartcgcn
in verzet. Aan de cnc kant zijn c t
vclc christcncn dic dc H E R E wilIcn bliivcn aansprckcn mci hct
voor licn gcvoclvollc cn vcrtrtiuwdc HERE c11 nici mct he( ,
vticir hun gcvoel w:ii kciclcrc c11
mcer afsl;indclijkc HEER. Aan
de andcrc kant lijn cr rnndernc
1
christenen dic hct woord HEER 1
als pijnlijk crvnrcn: het roept voor /
hen assricintics op mct ovcrhccr- I
sing cn verdrukking.
Víoctcn wc nu straks t c i i onzc
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H ER E bidden als tot de HEER?
Zullen we de gevoelens van vervreemding of beansstiging kunnen overwinnen en zullen die wel
slijten op den duura?

Gelukkig is het zo dat een bijhelv ~ r ~ n l i anier
g hindrnd is voor de
manier waarop wij omgaan met
God en ons niet voorschrijft hoe
we zullen bidden. Wanneer kinderen gewend zijn hun ouders als
,,pappa en mamma" aan te spreken. hoeven zij dat nog niet na te
laten omdat anderen over ,.vader
en moeder" spreken.

Di:uanspi-aak iii hct gehed hceft
zijn cigcn weg cn geschiedenis
Het valt nict te ontkennen dat er
daardoor spanningen kunnen ontstaan tusscn bijbelvertaling e n
gangbarc spiritualitcit. Maar misschien kuni-icn dic spanningen iets
verminderd wcirdcn wannccr wc
besefren dal ipiritualitcit ook zijn
cigcn rcchlcn cn vcrtrnuwdheden
heefi, die een biibclvcrtaling nict
zal mogcn wegncmcn.
Geen toekomstige NRV kan
gelovi3en verhinderen oni HERE
te blijven zeggen tot liun God.
evenmin als moderne christenen
zich zullen laten dwingen om hun
aanspraakvormen voor God te
wijzigen in HEER. Het is i n o e lijk dat je in een bijbelvertaling
een compromis aantreft, omdat
elke vertaling van de vierletcerige
godsnaam J H WH een compromis
blijft. En dat je gelijktijdig dat
compromis niet of nog in geen
tientallen jaren overneemt in je
spintuclc aanspraak van God. E n
waarschijnlijk zul je bij het lezen
vaii dc NRV ook als vanzelf het
gcscl-ircvcn HEER uitspreken als
hct hckcndc HERE.
Ik pleit er ook voor om niet zomaar de aanspraak HERE in te
ruilen voor H E E R . Al was het
maar omdat vci-trouwdheid in de
omgang niet pelifiidcsd ma, worden door iiaainsveranderingen.
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D e aanspraak HEERE is nu cenmaal diepgeworteld geraakt in de
geestelijke gelcioiswcrcld van vcle
Nederlandse chi-istcncn. Deze
aanspraak HEERE is volstrekt
hetekenislocis: hct is een echte
iiaarn geworden, mals J H WH dat
ook is (wie weel wat dic naam
betekent?), Namen rintlcnen hun
kracht alleseerct aan dc Iicrsonnlijke relatie die ze vcrklankcn. De
nanm TERE is gccii wegaanduiding of omschrijving. maar het is
mijn eigen. percoonlijke aanduidins van ~nijiiGod. Daarin condenseert alle vertrouwclijkhcid en
overgave: ,,O HERE. mijn
HERE! U. vertrouwen van oudsher!''
D e voortslepende discus\ic ovcr
de vertaIing vaii Guds naam in de
bijbelvertaling kan onbedoeld
,qee,~rclijltesfijtugc opleveren. Alsof wij God overnieuw moeten
gaan benoemen. Alsof Hij niet
allang een Naam heeft waarmcc
wij Hem aanroepen. Eeii tekcn
van die slijtage is dat men ongcmerkt gaat spreken uver d e vertaling van ,,degodsnaam" (heel
afstandelijk) terwijl het in werkelidkhcid gaat over de vertaling van
C;nri.r naam!
Tcgelijkcflijd kan deze discussie
over de vcrtaling van Gods
namcn ons e r nok aan herinnereii
dal al onzc bciiamingen van God
alleen hun bestaansrecht ontlenen aan hel persoonlijke aanroepen van God. D c inhoud en de
betekenis die dcze benamingen
vuur onc hebben berusten op de
apenbariiig van God als geheel en
niet specifiek op dc vertaling van
een eigennaam als was dat een
cijfercode.

De christenheid dic de gehele
epenhariiig van God aanvaardt
en daardoor gctronst, vermaand
en aangespoord wordt, leert met
God oingann als mct de God van
Abraham. Isaak en Jakob. Een
God van levenden. Om aan te
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roepen in de hemel der hemelen.
Hoger dan alle namen is Hij. Zijn
majesteit stijet uit boven alle
klanken waarmee wij Hem aanrocpeii. Daaruni mosen we vertrouwde benamineen koesteren.
Nicl zozeer omdat ze correcte
vertalingen zijn van Hebreeuws
OT Grieks, maar onidat daarin
onze vertrouwelijke omgang met
Hem condenseert. Om de Naam
dic je gebruikt. lief te hebben,
moel je Hem zelf beminnen. En
wanneer ik Hemzelf bemin, wordt
de naam waarmee ik in vertrouwen tot Hem roep, mij ook dierbaar e n onopgeefbaar.
Discussies over correcte vertalingen en haalbare compromissen
daarin moeten onze aandacht nict
te veel afleiden. Of wij nu HEERE schrijven of H ERE. en nf wij
nu gewend zijn om HERE tc z c g
sen of HEER, de grritc vraag
i l~vcra
blijft wnt riie nrrnnl i ~ ons
w o n d is-

Is Hij voor ons in dc 21c ccuw
werkelijk nog altijd hoger diin de
hoogste hcrnclcn'! OT halen we
Hem naar hcncdcn omdat het
geloof i i i ccn hemel ons te lioog.
is'? En cirndal wij wars zijn van elk
gc7ag cimdal wij ons niet kunnen
voorslellen dat er goed en heilzaam gezag bestaat.

