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bedreigend zijn je eigen broeders
en zusters, die zo gauw hun oordeel klaar hebben. Het is toch ook
veroordelend, wanneer homofilie
wordt beschouwd als een stuk bederf van de goede schepping en als
een aantasting van je identiteit?!
Homoseksualiteit is op zichzelf
geen probleem, zo wordt herhaaldelijk benadrukt in deze uitgave. De
acceptatie is een groot probleem!
Want van jongsaf moesten de broeders horen, dat homofilie slecht is,
een 'gruwel' voor God. Maar dat
kan toch niet waar zijn? Citaat:
'Ben ik dan een gruwel voor God?
Gruwt God van mij? Hoe kan dat
waar zijn, wanneer God ook mijn
Vader wil zijn en is?'
Ook is het niet waar, dat zij tot hoKERNREDACTIE:
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moseksualiteit worden aangetrokken. Zij zijn homoseksueel, het is
een onderdeel van hun identiteit.
Hetgeen betekent, dat zij verliefd
kunnen worden op mannen. Dat
verafschuwen zij niet, dat hoeft
ook niet. Zij hebben de mogelijkheid met mannen een intieme relatie aan te gaan, waarvan liefde,
trouwen zorg belangrijke onderdelen zijn. Evenals seksualiteit.
Wanneer dergelijke gevoelens worden verboden, is dat het begin van
enorme frustraties. Wanneer je als
mens geen ruimte krijgt om je liefde voor iemand te beleven, moet
die liefde er op een andere manier
uit. Je wordt depressief en slaat
dicht, of agressief en boos op God.
Citaat: 'Desondanks word je meegedeeld dat je toch een blij christen
mag zijn. En vreugde mag beleven
en merken hoe God van je houdt en
zijn liefde aan je geeft. Dat is moeilijk. Je hart voelt verlamd en gediskwalificeerd. Je voelt je geen mens
meer wanneer je bij voorbaat je
liefde moet veroordelen. Als dit het
uitgangspunt is, is het moeilijk om
God te danken voor het leven en

om te leven, zoals God het geeft.
Tot zover een weergave van de genoemde brochure.

Openheid?
Het is duidelijk, dat het gesprek er
zo niet gemakkelijker op wordt.
Want de gevraagde openheid gaat
gepaard met nieuwe vooroordelen,
namelijk dat homoseksualiteit oké
is, geen enkel probleem, 't zou alleen een kwestie van wennen zijn.
Maar, als ik vragen mag, is dat
openheid, wederkerig?
En, wat ik nog veel belangrijker
vind: hoe open staat men zelf voor
Gods Woord? Ik besef, dat deze
vraag kwetsend kan overkomen.
Toch kan ik er niet omheen, wanneer in heel deze brochure de bijbel niet één keer open gaat. Deze
homo' s zijn inderdaad zelf aan het
woord. En dat mógen ze, uiteraard! Maar waarom beschrijven ze
niet hoe ze op grond van Gods
Woord tot hun standpunt zijn gekomen?

Overgave

blij te zijn met je geloof'.

Veranderingen?
Zolang de gevoelens van de homofiel als een bederf worden getypeerd, is er geen werkelijke acceptatie van zijn persoon. Dat geldt
ook, wanneer iemand in zijn achterhoofd de gedachte heeft, dat de homo wel zal (kunnen) veranderen.
De auteurs willen gewoon als homo worden aanvaard, om zich in
de kerk thuis te kunnen voelen.
Heel boos kunnen ze worden wanneer gesteld wordt, dat de christelijke meningsvorming over homofilie
wordt ontvangen van de Heilige
Geest, uit het Woord en op het gebed. Hebben zij dan niet de Geest,
lezen zij het Woord verkeerd, bidden zij niet goed??
In plaats van allerlei oordelen en
noodzakelijk geachte veranderingen zal er meer openheid moeten
komen. Wederkerig. Om elkaar
over en weer de ruimte te geven

Wat ik in deze uitgave het allermeest mis, gaat eigenlijk helemaal
niet over homoseksualiteit. Het
heeft meer te maken met de vraag:
wat is een christen?
Jezus heeft zijn eigen leven vergeleken met een graankorrel, die sterven moet in de aarde om vrucht te
dragen. In het verlengde daarvan
zei Hij over ieder die Hem zou willen volgen: 'Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat,
maar wie zijn leven haat in deze
wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven' (Joh. 12 : 24, 25).
Vrij weergegeven komt dit hierop
neer: 'Wie zijn leven zó koestert
dat hij het helemaal in eigen handen wil houden, zal uiteindelijk
merken dat hij zijn eigen verlosser
niet kan zijn. Maar wie erkent dat
Ik gekomen ben om het verlorene
te redden, geeft heel zijn bestaan
aan Mij uit handen. Hij zal het van
Mij nieuw terug ontvangen om
echt te leven, met God'.
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Dat is een zeer ingrijpend woord.
Wie zal zich zo helemaal overgeven, in blind vertrouwen, zonder
enige voorwaarde? Je kunt je voorstellm, dat een patiënt zoiets doet
bij een arts, wanneer hij hmrt dat
hij doodziek is. Dan is & tijd vwrbij om voorwaarden te stellen, alle
hoop wordt gevestigd op wat (misschien) nog mogelijk is: 'doet u
maar wat u kunt, d o b r ' . Misschien moet er van alles geamputeerd worden, tijdens de operatie
kan dat pas blijken. Als het leven
maar gered wordt, dan zal de vreugde groot zijn!
Zo ongeveer, maar dan nog veel
dieper, vraagt Jezus vertrouwen in
Zichzelf. Maar dat kun je alleen geven, als je beseft dat Hij de Zoon
van God is, die je redden wil. En
dat jij van nature door en door zondig bent. En dat er niets meer valt
uit te zoeken in de trant van 'dit en
dat wil ik behouden'. Zo'n voorbehoud is niet mogelijk. De vraag is:
wil je je overgeven aan Hem, helemaal, zelfs als dat strijdt met je gevoel? En durf je erop te vertrouwen, dat zijn liefde voor je groter
is dan je eigenliefde?