De levende God is een zon waarin je niet kunt kijken zonder vcrbliiid te raken. Een brandcnd
vuur. De schoenen van dc voctcn,
kniel ter aarde! Die houding
raken we snel kwijt in ccn wcrcld
die weinig gezag en ontzag meer
kent en waar we allcmaal zo
gelijk aan clkaar wordcn dal het
ongelijkc onvoorstcl baar wordt.
Bidden is aanrocpcn, maar het is
ook heven, een stoffclij k menc uil
stof en as waagt hct om dc Eeuwige aan te roepcn. Wic bcn ik dat
ik Hem mct ccn naaili mag henraderen'!
Maar juist waniiccr we liet wagen
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en Hcm aanrocpcn, de ogen in
ontzag gcslotcn, gaan wc voelen
dat dc HERE epn zon en schild is.
De zon warmt jc: jc vocll je veilig.
Je hoeft niet in de zon tc kunncn
kijken om de warmte ervan te
voelen. Je hoeft de Naani dcr
namen nict tc doorgronden om te
kunnen rocpcn: ,,Abba, Vader."
Maar vcrgcct nict: dc zon schijnt
niet in ccn donkei-c kamer. Wie
de gordijnen sluit cn dc wereld
afsluit voor dc hcmcl, ?al peen
zonlicl~tmccr crvarcn. De zon
blijf1 wcl, maar je kiest zelf voor
dc koude. In de gesloten ruimte
van de mens en zijn wereld is
alleen het kunïtliclit: de Eamp die
je 7clf in d e fitting schroefde.
Liclil, geen warmte. Beheersing,
gccn overweldigd worden. E n
on7e lampen hebben maar een
beperkt aantal branduren.
Oin de zon te voelen, moet je
naar buiten gaan. Uit Egypte
geleid willen worden. Opgeroepen tot bekerin9 en een nieuw
leven. Uitgaan zonder te weten
waar je komen zult.

Bidden is iets wonderlijks. H e f is
echter geen prohleem. Als er ccn
probleem is dan is hel of wij wel
geloven in God rnct ons hele hart
cn ons hele verstand.
E r zijn lwcc rotscii waarop hct
gebed schipbreuk kan leiden. Dc
ene rots heel: ,,De eerbied is
zoek." D e andere heet: ,,T-iet vertrouwen ontbreekt." Wie denkl
dal je met God kun1 praten alsof
Hij je vriendje ic, verdrinkt in alledaagsheid ei1 komt aai1 d e eeuwige God niet meer toe. E n wie
denkt dat God te ver is om voor
jou te zorgen. zinkt weg in moedeloosheid e n verliest het zicht op
de almachtige Vader.
D e bidder lijkt daarom op een
schipper die moet koersen op de
sterren (die zeer hoog aan de
donkere lucht staan) en die
ondertussen durft varen over de
zee (die zeer diep onder ons is).
Z o blijft bidden: aanroepen. Het
persoonlij k aanroepen van
lemand.

Dat betekent in de mensenwereld: de kou in, onbeschermd en
kwetsbaar. Maar wie daar de
Naam aanroept, voelt opeens de
zon o p zijn blote huid.

Daarvoor moet je zelf gekend
zijn.
Verwoncîcrd over Hem. Zonder
die verwondering en liefde, kan
hct gcbcd niet stijgen.

Ik wil hicr cnkcle rcgcls voorlczen uit hcl gcschi-ift ,,Navolging
van Chrictur;" in de 1 5 ~eeuw
"
in
de nabijheid van Zwolle geschreven door Thomas u Kempis
(boek drie hootdsluk 34):
,,O, eeuwig Licht
Alle geschapen lichten te boven
gaande!
Schiet Gij uit de ho9e uw stralen
neer,
Die mogen doordringen in het
binnenste van mijn hart!
Reinig.
Verheug,
Verlicht en verlevendig mijn geest
met al zijn vermogens,
Opdat ik U aanhang in jubelende
zielsvervoering."'

Biddcn is ook gchoord worden.
In de onzicli tbarc wcrcld.
Nu of altijd.
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Daarom kunnen we zingen met
de Engelse hymnedichter Isaac
Watts:
God laat ons staan als Muzes hier
Hoog in uw zonneschijn.
E n geen Jordaan, geen doodsrivier
Zal scheiding voor ons zijn (Liedboek 290)

Prof dr: J. van Bruggen is hoogleraar in de Nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit
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H e t gebed is het hait. het zenuwcentrum van het
christelijk leven. In de ontmoeting en omgang met
de Here kan een geweldg stuk vitalifeit liggen voor
het ieven met GO>. MU&U/S je met jongeien en
ouderen over hel' bidden raaf, merk ie duf er veel
verlegenheid is, schraalheid. gebedsirmoede.
sleur, eenvormigheid. Vandaag willen we samen
nadenken over ons bidden. O p een manier die als God hef geeft - ons verder helpf En ons bidden,
Om te biddcn moet je gedachten
hebben die je gebed vullen. En je
moet wnordcn hehhen, hoe
gebrekkig cn siamelend ook,
waarmee jc jc gedachten stem
geeft. Hoe knm je aan die
gcdachtcn cn aan die woorden?
Hoc krijgt jc gcbcd inhoud?'
lk wil dat vandaag graag helichtcn mcl hchulp van één beeld:
hel hccld van dc opcii dcurcn.
Als wij biddcii, dan mcictcn c r bid
ons naar alle kantcn dcui-en
opcnstnan.