Een christen wordt gedoopt, als te
ken van inlijving bij Christus en
zijn kerk.

In de Schrift komen we tegen, dat
de doop al werd aangeduid in de
Zondvloed en de Rode Zee: het water doodt en begmaft zondig leven,
terwijl God zijn kinderen uit dat
graf omhoog doet komen. De doop
is dus een graf, heel je leven verdwijnt daarin, niets houd je over.
Gelukkig word je begraven met
Christus, dat is de reden waarom je
ook weer boven komt.We worden
met Hem begraven door de doop in
de &d, om ook met Hem op te
staan in een geheel nieuw leven?
Is dat dan in 6én keer kant en
klaar? Nee, G d verzegelt M n
wat Hij je belooft. Nu wordt jey4 leven een 'voortdurend sterven ,
doordat de Geest je W i g e n t wat
je in Christus hebt en daar van bin-

nen ruimte voor maakt.
Op deze manier wordt duidelijk,
dat ons bederf maar niet een beetje
aan de buitenkant zit. Het zit overal, diep in ons hart, in ons verstand,
in ons gevoel en in ons karakter.
De aantasting is m ernstig, dat er
niet meer te repareren valt. God
geeft ons een complete wedergeboorte: de oude mens verdwijnt geheel, om plaats te maken voor een
nieuwe mens. Het wonder hiervan
is, dat wij het in beide gevallen ze&
zijn.Maar dat kan geen reden zijn
om de verandering af te zwakken.
Zeg ik deze dingen tegen een homofiel? Niet specifiek. Ik spreek
hier gewoon tegen ieder die dit
leest: je kunt Christus niet toebehoren, ais je niet bereid bent met
Hem het graf in te gaan. Het graf,
waarin je helemaal verdwijnt, orndat dat nodig is.
Wie zal, staande voor de doopvont,
zeggen: 'In mijn karakter of aanleg
zit geen bederf'?, of: 'Ik wil dat U
mij laat zoals ik ben'?
Dit schrijf ik niet om te veroordelen. Homofielen, met wie ik
spreek, weten dat ik dat zo niet bedoel. Maar ik zeg in het algemeen,
tegen iedereen, van welke geaardheid dan ook: wat ben je kratnpachtig bezig als je bij voorbaat zegt 'k
wil niet veranderen'. Je denkt o p
die manier gelukkig te worden,
maar zo zul je nooit ontdekken hoe
gelukhg Chnstus je kan maken.

Verantwoordelijkheid
Beide auteurs komen eigenlijk ook
niet toe aan hun persoonlijke verantwoordelijkheid, als het gaat om
hun keuze voor een mogelijke homoseksuele relatie. Hun enige argument is in feite: 'we z i j n ZO, dus we
doen zo'.
Maar is er één christen, die zo mag
redeneren? Stel je voor, dat we allemaal gingen leven zoals ome nutuw ons ingeeft, waar blijft dan de
ruimte voor het werk van de Heilige Geest?
En stel, dat onze gevoelens een betrouwbaar kompas zouden zijn,
waarom geeft God ons dan zulke

duidelijke geboden? Waarom zegt
Hij dan niet gewoon: 'je voelt wel
aan wat goed is'? Ik zou de stelling
willen verdedigen, dat het zelfs in
het P d j s zo nog niet was! Dáár
was al een (prmf)gebod, om de
mens te leren God lief te hebben en
zich niet te laten leiden door eigen
begeerten, hm 'eigen' die begeerten ook mogen zijn.
Kortom, de mens heeft verurnhuoordelijkheid. Daarin draagt hij Gods
beeld. Hij leeft niet als een plant of
een dier, maar hij heeft een wil en
een verstand, om keuzes te maken.
En in een christen woont de Geest
van God, om leiding te geven en te
vervullen met laacht, zodat om
Christus' wil ook keuzes gemaakt
kunnen worden die in het eigen
vlees snijden. Dat kan pijn doen,
dat kan zware strijd betekenen,
maar toch, alles wat je op die manier kwijtraakt geeft Christus honderdvoudig terug. Als je dat gelooft, durf je het aan.
Geldt dit specifiek de homofiel?
Nee, natuurlijk niet! leder die
Christus wil volgen, kiest voor een
kruis om daaraan zelf (door Gods
kracht) zijn oude mens te spijkeren.5 Nog nooit is dat pijnloos verlopen. Als het geen pijn doet, mag
je je afvragen of je wel echt aan het
spijkeren bent.
Samen hebben wij hierin de tijdgeest als grote tegenspeler. De algemene gedachte is tegenwoordig,
dat een mens gewoon moet doen
wat hij lekker vindt. Verstand op
nul, en g h . Op die manier kunnen mensen worden verteerd door
hun eigen kgeerten, terwijl ze anderen en zichzelf ongelukkig rnaken, al lijkt het allemaal fantastisch
en aantrekkelijk. Als kerkleden
hebben wij hierin een verantwoordelijkheid ook voor elkaar, om samen te jagen naar heiliging en erop
toe te zien dat niemand achterop
raakt in het ontvangen van Gods genade? Een belangrijk onderwerp
op het huisbezoek, bij welke christen dan mk: heterofiel of homofiel,
getrouwd of ongetrouwd, verliefd
of verloofd, arm of rijk, ziek of ge-

zond.

Een stem uit Amerika
Toch wil ik niet uit het oog verliezen,dat juist twee homofiele broeders mij aanspreken. Zij mogen verwachten, dat het proces van vemdering, dat voor elke christen geldt,
ook hanteerbaar zal zijn in hun specifieke situatie.
Daarom geef ik graag iets door vanuit de Redeemer Presbyterian
Church in New York. Ik dank. &gene, die mij hierop attendeerde.
Want deze christelijke gemeente,
met haar opmerkelijke groei, bestaat voor zo'n twintig procent uit
homoseksuelen. Tim Keller is daar
predikant, en John Freeman organiseert vanuit Harvest Ministries in
PhiladeIphia de pastorale begeleiding, juist aan homoseksuelen.
John heeft ook zelf zijn achtap n d in de homoseksuele wereld.
Het opmerkelijke in zijn pastorale
begeleiding is, dat die zich niet primair richt op de verandering van
de homoseksueel. De huipverlening draait om vragen als: Hoe kun
je als homoseksueel de Here beter
leren kennen? Wat is dagelijkse bekering? Hoe kun je groeien in het
gelmf? Verandering is niet het directe doel, het is een nevenproduct
van groeien in de waarheid. Een
groei, die tijd nodig heeft. Veel
mensen verliezen tegenwoordig de
moed, als het gewenste resultaat
niet ogenblikkelijk tot stand komt.
Het pastoraat laat zien, dat de Here
sen weg met mensen gaat, waarlangs wij Hem beter leren kennen
en dichter bij Hem komen. God
doet dat vaak door onze zwakheden en zonden aan te wijzen, waarom wij Hem nodig hebben. Van
groot belang wordt dan de relatie
met Christus, dat zijn dood en opstanding worden aanvaard als de
betaiing voor alles. Dat dat als bevrijding wordt aanvaard. Dan valt
de druk weg van zelf moeten presteren en de last van alle schuldgevoel. Tegelijk vertrouw je je helemaal aan Hem toe, je plaatst je onder zijn hoede,je stelt je open voor
zijn Woord. Je bent bereid je gedachten te onderwerpen aan Gods

gedachxen, daar ben je mee bezig,
al snap je niet alles en kost het je
strijd.
Freeman vertelt: 'Ik herinner me iemand die hier kwam: hij was homoseksueel en was christen geworden,
maar bleef die sterke gevoelens
houden. Hij zei: hoe kan zoiets
sterks dat zozeer bij mij hoort verkeerd zijn? Hij begon de bijbel te
lezen en probeerde een plaats te
vinden waar God zegt: het is oké
om homoseksueei te zijn. Maar hij
kon het nniet vinden. Uiteindelijk
zei hij: ik geef het op, ik kan aileen
maar zeggen: 'op Uw manier, niet
op mijn manier'. Dat is het punt
waar iedereen terecht moet komen.
Iemand komt daar voor het eerst
bij terecht wanneer hij tegen God
zegt: 'op Uw manier, niet op mijn
manier', en voor de eerste keer
Gods liefde en Jezus' dood in zijn
plaats aanvaardt. Maar d s christen
kom je daar ook telkens weer terecht, wanneer je zegt: 'op Uw manier, niet op mijn manier', elke
dag, op elk moment dat God ons
hart aanspreekt.'

Deze woofden bevatten een enorme bevrijding, die de gehele mens
betreft. Freeman: 'We beginnen
met de vraag (en die vraag komt
telkens terug): ben je bereid? Ben
je h i d dieper te gaan? Ben je bereid Christus te laten werken aan
dingen die naar boven komen in je
leven? Ben je bereid te aanvaarden
wat Hij over jou zegt, in plaats van
wat je ouders over je zeiden, of je
leeftijdsgenoten, of je ervaring? En
daar is moed voor nodig. Mensen
die naar Harvest komen hebben er
vaak jaren van onjuist denken op
zitten, onjuist denken over zichzelf, over God, over andere mensen
en over hoe zij omgaan met andere
mensen. '
In dat kader komt Freeman te spre
ken over 'verandering', en zelfs
over 'genezing'. Een zeer omstreden woord, ik weet het. Wellicht
had hij daarom beter een ander
woord kunnen kiezen. Want er zijn

radicale kringen, waar de homoseksueel het hoofd gek wordt gemaakt
door valse beloften, bijv. dat hij hetero zou kunnen worden. Maar zo
gaat Freeman er niet mee om. Het
komt wel eens voor, maar dit is
geen belofte voor iedereen. En hij
benadnikt meteen, dat in dit leven
een verandering nooit honderd procent zal zijn. Ook zal zoiets niet
plotsklaps gebeuren. Nee, het is
een weg, die God met je gaat, waarlangs je leert je in de eerste plaats
te richten op Jezus Christus en wat
Hij voor je betekent, om vervolgens door Hem iemand te zijn. Ook
al blijf je dan homofiele gevoelens
houden, ze d e n niet langer een
bron van frustratie en boosheid zijn.
Zo ongeveer wordt dit ook onder
woorden gebracht door Jaap Ytsma, een homofiel, schrijvend onder
pseudoniem: 'Jarenlang heb ik ontzettend veel emotionele energie besteed aan 'mijn probleem'. Tot ik
begon te zien wat ik daardm misliep aan zegeningen, door mijn
energie niet te richten op de beloften die God in Zijn Woord geeft.
Mijn probleem werd ook een k t je mijn eigen afgodje. Misschien is
dht precies waar het pastoraat aan
homofielen meer rekening mee
moet houden: dat een &el probleem ook een k grote plaats kan
innemen."
Dit alles kan inderdaad heel bevrijdend zijn, a l merk ik telkens weer
dat het moeite kost hierin zuiver te
formuleren. Want de 'emotionele
energie voor het eigen probleem'
zal maar al te nodig zijn! Laat dat
geen misverstand geven. Maar het
punt is: probeer te beginnen bij de
energie van Christus, en blijf aangesloten op de krachtbron van zijn genade, die je van binnenuit gelukkig
maakt en tot rust brengt.