wijd open gooit naar God toe.
Uitgelokt door de Hcrc, ontdooid, warm gemaakt en ruim en
licht gemaakt door de adem en
de stralins vaii Gods gi+otcliefde.
p a n de deuren van ons hart en
van ons leven langzaam dimien
o p hun scharnieren.
E n wat daar binneii in ons is gaal
dan strómen. alles komt in beweging. Het gaat stromen als macsa's water door grote sluisdeuren
heen. Alles wat in ons is paat daii
stromen in de richtin9 van God.
De Bijbel noemt het bidden
daarom heel mooi: dat je je Eiart
Open deuren naar God
uitstort voor de HERE. Wat
daai-hinncn i s komt er uit. AlleAllereerst cipen deuren iiaar
maal. Je houdt je niet o p jezelf. Je
God. Het wezenlijke van biddeli.
vormt gccn cigen leven naast het
is: een houding. eeii allilude van
Icvcn van God. Maar je laat jouw
overgo vc.
Icvcn CCn worden met Hem: 'Zie
Dat gaat heel diep: mijn deuren
naarGodtoewij~iopei~.Wijzijn h i c r b c n i k , H c r e G o d , U m a s m e
denk ik [neer vertrouwd niet het
hebben'.'
Je wilt jezclf helemaal aan Hem
omgekeerde: dat ei. bij God opeii
deuren zijn naar ons toe. De
kwijt. Allec wat jc bezighoudt wil
je mel Hem dclcn. En hoe méér
open deuren van de he~nel.De
lol je doordringt wie Hij is, des te
vai,je toegang tot Hem. De open
betcr IEér je wht je zuIt bidden. '
deiisen van zijn hart. De warmte
en lieide die vaii daar uil naar
Deuren naar binnen
ons toe stralen.
Maar dat roept om een reactie
Bidden met opcn dcuren. Daar
van ons: dat je de deuren van je
hart en de deuren van je leven
zit ook een twccdc lijn in. BehalJAARGANG 76 - NUMMER 1 1
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ve 'leuren naar boven paal hct
ook om deuren naar binncii.
Want een mens lieert cccn veelzijdig e n ingewikkeld Icvcn. Ons
leven heeft heel wat kamci-tics,
heel wat afdelinkjes. Daar spcclt
van alles wat ons bezighoudt. E r
is het kamert.je van onze opvcicding, de relatie met onze ouders,
broers. zussen en wat we inecdragen aan bagage die we vaii huis
uit hebben meegekregen.
Er is een kamertje van hoc wc
het als man e n vrouw samen hchben. met mooie e n lieve, maar
ook met lastige dinsen.
Er is een kamertje van ons levcn
met onze kinderen, Iioe zc zijn,
wat wij ze aan opvoeding iiiccgcven. e n van onze zorsen ovcr ze.
E r is het leven in onze vriendenkring. Er is een afdeling van hoc
wij in ons werk staan. iii een
bedrijf, mct collega's, of aan een
opleiding met medestudenten, ei1
wai wc ctaar meemaken, d e f ~ u s traiics dic dat soms oplevert, dc
idcalen dic we hebhen, de loopbaan dic wc graag willen, dat
werkcndc Icvcn van ons vult een
cornplele kamcr.
En zci kan ik nog wel een poosje
doorgaan: onye plannen, onze
zorgen. en niet te vergeten onze
zonden. Elal ~.ijnallemaaI kamers
van ons levenshuis.

De deuren gaan moeilijk
open
E n nu valt hel op, als je goed
naar onze gebcdcn luistert, hoe
vaak wij in oiirc gebeden maar
met een paar standaard-items,
een paar standaard-alinea's naar
God toe pan.
Het is voor 011s kcnnclijk heel
218

mocilijk om al die binncndcuren
vaii om leven. de deuren van al
dic kamers open te zetten en
allcs. cclit alles mee te nemcn
naar dc Hese, het allemaal ince
te l a m klinken in onze gehcdcn.
Mijn hart uitstorten voor de
Hcrc, dat lukt vaak hclcmaal
nict.
Vaak is on? bidden net als een

lokct hij de bank: links cn rcchts
afgeschermd, een smalle opcning
naar God.

Remming: standaardonderwerpen
Waar komt dat van'! Wat ~ i j n
hicr de remiriingen'? Ik haal drie
dingen naar voren.
Ecn eerste remming is dic van de
'vcrpIichtenorde in ons gcbed.
Op zichzelf is het goed, dal wij
ciiize kinderen (cn onszeli) een
bepaalde orde in hct gebed
Icren: de Here dankcii, vergeving
van je zonden vragcn cn kraclit
om ertegen te strijdcii, bidden
voor de tioden in dc wereld
(lioneer, rampen. ~ i c k t e )bidden
,
voor je familie cn bekenden,
voor kracht bij liet werk en
bewaring onderweg.
Maar die ordciiing gaat bij ons
makkelijk wcrken. niet als een
hulplijn om dc goede invalshoeken ze vindcn iii ons bidden,
maar als ccn i-ijtie, een lijstje dat
je aftvcrkl. E n dan denken we
dat in clk gebed al die onderdclen ook inoelen voorkomen. Dus
het krijgt iclc stars. iets plichtmatigs.
Daarom zou ik willen 7eggcn: bid
nict 70 liiieair, maar bid mccr
'overdwars'. Dwz: laat ac gcbcd
nict bepalen cloor een vast i-ijlje
dat je ar moet werken, maar Eaat
in je gebcd die dingen binnenstromen dic op dat moment je
leven cii dcnken ven~ullen.Zcg
vandaag lcgen de Here wat jc
vandaag hezis houdt. Brcng hij
Hem wat in je hart is.
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Remming: gescheiden
~ircuits
Een tweede rcrnmiiig is die van
het gebrek aan integratie van
geloven en levcn. Ons geIoof e n
oris gewone Icvcn zijn zo vaak
twee gescheiden circuits, twee
werelden naast elkaar in pIaats
van dat ze helemaal met eIkaar
verweven 7ijn. Als veel dingen
van ons leven nicl doorklinken in
onze gebeden, dan komt dat ook
omdat we al dic dingen vaak niet
goed in verband weten te brengen met de Here. We zien geen
lijntje lopcn van d e concrete dingen naar d e Here toe.

Moederdag en Sydney

daar. Als ze uit school kwamen
was hun ccrsle vraag: heeft
Ncdcrland er weer een goiiden
plak bij'? Ze dacliteii kennelijk
dat ik als thuisblijver via de televisie d e stand wel de hele dag
zou hijhouden. 'Sydney' beheerstc in die dagen even heel sterk
hun Iccfwereld. Dan is de vraag:
hoc geer je dat een plek in je
gebcdcn'! I-Eoe sluit je in de dingen waarvocir je bidt en in je
woordkeus aan bij dat sportgebeuren dal zo sterk d e gedachten
en gcsprckken van veel mensen
hchcerst? Of is het een andere
wereld. waarmee eenvoudig voor
Gcids aangezicht geen enkele
verhiiiding te leggen is?

Concreet bidden
Ik noem twee voorbeelden.
Om goed te bidden moet ik mij
Allereerst Moederdag. Je kunt
kritiek hebben op de commerciëdus oefenen in het ontwikkelen
le kantcn van het verschijnsel
van een geloofs-kijk op alle din'Mocdcrdag'. Maar het is een
gen die er gebeuren en die ik
dag waarop cicik in veel gezinnen
legenkvin. Ik moet gaan zien,
hoe de dingen zijn in Gods ogen
hij ons cxlra aandacht aan de
moeders besleed wordt. D e kleie n hoe ze een plaats hebben in
n e kinderen maken een mooie
zijn werk. En dan moet ik daaitekening. brengen ontbijt op bcd,
ivoorden aan leren geven. Het
7ingen een speciaal moederhoeft niet allemaal mooi gcforbedank-lied. en veel moedcrs
muleerd te zijn. Als dc dingen
van m'n concrete Icvcn c r maar
krijgen bloemen en kleine
kadoot,jees
zijn in het gebed. Zijn ze c r niet,
Tocli valt liet op, dat wij zoicts
dan is dat in feite binncnkcrkelijbelangrijks als het moederschap
ke secularisatie: waar h c t gcwone
dan vervolgens maar rnocilijk
leven is, is God wcg, en \vaar
een plek weten te gcvcn in de
God is. is het gcwone leven weg.
gebeden. Wat in dc Ieclwereld
van het gezin ecn exlra accent
Remming: weitlig contact
aan zo'n zondag gccfl, daar hoor met jezelf
je soms in het gcbcd in d e kerk
niets van terug of alleen via. een
E e n derde rcmrning is: weinig
indirecte toespeling. E n hoeveel
contact met jezelf. Om jezelf in
het biddcn te kunnen geven.
vaders lukt k t op die dag om in
hun gebed aan larel d e H E R E
moet je in je hart kijken en voeIcn. Jc moet in d e peiling hebhen
hartelijk en levensecht voor het
hoe hct daar zit. Je moet je
moederschap te danken en voor
alles wat dat in het leven van kinbewust 7ijn van wat e r in jezelf
deren en ouders betekent?
leeft. Ben ik blij? Bang? Boos?
Een ander voorbccId: de OlymVoel i k m c rol? Gestresst?
pische Spelen deze zomer in SydOpgejaagd? Of afyewezen?
ney. Vooral onze jongeren hebBcscliadigd? Machteloos?
ben een paar weken lang
En hoe sta ik e r voor? Zit ik vast
meegeleefd met d e wedstrijden
in ccn verkeerd leefpatroon? Of
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in een verslaving? Leef ik oppervlakkig? Gaat het tussen mij en
mijn vrouw niet goed? Is e r bij
mij liefde voor Gcid en liefde
voor inijn naasten?
Een goed inzicht in jezelf is
belangrijk oin echt van liarte tc
kunnen bidden, om naar d e Merc
toe te pnii zoals je heiit. En dan
mag je dat aan de Here voorleggen. Dan ben je Iieel persoonlijk
met I-leiii in gevprek. Zie maar
de Psalmen. vuoinl die van
David: wat een emoties, wat een
openheid. wat een hartelijke
omgang met God!"
Dat is voor 011s vaak lastis. Het is
niet alleen zo dat we niet open
zijn naar de Here toe. Maar we
zijn vaak ook niet opeii naar onszelf toe. Op allerlei punten in cins
leven zitten we o p slot. E r zit een
blokkade. En dus kunnen we het
ook niet uitspl-eken tegen anderen, niet tegen mensen e n niet
tegcn de Here.
En wat gaat e r dan mis voor mijn
gehcd? Dar hele stukken van wie
ik wezenlijk ben niet meefunctioncrcn, c r nict in betrokken zijn
als ik voos de ttonn van God
kom.
Dal doe ik nici cxpi+cs.Maar dat
zit gewcion in mc, dal hct voor
mij vreselijk mocilijk is om d e
deuren vnii mijn leven - nict
alleen de huilendeureii, innar
ook al de binnendeuren - helemaal open te gooien en mel alles
en alles wat i11me is e n leeft eii
bloeit, of wat (soms al heel lang)
wroet en scheurt en wrinyt, liaar
de Here toe te komen.
Maas als die volle overgave e r
nict is, dan verschraalt mijn
gcbcd. Dan blijft het oppervlakkig. Dan spreek ik met God niet
ccht van hart tnz hart over alles
wat in mc is, over al mijn vreiigdcn cn verdrietelijkheden, over
al mijn overwinningen e n nederlagen. maar dan blijven allerlei
dingen in mijn agenda, in mijn
lcvciishock, buiten de omgang
mei de Hcrc. Ik bid alle 'onderw.crpjc\' kcurig hij langs. maar ik
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geef mczclf niet compleet in m'n
gebed. En dan gaat er méér mis
daii je dcnkt.

Oog voor de brede
wereld
Riddcn met open deuren. Ik
denk aan een nog wijdere kring:
de brcdc cn veelkleurige wereld
waarin wij een plek hehben.
In onze manier van geloven hebhcn wc vaak een klein wereldje.
Er 7ijn. vlak om ons heen e n tot
in vcrrc landen, eindeloos veel
mensen dic niet hun redding, hij
d e T-Tere Jezus zoekcn. Hoe veel
plaats heelt dal in onzc gcbeden?
Neein 'es hct bekende kindergebedje 'Tk ga dapen, i k ben moe
...'.Daar komt het uitdragen van
liet evangclic niet echt in voor.
E n de gebedcn van volwassenen:
we hidden voor ~ c n d i no ,en evangelisatie in dén of twcc 7innen,
vaak heel ~akelijk.
Daar klinkt wcinig hcwogenheid
in door over onze mcdcmensen.
Soms wordl er ook hcel ongenuanceerd over hen gebedcn, alsof
er bij hen alleen maar rnassicve
goddeloosiieid is en alsof ?c niet
nok vaak schapen zonder herder
zijn. In veel opzichten zijn w i j
een zelfverzor~ingskerk.Dc dcuren naar buiten staan dunkt m c
vaak maar o p een klein kiertje
opcn.
Wc bidden heel gedetailleerd
voor onszclf, vooral voor de zieken bijvoorhccld. Gebeden in d e
kerk wordcn soms voorafgegaan
door ecii communiqé met de
laatste mcdische srand van
zaken. En daar is o p zichzelf niks
mis mee. Maar bij het gebed
voor onpeloi'1'gc mcnsen om ons
heen e n verder wcg in de wereld
is het allemaal vccl vager, alsof
we nauwelijks pcilcn wat hun
nood is en waar wc voor hèn precies om moctcn bidden.
Dat kan wel andcrs worden! H e t
wordt anders, als wij - met een
open hart naar God en met een
open hart naar oiize naasten - in
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ons bidden wijd om ons heen kijken. En als wc werkelijk peilen
wat er aan dc hand i s met een
geseculariseerde cultuur e n met
mensen dic zonder God leven.
Dan komt er een missionair
Kyrie-gchcd: I(yrie eleison. Heer
ontferm U! En daar ligt dan het
begin van alle missionair kerk
zijn. En dan kunnen we dicht bij
huis beginnen. Laat ik proberen
niel tc volstaan met vage onpersoonlijk~aanduidin3en in mijn
gebed. Nee. ik kijk o m me heen
e n dan zic ik de concrete ongelovigen uil mijn omgevine, buren,
collega's. kennissen, en ik breng
ze voor Gods aangezicht o m
voor hen om gcnade te smeken.
om bekering cn leven. E n als ik
eclit hartelijk voor ze bidt om
bekeriiip. dan kan ik het ook niet
meer maken om het bij een mooi
gebed te laten cn dan verder
tegenover he11 te zwijgen over de
Here Jezus. Missionair kerk zijn,
dat begint bij hct gebed!