Genade als voorwaarde
Seksualiteit in het algemeen is een
belangrijk onderwerp in de Redeemer Church in New York. Maar
Tim Keller behandelt dit nooit als
een los probleem. Voorop gaat
steeds de persoonlijke vraag, of jij

gelooft dat Jezus Christus voor jou
is gestorven omdat jij een zondaar
bent. Of je wilt leven van zijn genade. En of je dan bereid bent na te
gaan, wat zijn genade v m r jou inhoudt.
Genade als voorwaarde, als basis
voor het gesprek. Wie kan daartegen zijn? En is sterker sarnenbinding mogelijk?
Daamm heb ik dit willen schrijven
in een eerste artikel. Vanuit deze
grondhouding hoop ik volgende
week enkele Schriftplaatsen te bespreken waar gehandeld wordt
over homoseksualiteit.

h deze studie aal ik terminologi~hgeen
onderscheid maken nissen homofiel en homoseksueel. Anderen hebben wel verdedigd
dat in deze woorden het verschil tot uiting
komt tussen geaardheid en &uw1 gedrag.
M.i. i s dat niet vol te houden. Want ook zonder dat er sprake is van seksuele handelingen doohm@de geaardheid van de hornofiel geheel zijn doen en laren. Hij doet en
denkt homoseksueel,ook zonder relatie.
He& Bartelds en Kaj Venhuiten, Homo's
aan her woord, een reactie. Een uitgave op
persoonlijke titel, maan 1996. Toen was de
uitgave telefonisch te bestelIen onder tel.
070-3941336 of 038-4231252.
Deze brochure is een reactie op de publicatie van ds. R. ter Beek, H m f i e I e n in L Remeenre. Een pleidooi voor meekven.
Uitgave Koinor&s,1995.
Rwn. 6.
Doopsfmulier.
Mat. 16 : 24,25.
Hebr. 12 : 14, IS.
Jaap Ytsma, Tevreden ais h o f e l , in Bij
He Tijd. Se jrg. N.6, februari 1997.
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KRACHT EN
ZWAKHEID
'Daarom heb ik een welbehagen ia
zwakheden, smaadheden, noden,
vervolgingen, benauwenissen Ierwille van Christus, want ah ik
zwak beri, d m ben ik machtig.'
2 Karinthiërs 12 : 10
Een heel bekend woord uit de Bijk
1is dit: 'want als ik zwak ben,
k n ik machtig'. In 2 Kor. 12 : 10
lees je het. En in vers 9: 'want de
kracht wordt volbracht in zwakheid' (Statenvertaling).
Een mooie, maar ook best harde
tekst. Met een bittere rand. Maar tegelijk ook zo veelomvattend liefdevol!
U weet het wel, Paulus werd op de
een of andere manier duidelijk geplaagd door dingen. Mensen denken aan een ziekte of iets dergelijks. Je zou met minstens even
veel recht mogen denken aan wat
hem overkomen is en wat hij beschrijft in het slot van hoofdstuk
11. Maar gmd, daar gaat het nu
even niet om. Het gaat er om dat
hij zich onder al die dingen zo
machteloos voelt. Je zou er als
mens ook wat van krijgen, als je
dat allemaal moet doormaken.
Een heleboel mensen onder ons
kennen dat gevoel ook wet Dat gevml van machteloosheid. Er zijn
zoveel dingen die hun geheim hebben en waarop je geen greep knjgt.
Is dat in feite niet mens-onterend
om veroordeeld te zijn tot zwakte?
Hij heeft erom gekden. Maar
Gods antwoord was: genade. En
die genade moet niet alleen maar
genoeg Ujn als iets waar je je tevreden mee moet stellen, tegen wil en
dank. Die genade is genoeg. Want
in Gcds genade voor een broos
mens wordt tegelijkertijd zweel
van zijn kracht openbaar. Van de
kracht van Jezus Christus. Van de

atief

. m

kracht van het geloof.
En dat is het juist vaak. Wij denken
bij genade lang niet altijd in temen
van onze zwakheid en van Gods
kracht waarvan we het hebben moeten. We h e b h het woord genade
vaak ingekaderd in termen van gerechtigheid en vrijspraak. En uiteraard heeft Gods genade daar alles
mee te maken.

Maar nu ligt het even anders. Het
heeft hier alles met eigen zwakheid
te maken.Over die menselijke onmacht heen, om de dingen te vatten, na te gaan, komt de kracht van
Christus. Komt Christus zelf die de
kracht van God is (1 Kor. 1 : 24).
In die kracht mag je delen. Dat is
immers het mooie dat Hij ons niet
maar iets van zichzelf geeft, maar
dat Hij ons in alles helemaal gege
ven is (1 Kor. 1 : 30). En wanneer
wij dus zwak zijn, en dat al tegenstribbelend soms moeten opbiechten... dan is Hij er op ons gebed
(een heerlijke tekst is hier Hebr.
4 : 15, 16). Alle machten van duisternis en docd heeft Hij overwonnen. Daarin zie je de doorbraak van
Gcds kracht. Dwars over eigen
kwaad en zwakheid heen Die wegbrekend als het ware.
Dat belijden we ook in het gebed
dat Jezus ons leerde: Want van U is
de kracht... En dan vennag je alle
dingen, in en door Hem die kracht
geeft. Om werkelijk van genade te
leven, onder alle omstandigheden,
in Gods economische werkelijkheid van het genoeg (Filipp.
4 : 1 lv.). Heb je het geloof ervoor
om dat mee te belijden? Wat is er
dan mk over jouw leven een geweldige kracht losgekomen! En als
dat nu nog niet zo is? Bidt er maar
om. Dan zul je het knjgen! Wis en

waarachtig.

RUIMTE VOOR
ONZE EIGEN WIL
gieuze bewegingen die beter koelm';dat hun geimfskdijchis dikwijls vaag en b-t
is, wordt op
de h o p toa g e m e n . De kennis
neemt s&&b#nd af,wen& de
interes= diwwar.

Soms hebben mensen de indruk, dot er in de k e r d
itreinig ruimte is om zelf iets te wjl!en. W e z#n im
Valse tegenstelling
ners gebonden aan de bijbel, de geboden e#
Mam w m m m m j e e e n b r n a je belijdenissen, temp de traditie ook niet over
li-& tusen vvk&ge m u w aan
iet hoofd gezien k m worden. Zo #kt de wil in de
God &&eigen wil?.Waarom zou

I

3pvullend is echter, duf die indruk ook in de SUmnleving heeff p o s t ~ ~ &k
u t duur ZOU de

Modem en pasi-modem
Er was een tijd, dat.& mem dies
met zijn wrmnù(rede, d o )
dacht te h e n bereiken. Bekend
is het uitgangspuntten tij& van de
Verlichting [eind 17e eeuw):'ik
denk,dus h ik'. Dit werd 'm+
b'denken genoemd.
Vandaag ziet men de mislukking
daarvan in. DEmtio heeft geml betere samenleving opgeleverd Strukturen zijn knellend De mais i+
slaaf geworden van de mtionalit,
zijn eigen wil is venirongen. Dit is
'post-modem' daken.
Daarom wordt nu de menselijke
wil tot uitgangspunt genomm Wat
algemeen aanvaard is, is nietlmger h h g n j k . Eenheid hoeft ook
niet.Leve de verscheidenheid!
Laat ieder hwat hij wil. Het
lijkt een ,wort inhaalslag.

Invloed
Als kerk hebben we nooit gekozen

I

voor het 'modemiame', dus &de
m i s l u k k h g ~ m v ~ 9 3 geal
18

ve&i&QokhebbefLwijaiuhet
'post-mam" V
I
nie.tnadig.hiiaapwe~Ge1
opnieuw de invkd van het denkm
in de w d d .
Eetst prokerde het ver&and ook in
de kerk de eerste viool te splen.
Alla wat je niet vmsmdelijk km
krdmerm, hadde je m k niet te
geloven, mals scheqping; zonde
val, optamding, mnog veel m.
De gevolgen w a m gLoot.V&
h e b h de keFB vefaaktt3m&tze
ruimte eisterom vanuit de wetenschap te kiezen wwir mlutie en ZO.
Vandmg probeert de wil hetzelfde:
g e l d maisje wilt, volgje gevoel,
en d
e
8 wat jemkt wilt, hoef je ook
niet te gelmen of k d m O p
&uw merken we, dat dit àansteke
lijk w&. Op het pvml af worden
dingengaban dnagèhtm, die
vanuit de8chEift&te v&edigen
zijn. Er ontstaat ee9 hang n a a reli-

jeje laten q r a e n , dat bauw en
~ h w m g k h e ì d&n koste g a
van je &gm-Wen gemel?
Van den'beginne was voor W de
wil vandemens B e l r m ~ r ~M
ki.nstens zo belangrijk ds het verstand! In het Paradijs stond een
boom, niet om de kennis'maar om
de wil te tq&n,..
De mms h g &k Ruimt
zelfs om tegen Min te grran. Dat
was juist onmisbaar. Want alleen
in die &te zou het leven met
~ en het houden
~
God
van zijn geha
den uit -liefdeh m gehumn.
Vanuit een eigen keus!
Tot op vandaag is dat de kern van
al de 10 geboden. Jezus zei:'doe
ze uit liefde tot God, daar gaat het
om',met andere woorden: 'wil ze
z2lfl' Anders word je er ziek van,
voel je je slaaf, en ga je op de
vlucht om je elders prettig te voelen.
Als je zelf leert willen wat God
wil, onverkort, ontdelr je de ware
vrijheid. Je word als een vis in het
water. Zuiver spreken over God
wordt een uiting van onze Liefde tot
Hem, van onze k~us,
waarvoor we
staan. Je wilt God niet te kort doen,
ia leer of leven, omdat je hart naar
Hem uitgaat.
Als je zo je leven aan Hem geeft,
brengt Hijhet tot bloei, inclusief je
wil en je gevoel en alles wat daar-

mee samenhangt. God doet dat,
door zijn Geest, door heel zijn
Woord, helemaai. Zo gaan je
trouw,je keus, je wil en je gevoel
hand in hand. Het is niet'of - o f ,
maar 'en - en'.

Einde verhaal?
Heb ik nu een afdoend antwoord
gegeven aan allen, die graag meer
ruimte zouden willen voor een eigen en eigentijdse gelmfs-expressie?
Enerzijds hmp ik van wel. Want de
echte geloafs-expressie bereik je
dus niet als je afstand neemt vm
W m d en kerk, maar juist als je je
hart daarin legt. Daar begint het.
En als het daar niet begint,heb je
misschien wel een hoop expressje,
maar te weinig geloof. Ais we dat
samen inzien, zijn we al een heel
eind.
Anderzijds denk ik van niet. Want
juist als het over kerk gaat hijgen
somrnigen het gevoel, dat zij met
hun eigen wil geen kant uit kunnen. Er ligt al mveel vast immers.
Niet alleen in een kerkboek, maar
ook in zoveel ongeschreven standpuntbepalingen en -ties.
Onder
ons is er soms meer angst en
krampachtigheid dan ruimte om
zelf te kiezen en te willen. Aiie
nieuwigheid roept argwaan op. Uiterlijkheden zijn over-belangrijk.Is
er werkelijk ruimte om een kerkboek aan te vullen, een kerkdienst
te vernieuwen, om te kiezen voor
eigentijdse liederen en vormen?
Het verlangen om in de eredienst
de persoonlijke overgave m God
&uw in te vullen is groot. Maar
niet bij i k r e e n . Niet ieder voelt
het als een n*.
Er wordt m k
vreemd tegenaan gekeken: w m m
zijn nieuwe vormen zo belangrijk?