Open deuren iiaar buiten. Dan
moet je niet alleen dcnken aan
het bidden o m bekering van
mensen. maar ook aan ccn gebed
waarin het wereldlevcn cn het
wereldgebeuren doorklinken.
En dan zeg ik er weer bij: niet o p
een waslijst-maiiier: nog méér
dingen die je in ieder gehcd moet
noemen. Maar zo, dat oiize gchcden nict alleen het privéleven bij
ons thuis weerspiegelen, maar
ook - dan op dit en dan op dat
punt - het leven in onze wércld.
Er zijn immers heel veel pebcurtenissen cn fenomenen en thema's waar we aan meedoen en
die ons en onze kinderen bezighouden. maar die we eigenlijk
nauwelijks in ons gebed bij God
brengen. Ons bidden mag een
breed gebed zijn, zo breed als d c
komst van het koninkrijk van
God. Je hebt een discussie over
milieu of economie. Je kijkt naar
een politiek dcbat in de Tweede

Kamer over de troonrede. Je
volgt de ontwikkelingen rond
Milosevic in .JocgcisFavië.Je kijkt
naar een documcntai~eover
nieuwe ontdekkingen iii de
genen-technologic. Geven die
dingen ons niet stuk vocir stuk
stof om te hiddcn? 1s het voor
ons en voor de widde wereld
waarin we levcn iiiel heel nodig.
dat we de naam van de Here
aaiirciepen over allcs wat daar
speelt? Roepen om zijn reSeerkrach t, zijn ingrijpen, zijli wijsIieid, zijn genaclc, zijn hulp, en de
koinst van zijn rijk?

Deuren naar de toekomst
Bidden met opcn deuren. Nog op
éEn andere manicr: de deuren
naar de toeknmsl. Wat ons geloven zo vaak frmli4eerlen verschraalt is onzc gerichtheid o p
het heden, hcl vast zitten met
duizend bandcn in het hier en
nu, e n in het plalle vlak van deze
aarde. Daar WLIT~ je zo oogkleppig van! Dan ?ie je iiiet hoe de
deuren door God al wijd open
zijn gezet. Dc deuren naar Hem
toe. De dcuren naar de toekomst
toe, naar de toekomst die Hij
maakt, waar aIle geheden vcrhoord worden. waar alles dcfinitief wordt rechtgezet en allcs in
orde kom1 dóór Hem.
Door die deuren heen zic je het
perspcclief waarin al ons leven
en bewesen e n biddcn slaat. E r is
ccn tciekomst van God, waar
allcs naar toe gaat.
In hel licht van dic tockomst vallen vandaag de dingcn op hun
plck. Ik leer zien. wal in dit leven
helaligrijk is en wat iiiet. Ik leer
zien wat goed cn blijvend is en
wat slecht is cn in Iiel eindoordeel zal verbrandcn.
Als ik die toekomst {ie, in d e
schitterende kleuscn waarmee de
Here ons die toekomst heeft
gexhilderd, dan korn ik uit waar
ik begonnen ben: ik /ie d e Here
in zijn schoonhcid. Dat maakt
mijn hart warm. En ik wi! niets

Tiever dan alle deurcn van mijn
hart e n van mijn leven wijd open
zetten naar Hem. Eén wordcn
mcl Heni, die mij heeft uit,ocnodigd o m met Hem eeuwig allcs te
komeii delen.'

Het voornaamste
Oiize catechismus zegt (HC zondag 45): het gebed is het voornaamste in d e dankbaarheid, in
ons nieuwe leven voor God. Niet
bij onze daden en woorden allereerst, niet bi"i wat e r hij ons uit
konit, vallen de beslis?ingcn,
maar eerder, dieper: daar binnen
in ons, in ons hart. in onze gebeden. in onze ontmoeting mel
onze God. De vernicuwing van
ons leven begint in on7c gebeden. Als ons bidden rijker wordt.
heeft dat uitwerking naar alle
kanten. Daarom is hel goed om
gelovig van nn7.c gebeden werk
te maken. Bid me1 open deuren!
Val niet selijk het gchcd binnen,
maar vouw je handen, maak
ruimte, zet bewust d e deuren van
je liart open, 7ct alle deuren naar
binnen en naar huilen open. Zeg
dat ook maar legen je kinderen:
jongens, wc gaan hidden, nu alle
deuren opcn ! Ik hoop dat het
beeld van de open deuren ons
allemaal helpen mae bij ons bidden en in ons leven met God.
Waar allc deuren openstaan,
daar wordt het leven nieuw en
warm en Iicht e n ririm en gocd.
Daar kan d e adem van God, d e
Gecst van God overal dnorhccn
waaien e n alles doortrekkcn.
Daar nemen we alle dingen, Iieel
dic veelzijdige volheid van ons
leven in ons bidden mce. Daar
vinden we elkaar: wij en onze
God. Hij helemaal in ons en wij
helemaal in Hem. En d i l is het
Tcven!
Prof. dr, M. te Velde is hoogleraar in
de Nederiandse Kerkgeschiedenis
na 1800, Kerkrecht en Gemeenteopbouw aan de Theologische Universiteit te Kampen
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I 111mij11toespraak komen ripmerkingen
m b.t. dc piaklijk van het bidden voor. ~lre
up eigen ervriringcti zijn gegrond en niei
op syaieniatiscli oiidcizock. I Ict is te
hegrilpen clai de praktilk van Iict hiddcn
als een lere m a k niet gauw tot voorwcrp
van navraag en uncierzock wordt
gemaakt. Toch is zulk onderzoek ni.1.
dringend geibensi. Hrie staat het er nict
ons hidden voor? Meer kennis daarvaii
znu voor prediking. onderricht en pasturaat m.i. positieve betekenis kunnen hebheil.
2 Uitstorten: Haiina in 1 Sani. l . 15, verder
Ps. 62:9. Ovei gavc: Ps. 40. Kom. 12: 1 . 1
Peir. 2:5 en anderc Schriftplaatsen die de
priesterlijke toewijding aan dc HF-KE
aanduiden.
3 Vanivege de beperkte heschikbarc tijd
Ren ik hier niei inpegaan op de vraag, wat