Begrensde ruimte
Wellicht kunnen we elkaar vinden
in een ruimte die begrensd is. Dan
is ze er wel, en ook royaal genoeg,
maar duidelijk niet onbeperkt.
De historie bijv. kun je niet overd m al zou je het wilien. Dat is

een beperking, waar niemand omheen h.
De weg waarlangs God
ons het evangelie heeft laten hgen, ligt gemarkeerd in belijdenissen en formulieren. Vandaag zouden we wellicht andere accenten
zetten, maar tóen waren dit de antw o o r d ~op de aanvallen in die
tijd. Blijvend waardevol, vragend
om gelmfsverbondenheid door &
eeuwen heen. Wie inziet dat op deze wijze het evangelie voor ons
werd bewaard, aanvaardt deze documenten d m k k en vmlt zich
verbonden met allen die vaar het
evangelie hun leven hebkn ingezet.
Wanneer we dit samen delen, in alle duidelijkheid, ontstaat de gelegenheid om in eensgezindheidvandaag ons eigen kerk-zijn vonn re
geven. De historie gaat
verder.
Maar die gelegenheid gaat juist verloretz, wanneer derlei eigemmnigheid in leer of leven g e l m e mensen in de verdediging dringt. Terecht k er dan zorg of zelfs
wantrouwen. Tegen een nieuwe expressie is er in principe geen bezwaar (dat kán ook niet), m m wel
tegen een nieuw geloof.
W n we dan samen hardop zeggen, dat we behau&nd willen zijn.
Dat is niet het kenmerk van een
-p
of zo, maar van ieder die in
alles wil vasthouden asui God en
zijn Woord Dat was de inzet door
de eeuwen heen, en zal het zijn tot
aan de jongste dag. Wie 'behoudend' is, in Schriftuurlijke zin,
klampt zich niet vast aan de vormen (want die kunnen wisselen),
maar aan de voile inhoud van uiGods
genade in Jezus Chrisnis. Daardoor
is de grens gegeven.
Binnen die begrenzing ontstaat dan
de ruimte.en het onderling vertrouwen om sarnen ook eigentijds te
zijn. Niet als een toegevend gebaar,
maar net zo goed Js een 'must'.
Want ais God ons zijn Geest geeft
om gelovig te leven, dan stimuleert
Hij ons om daar vandaag woorden
en vormen aan te geven, die passen
bij mensen van deze tijd. Al die
mensen vóór ons,die (inmiddels)

oude liederen, liturgieën en belijdenissen hebben nagelaten, spraken

in hbn dagen de taal van hun eigen
tijd. M S we hm 4 w a o r dankbaar
zijn, kunnen we niet tegelimjd
met argusogen kijken naar hen, die
nu hetzelfde willen doen.

Samen op weg
Samengevat komt dit ailes op het
volgende neer:
a. omdat voor God onze eigen wil
en o m eigen keus zeer belangrijk zijn, zullen wij als &ovigen elkaar daarvoor ruimte hten en e h daarin stimuleren;
b. omdat wij hierin willen vasthouden aan Gods Woord (en Gods
W d aliéen), zullen wij ms
samen tcieleggen op de h n i s
daítrvari, m m s in alla te laten leiden door Gods liefdevolle wil en daarin te groeien;
c. vrijblijvendheid, krampachtigheid m wantrouwen zullen
daardoor plaatsmaken voor gelooofi toewijding, vrijmoedigheid, begrip en lief&,
d. door de eeuwen heen was de
kerk op haar sterkst, wanneer
zij woorden en vormen vond
voor een eigeatij& g~dmf3-expressie, zowel naar binnen ais
n m buiten toe, tijdens en buiten de eredienst; daar milen we
dan ook nù naar stseven, om
kerk te zijn in deze tijd.

Misschien is dit iets mte b p r e
ken op Ben vereniging of een wijkavond. Of gewoon in de onderlinge
-gang.

J.J.C. Dee

DE W E E BRANDPUNTEN
VAN HET EVANGELIE
Kohlbrugge over rechtvaardiging en heiliging

We richten ons nu op Kohlbrugges
visie op de wet en haar relatie tot
het evangelie. Het gaat dan om de
twee brandpunten die het persoonlijke gebofsleven raken, namelijk
enerzijds de betekenis van wet en
evangelie voor de zondekennis en
de vergevingskennis, anderzijds
hun betekenis voor de normering
en regulering van het christenIeven. Hier is dus aan de orde het thema van rechtvaanligingen heili&g.

spraak. Het eerste gaat voorop.
Waarom? Omdat het evangelie zondaren geldt. Deze zondekennis
maakt en houdt arm. Deze zondekennis is de donkere achtergrond
van onze verlorenheid, waartegen
het licht van Gods gunst zich aftekent. Nu is de verlegenheid van &
mens wegens zijn verlmnheid
geen eigen vmcht, maar gave van
God. God zelf onthult ons onze armoede door zijn wet.Waaruit kent
gij uw ellende? Uit de wet van
God. Daarmee begint het!

Zondekennis
De wet
Vmr Kohlbrugge bestaat het kennen van God uit het Hem kennen in
zijn vergevende genade. De inhoud
van het geloof is de vergeving van
& zonde. Maar er is geen vergevingskennis zonder zondekennis!
Hoe legt Kohlbmgge de nadruk op
de zondekennis! Deze is vmr hem
beginpunt voor het verstaan van
Gods W d .Nu is het niet zo dat
de wndekennis een voorstadium
van het geloof is. Maar wel richt
het geloof zich eerst op Gods vonnis, waardoor zijn genadige vergeving reliëf krijgt. Bij het geloven in
God gaat het dus om vonnis en vrij-

Voor Kohlbrugge is de wet de sleutel tot het verstaan van de Schrift.
Zijn preek over Romeinen 7 : 14
begmt hij met de woorden: ' D m
de gehele Heilige Schrift heen
wordt door de evangelieprediking
Gods wet in haar onwrikbaarheid
bevestigd'. De wet moet de gelovige in ere houden en onderhouden.
Maar wanneer de zondige mens
met deze eis van G d in aanraking
komt,ontstaat er kortsluiting. En
wel naar twee kanten. Of hij beroept zich op zijn onvermogen.
Kohlbrugge zegt dan niet dat de

mens zich vergist en dat hij het wel
kan. Nee, de mens kan het inderdaad niet. Maar zo komt de weg
vrij naar de enige bron waaraan alle gehoorzaamheid aan de wet ontspringt: Christus. Wie zeggen: ik
kan het niet, mogen zien op het
Lam dat de zonden van de wereld
draagt. Of de reactie van de mens
is, dat hij wel in staat is tot gehoorzaamheid aan Gods wet. Over deze
menselijke pretentie kan de wet
slechts toornen. Zij brandmerkt die
als zonde en vlees. Romeinen
7 : 14 is voor Kohlbrugge de samenvatting van hetgeen wij blijden aangaande Gods wet. De wet is
geestelijk, maar de mens is vleseLijk. Zo is de werkelijke stand van
zaken voor Gods aangezicht. En
daaraan ontdekt de wet ons. Met
hetgeen wij willen presteren, lopen
we God slechts in de weg. Het enige dat Hij wil, is dat wij bekennen
dat wij dmr en door goddeloos
zijn. En die goddelmsheid bestaat
in het feit dat wij denken dat we
iets kunnen of iets mmten. Wij
moeten maar één ding, namelijk
sterven aan eigen kunnen en moeten. Maar hier komt dan ook de omslag. Waar de mens wegzinkt voor
de wet, daar verschijnt hem Gods
barmhartigheid in Christus. En
meer dan Christus-in-ons is niet nodig. Want de wet is geesielijk.
Slechts de Heilige Geest kan haar
vervullen. En deze Geest is de
Geest van Christus, aan welke
Geest wij deel hebben in de gemeenschap met Christus door het
geloof.

Christus
De wet moeten wij doen. Maar het
doen van de wet mag nooit een
menselijk werk zijn. Het doen van

de wet is altijd sen genade-gift van

Chnstus. Daarom drijft & wet ons
ontdekkend naar Christus. De zondaar verootmoedigt zich onder het
oordeel van de wet en hij rechtvaardigt God.Deze mlfveroordeling
gaat samen met het tcievlucht-nemen tot Christus. In haar aanklagende functie stuwt de wet ons
naar Christus. Zo hebben we, volgens Kohlbmgge, dmr het geIoof
in Christus in de wet zowel onze
veroordeling ais onze redding.
Want de wet drijft ons in de armen
van Christus. Hij vervulde voor
ons alle gerechtigheid en Hij
brengt in ons de gerechtigheid van
de wet tot stand. Zo is de wet de
sleutel tot het verstaan van &
Schrift. Zo is de zondekennis tot op
Chnstus de sleutel tot het verstaan
van de wet.Dan is het m k duidelijk dat wij de wet niet wettisch
moeten verstaan, maar ds evangelie.

Evangelie na de wet
Gaat het mde verhouding van
wet en evangelie, dan laat Kohlh g g e het evangelie volgen op de
wet. Het gaat immers van de aanklacht van de wet tot de vrijspraak
en de vrijheid in Christus. T d
gaat het Kohlbmgge niet om de
volgorde wet en evangelie, maar
om de volgorde van zondekennis
en verlossingskennis.Die volgorde
is onomkeerbaar! Maar het vonnis
van & wet W t niet alleen vóór,
maar ook in het evangelie. De aanklagende functie van & wet wordt
d m het evangelie van het kruis heviger. Want niet aileen Gods wet,
ook tiet kruis veroordeelt ons.En
niet alleen het MS,
maar ook &
hibbe brengî tot verootmoediging.
Kortom, de ontmoeting met de ontluisterde Christus maakt de mens
tot een arme zondaar. Nu is er geen
tegenstelling tussen deze ontdekking uit het evangelie en &e uit &
wet. Deze kern van het evangelie
laat zien hm zwaar God aan de
zonde tilt en hm in de lijdende
Christus de ernst van de vlwk van
de wet zichtbaar w d . Het lijden

van Christus legt onze zonden
bloot. Wie niet op Christus' lijden
ziet, ontvangt geen verbroken
geest. Niet de donder van de wet,
maar het lijden van Christus verbrijzelt het hart. Kohlhgge zegt
dus: door de wet is er kennis van
zonde. Maar deze watuigende
werking van de wet is er niet zonder het evangelie. Juist het evangelie - met name Christus' kmislijden als de kern daarvan - geeft aan
de aanklacht van de wet effect, We
worden dus van onze zonde uvertuigd èn dom de wet tn door Chnstus' genade. Kahlbrugge accentueert dus niet zozeer de volgorde
wet en evangelie, maar hij houdt
vast mhun onafscheidelijkheid.
'Zij gaan en werken samen. Gaat
de wet voorop, dan is het toch het
evmgelie waardoor & zondeken"s eerst echte diepgang krijgt.
Gaat het evangelie voorop, dan is
het toch het wetsoordeel dat daarin
w d t uitgezegd. Niet h m volgmde
is van beIang, maar hun samenhang. Beide zijn zij hierin&, dat
zij ons bijbrengen dat g&
uitsluitend en voluit genade is.' Het
heil in Christus is volstrekt een
zaak van genade. Daarom gaan bij
Kohlhgge heilkennis en zondekennis altijd samen. Ongetwijfeld
gaat de zondekennis aan de heilskennis v d . Maar de heilskennis
brengt de zondekennis met zich
mee en verdiept deze. Het stuk der
eilende is voor de gelovige nooit
een fase uit het verleden, maar vergezelt hem zijn leven lang. Hierbij
zijn wet en evangelie uitwisselbaar.