de remmingen kunnen zijn die ons
hdcrnmcren rn het openzetien viin de
dcurcn van ons hnri naar Gocl iue. Ik bcii
er van ovcrtuigd clnt dil o.a. vee1 te
~iiakcnhccft met de heelden die wij van
Gud Iichbcn. Vaak ~ i i n
dat gloh:ile.
'mayerc', vcrschranlde of een)ijdi_ee en
veriekende becldcn. Daarom is het nok
finvril hel yebcd tc Iicginnen met dnxolngie. het liardop woorden geven aan wie
de HERE vuurjc I<. het iiocincn vati 7tjn
deugden, hei prijzcn vaii Ilcin om al datgene waarin Hij groot cn hccrlijk cii
heldngrgk >oorje is.AI7 jc dc dcugden
van de HERE a.li.w laat 'hiiinciirtromcn'
in je leven ivord jc wal ni gemankt nm
vervolgens ook alles wat in jezelf is nitdcr
de aanraking van deze God te Iii engcn!
Een herangrijke Factor is uuk.dat wc
grnag de beheersing. de regie over on<
eigen hart en leken willen liebhen en
tiouderi. Ook hier yeldi. clat liet yehcd
allccn lioogte en dlepie en breedte kriigt
waiinccr je diep tol je I,iat cloordringen
wie God i< cn je dan echt helemaal alin
Hem ovci zccft.

4 Een van dc inooiste voorbeelden: Pk S1
5 Tn verband nict het hier genoemde /OU
er oiiderzoek wcn<elilk 7ijn naar de 'qpirirualrieii' onder onzc kcikrncn~cn.Het
Tijkt er op,dat daar Liu op Irct punt van de
toekomstveswachtrng eeii liclangrijkc
lacune 71t en dat die ook doorwerkt in dc
kerkdiensten. Hoe het met onze gehedcn
Ftaat lieett ook verbanden met allerlei
andere aspecten van kerk zijn en christcii
zij 11.
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Gertjan van Harten

ooidag

Kennissen van mij hebben een
dochter: Petra. Toen Petra een
jaar of vijf was, bad ze voordat ze
naar bed ging een keer: "Vader in
de hemel, wilt U zijn met alle
mensen die honger hebben". En
daarna vervolgde ze opeens heel
fel: "En wilt U nu eens een keertje echt luisteren, want ik heb het
gisteren ook al gevraagd."
Vind je dat niet heel herkenbaar? Denk je zelf ook wel niet
eens: "Luistert God wel naar
mij?". Je hebt keihard geleerd
voor een repetitie. Je hebt gebeden of God je een voldoende wil
geven en dan krijg je de repetitie
terug en dan heb je een 4
gehaald!
Of je wilt heel graag verkering
met die ene jongen. Daar bid je
God ook om. En wat blijkt?
Krijgt hij verkering met een
vriendin van je.
Je broertje was ziek. Ongeneeslijk ziek volgens de artsen. Wat
heb je wel niet gebeden of God
hem beter wilde maken. Maar
tevergeefs: je broertje stierf.
En dan kan het je aanvliegen:
"Hoe kan dat nu? Luistert God
niet naar mijn gebed? Jezus heeft
toch zelf beloof: "Bidt en u zal
gegeven worden"? (Mat.7:7)
Waarom verhoort God mijn
gebed dan niet?!"
In de bijbel lezen we ook van
onverhoorde gebeden. Kijk bijvoorbeeld maar naar Mozes. God
had gezegd dat hij het beloofde
land niet mocht intrekken omdat
hij gezondigd had door te zeggen
dat hij het volk wel eventjes
water zou geven (Num.20:2-13).
Toch wilde Mozes heel graag
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Kanaän in, en daar bad hij ook
voor (Deut.3:23-25). Maar God
zei: "Nee Mozes, jij mag het land
niet in." (Deut.3:26). En Mozes
stierf op de berg Nebo, aan de
grens met het land Kanaän. God
verhoorde zijn gebed niet.
Denk ook eens aan Paulus. Die
had een doorn in zijn vlees en hij
bad God drie maal of God die
doorn weg wilde nemen (2
Kor.12:7-9). Wat die doorn precies was, weten we niet. We kennen wel het antwoord van God:
"Nee Paulus, die doorn neem Ik
niet weg, mijn genade is genoeg
voor je." Ook dit gebed verhoorde God dus niet.
Ook Jezus zelf bad een gebed dat
niet verhoord werd. Toen Hij in
de hof van Getsemane was, bad
Hij tot de Vader: "Laat deze
beker aan mij voorbijgaan"
(Mat.26:39). We weten wat er
gebeurde: Jezus werd gevangen
genomen, Hij werd veroordeeld
en gekruisigd, Hij werd door
God verlaten en stierf als een
misdadiger aan het kruis. Nee, de
beker ging Jezus niet voorbij!
Nu kan het zijn dat je verkeerd
bidt. Moeten we dan nu zeggen:
"De gebeden van Mozes, Paulus
en Jezus werden niet verhoord
dus hun gebeden waren verkeerd."? Nu zou dat bij Mozes en
Paulus nog kunnen. Dat waren
zondige mensen. Maar Jezus: zou
Hij verkeerd hebben gebeden?
Ik geloof er helemaal niets van.
De bijbel leert duidelijk dat
Jezus niet zondigde. Dus ook niet
in zijn gebed.
Maar dan blijft de vraag overeind staan: hoe kan het nu dat
gebeden niet verhoord worden?
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Het is goed om nog eens naar het
gebed van Jezus te kijken. Hij
vroeg niet alleen of de beker aan
Hem voorbij mocht gaan, Hij
eindigde zijn gebed met: "maar
niet zoals Ik wil, maar zoals U
wilt." Jezus legde de verhoring
van zijn gebed in de handen van
zijn Vader. Waarom? Omdat Hij
zijn Vader vertrouwde. Omdat
Hij er heilig van overtuigd was,
dat de Vader wist wat goed was
voor Hem.
En dan komt de vraag op ons
allemaal af: durf jij dat ook?
Durf jij te vertrouwen dat God
weet wat goed is voor jou? Durf
je je helemaal aan Hem over te
geven?
Toen ik een jaar of drie was, had
ik eens dorst. Ik liep naar de keuken en zag daar zo'n mooie fel
gele fles bleekmiddel staan. Ik
pakte de fles en probeerde de
dop eraf te draaien. Toen kwam
mijn moeder de keuken in. Ze
zag mij met de fles en ze trok de
fles snel uit mijn handen. Ik
begon te huilen van boosheid.
Wat een rotmoeder heb ik, dacht
ik. Ik heb dorst, ik wil drinken en
dan pakt zij de fles uit mijn handen. Ik kreeg toen van mijn moeder een glas water, maar dat wilde ik helemaal niet hebben. Ik
wilde uit die gele fles drinken!
Jaren later begreep ik dat ik
helemaal geen rotmoeder had,
maar dat mijn moeder juist van
mij hield (en nog steeds houdt!).
Omdat ze wilde geven wat goed
was voor mij, gaf ze me water. Ik
begreep het niet, ik was er boos
om. Maar mijn moeder handelde
uit liefde!
222

Ik bedricl het niet cineerbicctig,
maar eigenlijk is God net als
mijn rnocdci. die de fles blcckmiddel uit mijn liariden t r ~ ~ k .
Niet omdar God ons geen cFriiiken yunt, maiir ciiiidat Hij hctcr
dan wij wcci welk drinken goccl
i5 voor ons! En dan vraag ik
weer: durf jij i e vertrouwen dat
Gocl wcct iv;iI goed is voor jou?
Durf jij jc hclcniaal toe tc vcrtrouwen aan Hcm? Durf je jc
helemaal ovcr tc geven?

Eii dan hlijtcn er natuurlijk nog
vele vragcii over. Ik heb ccn
vriend dic christelijk is iipgcsroeid. Toeii Iiij ac httieri w;i3,
heeft hij hct geloof radicaal afgezworeii. Dril is iiu al weer ecn
jaar of vici- gcleden. Ik heb dc
afeelopen vicr iaar hijna elkc
dag. gebcdcn OC God mijn vricnd
in zijn kraag wil pakken. O f Gud
liem wccr tol geloof wil hi-cngen.
Maar mijn gebed is (nog) niet
verhoord. En dal vind ik mociliik. Ik bid loch niet zomaar ietv?
I k vraag iiicl iets voor nic~clf.Ik
vraag nicl oC God me ecn flitïende carrikre wil $even. I k I-iid niet
om vocirvpoed vonr mczelf. Tk
hid cim geloof voor ccii vriend.
Ik smcek God of Hij icmaiid wil
reddcn uit de rnachi van satan.
Mnar God heeft mijn gebed
(nog) niet verhoord. Tk kan daar
cclit verdrietig van worden.

God maar. Zeg maas eerlijk dat
je zijn wcg me1 jou niet altijd
begrijpt. E n vr;iag ook maar om
geloof. gclonf'dril Gcid weet wat
goed is vonr jc.

En dan wil ik aan het einde
gekomen nog een keer de vraag
stellen. Dc vraag die ieder voor
zich mocl heaiitwoorden. GclooT
je echt dat God vcior ie zorgt'!
Durf je jezelf hclcmaal aan Hem
over te gevcn?
Gertjan van Harfen is vjjfdejaars
student aan de Theologische Universiteit te Kampen
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Maai ei- zijl1 ook iiiomeriten dat
ik riist ervaar. 1lcie precies? Dut
iv moeilijk tc Ycgpen. Maar dat
zijii triomcntcn waarop ik mijn
vriend ailil G(ids Iieb opgedraFen en hein dan (11s het warc bij
God kan lalen. Daii voel ik dal
liet gncd is, dat God regcert cn
almachtig i* Daii begrijp ik nog
nier wnnroiii dingen gaan zoals
ze saan. Mnar ik Iieh e r vrcdc
inee, in dc wetenscllap dat hei
allemaal in Godi handen ligi.
l

En nogi1ia;ils: daar blijven ci. vsagen ovci-.Vragen die je niet
hoeft wcg te ii-ioffelen. Vci-lcl het
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G.J. van Middelkoop

1 D e preek onder druk
Rcgin oktober hield d e Evangelische AIliantie een gernccnicophouwdag. Daar werd ondcr mecigesteld dat Gods Woord niet lol
zijn recht komt door ecnriclilingsverkeer. In een normale communicatie komt het ook van twee kanten. Ds ./. .lonkr~?u~i
rcagcci-de op
deze prikkelende uitspraken in De
Wekker van 3 novemhcr vrij pittig:

Uniek
Hier raken we cc11 principieel
punt. Stellig wil het Woord van
God communicaiic scheppen.
Dat is eigen aan het wooi-d. Aanliet woord met ceii kleine letter.
God heeft ons sprcckvermogen
gegeven om communicatie te
stichten. Hartcn naderen elkaar
via het sprckcn van het woord.
Het woord is het voertuig van
gedachtcii en gevoelens. Dat
gerdt ook van Gods Woord.
Maar Gods Woord is wel epn
uriiek ivc~ord!Het wordt gesproken door Hem, Die ons aanslwcckt. J-Tet is een woord met
cc11 eigen in houd, uniek van
kanikier. Het is het Woord van
dc Wet en Evangelie van dc
Icvende God. Jezus Christus
wordt Zelf het Woord genncmd
(Johannes 1). Preken is vccl
meer dan comrnunicercn mcl de
gemeente. Prrken j.7 het v ~ r k n n digeir van wol de Herre t ~ g tHet
.
is de bediening van de vci*zoening. Een mens moet met God
verzoend worden. Een rncns kan
het Koninkrijk van God niet biiinen gaan zonder innerlijkc
wedergeboorte. En hct wcdergehoren worden staat niet in de
macht van de rncns. Ook niet in

de macht van de jongeren. Mijn
kernstelling is: Als een mens niet
door de bovennatuurlijke kracht
van Gods Woord en Geest wordt
wedergeboren, wordt hij het
nooit. Een mens komt tot bekering en geloof door Woord en
Geest of hij blijft in zijn afwijzing, verzet en ongeloof.
Nu zullen anderen zeggen: zie je
wel, dat bedoelen we nu precies.
Daar heb je weer die oude taal,
waarop jongeren afgeknapt zijn
of zullen afknappen. Want ze
kunnen zich er niets bij voorstellen. Zij beleven het heel anders.
Dat zal waar zijn. Maar het is
geen enkel argument tegen deze
prediking. Ik heb ook lef om te
schrijven dat de neergang in
bepaalde kerkverbanden niet
maar gekomen is omdat men
begon met allerlei experimentele
vernieuwingen maar omdat men
de geestelijke kracht en macht van
de prediking aan het kwijtraken
was. De neergang van de kerk
begint bij de neergang van de prediking. Ik pleit er ook voor om er
alles aan te doen wat in ons vermogen ligt om aan de jongeren
helder en klaar uit te leggen wat
Gods Woord zegt en bedoelt en
wat het wil betekenen in en voor
hun leven. Mijn zorg is dat wij,
voordat we het goed en wel
doorhebben, Gods Woord zelf
hebben gelegd op het drijfzand
van onze gevoelens en onze beleving van de wereld. Gods Woord
bewerkt door het innerlijke werk
van de Heilige Geest geweldig
diepe gevoelens in een mens.
Maar dat zijn de gevoelens en
belevingen van de nieuw geboren mens en niet van de oude
mens, die in zijn beleving niet
veel verder komt dan lekker in
het vel zitten, zich goed voelen,
aangename ervaringen te hebben
met Jezus erbij enz. Allerlei
experimenten doen het wel goed
bij bepaalde jongeren - overigens
niet bij allen! Maar het is maar
van korte duur. Want de jeugdja-

ren gaan voorbij. En daarna
komt er een nieuwe oriëntatie op
het eigen bestaan en de eigen
plaats midden in de wereld en de
kerk.
Eénrichtingsverkeer?
Ik acht het dan ook een vertekening van de geweldige kracht van
Gods Woord wanneer de preek
benoemd wordt als eenrichtingsverkeer. Niets is minder waar.
Een goede preek roept diepgaande communicatie op. De bediening van Gods Woord opent het
hart en brengt er een diepe bevinding op gang: van verslagenheid:
ik ben die zondaar! Wat doe ik
met mijn leven een goeddoend
God in Jezus Christus aan! Maar
een goede preek bewerkt ook
grote blijdschap over de genade
van God voor mij, de zondaar.
Blijdschap daarover dat de Heilige Geest met mij verder wil, om
Jezus' wil en dat ik het van de
trouw van God mag blijven verwachten. Wij moeten onze jongeren de vreze des Heeren bijbrengen, de levende kennis van Jezus
Christus. Het Woord heeft daarbij op zich de belevingswereld
van de jongeren niet nodig. Het
Woord breekt er dwars doorheen
en geeft nieuwe richting, vulling
en inhoud aan de beleving van de
jongeren. Ik heb dat vaak mogen
meemaken, afgezien van eigen
ervaringen. Het Woord heeft
macht om jonge harten te raken
en te openen. Ik pleit dus juist
ten gunste van prediking. Het is
goed te leren van de moderne
inzichten in wat communicatie is.
Maar er is één ding dat zich onttrekt aan onze moderne inzichten en dat is de innerlijke kracht
van het werk van de Heilige
Geest met het gelezen en vooral
gepredikte Woord.
Zich inleven in het Woord
Wat we ook doen om de gemeente op te bouwen - en gemeenteopbouw is nodig - als die ten koste gaat van de preek, lijden we
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alleen maar verlies. Zelfs onherstelbaar verlies. We leven in een
tijd waarin we allemaal het zo
goed weten. We zijn bereid om
onze argumenten en gevoelens
voor betere te geven maar die
betere bestaan er nauwelijks...
Dat geldt ook van onze jongeren.
Hun beleving blokkeert hen eerder om Gods Woord te verstaan
dan dat die voor hen een hulpmiddel is. Niet hun beleving
moest versterkt worden, ze moetten in eigen taal de grote daden
van God horen verkondigen. En
dat kan allemaal in een en
dezelfde preek. Wat wel een reëel
probleem is, is dat veel predikanten veel te weinig toekomen aan
een grondige doordenking van
hun preekwerk. Het is dikwijls te
veel haastwerk. Zich werkelijk
ingraven in het Woord, kost tijd,
veel tijd. En die tijd is er niet.
Daarom acht ik het naast alle
andere gemeentewerk een te
grote opgave om van de predikanten te vergen dat ze week in
week uit twee nieuwe en verse
preken moeten leveren. Naar de
kerkraden toe is het goed nog
eens te onderstrepen, dat de predikant er allereerst is voor het
Woord. We worden zo maar een
soort geestelijk manager. Dat
kan niet de bedoeling zijn. Wie
vraagt dat een dominee twee
preken levert per week, moet
daarvan de consequenties aanvaarden. Dan kan een predikant
niet alles doen wat de kerkenraad misschien graag wil.
Gezegende uren voor de gehele
gemeente wanneer het Woord
van God opengaat en de kracht
ervan beleefd wordt. Het Woord:
de onopgeefbare eenheid van de
gemeente, de eenheid van jong
en oud. En dan liggen de ervaringen van jongeren en ouderen
dichter bij elkaar dan we denken.
Daarom een krachtig pleidooi
voor de preek. .
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