Het verwijt van
onf inomianisme
Kohlbmgges prediking is het verwijt gemaakt van antinmianisme.
Inderdaad, misprijzend laat hij zich
uit over een verstaan van de wet
dat legahtiah is. Waar men de
wet van de genade losmaakt of te
gen het evangelie uitspeelt als een
alternatief waardoor rnen het heil
bereikt q eigen kracht, daar treedt
KoMbnigge op. Zijn preek over Romeinen 7 : 14 is daar het vmrbeeld

van. InChristus' dood zijn wij verlost van de strenge eis en de harde

vlmk van de wet. We zijn nu van
Hem. En al wat van de wet was,
vroomheid of heiligheid of wat dan
ook, past ons niet meer. h Christus
zijn wij dood voor de wet en is de
wet dood voor ons. Maar deze benadering van de wet neemt niet
weg, dat het Kofilbrugge er toch
om gaat, dat de wet in ons leven tot
haar recht komt. Dat gebeurt, wanneer wij ons houden aan Christus.
Zijn genade komt immers tot ons
en in Hem zijn wij geschapen tot
goede werken, die God heeft voorbereid, opdat wij erin w a n d e h
Ook dat staat in de preek over Romeinen 7 : 14! Bij Kohlbmgge b e
hoort de h e m dm ook wezenlijk tot het geloof. Geloof zonder
werken is schip en kdrog. G d
vraagt gehmrzaamh6id. En Hij
schept die ook. Het geloof is, aldus
Kahlbrugge, een wandelen in Gods
geboden, een uitoefenen van & g e
rechtigheid en de iiefde tot God en
de naaste, geen zaak van de zondag, maar van heel de week.Kritisch stek hij zich op tegenover hen
die Christus wel als priester, maar
niet als profeet en koning willen. Is
Kohlbnigge, door zijn sterk accent
op & rechtvaardiging van de goddeloze, alleen de man van de passiviteitsleer? Nee, hij kent ook het
prabsch appèl op 's mensen verantwoordelijkheid en op de onderhouding van G& geboden. Zij het
dat hij gericht is op de permanlijke
heiliging en niet op àe lidiging
van de brede politieke en swide
verbanden. Dat is een typisch Lutherse trek bij h m , & 'Verinnerlichung', ook waar het & heiliging
ktreft.Kohibnlgge is de man van
het: niet-dm de werken van de
wet, maar door genade alleen. Dat
heeft hhet vei-wijt van antinomianisme opgeleverd. Maar bij
richtte zich tegen alle door de mens
zelf in eikaar gezet heili$n&ngsactivisme. En het ging hem om de
waarachtige heiliging: in Christus
ons tciegerekend en geschonken,
door zijn Geest in ons leven voltrokken.

Samen
We zien hier hoe ~ . I b h l ò r u g g e
de kennis van het heil h C h t u s
niet mogelijk is z o d e r de wet.
Want de zondekennis door & wet
gaat vooraf aan de heiiskennis vanuit het evangelie. Tevens zien we
hm bij Kohlbrugge wet en evangelie ook in die zin samenhangen, dat

door het evangelie ra de Gekruisigde het oordeel van de wet over
de zondaar wordt f &&ept en geradicaliseerd.Tenslotte, Kohlbrugge
neemt de wet niet aiieen ernstig in
tiaar oordelende functie tot op
Christus, maar ook in haar eisende
aard tot op Christus. Vanuit het volbrachte werk van Chistus en door
zijn k
t mao
wet worden ge-

dam. Maar dat Jtm alleen e r
doar te blijven iii Christus, als rank
aan de Wijnstoli.
In het laatste d e l stel ik de vmag
in welk opzicht de kerk. ook voor
de toekomst, van & theologie van
Kohibmgge lering kan trekken, toegespitst op het thema van rechtvaardiging en heiliging.

OIT ZIJN DE TIEN GEBODEN DIE
Het huwelyk, de band van trouw
Hij sprak:Ik heb u uitge
uit slavernij.In vrijheid.

--

vertrouwen.

I

Beeld Mij niet af en kniel riiet neer
verraden, niet met lasterpraat,
want leugen is een kwade damp.
Houd waarheid hmg. Als een h p . O n h UHee
Misbruik de naam

Begeer niet iemands huis of vrouw
wens hem d het goede toe,
hij zo aan u doe. Ontferm U Heer.

Heradem dan.

Zozegent Hij uw bes

Tien woorden die ten leven zijn,
als richtlijpons gegeven zijn,
schreef Christus eenmaal en voorgoed
o m onzentwil met z i j bloed. Ontferm U Hepr.

Uw vader en moeder
aan u een lang levm g

Dies sirid die heil'gen zehn Gel&, BWV 29€
Martin Lu&- - 1524.

P.H.R. van Hou welingen

JULLIE KORINTHIERS!

boek

Een origine1 boek over de situatie
van de christelijke gemeente in Korink is geschreven door Hans Fr&.
Hij &ft de twee kkende inieven
van Paulus aan de KWintias vertaald, in gedeelten afgedrukt en die
aangevuld met fictieve brieven vanuit die gemeente. Die mogelijkheid
is gegeven met het gerechtvaardigde vermoeden dat Paulus in zijn
brieven inspeelt op wagen en opmerkingen die hem hadden bereikt.
De mmspondentietussen Paulus
en de Korintiërs moet veel omvangrijker zijn geweest dan het mak&
aai dat ons bewaard gebleven is.
Zo heeft Fr61 allerlei mensen een
brief aan de apostel laten hijv ven:
Tertius, de scriba van & gemeente;
Stephanas, een vrije Griekse wijnh m en zijn administrateur Achaikos; Lea, Xenia, Fulvia en andere
vrouwen uit de gemeente; Krispos,
die voor zijn doop het hoofd van de
plaatselijke synagoge was. Verder
komen we andere bekende namen
tegen, zoals Chloë, Erastos en Formatus. Maar ook ons onbekende
personen spelen een rol, zoals een
huishoudster, een fluitiste, een kok,
een hulpje in de kapaion en een
scheepsbouwer.
Uiteraard is de wetenschappdijke
verantwoording van deze reconstructie, die in een appendix en in
d e l e verklarende noten is ondergebracht, voor discussie vatbaar.
De lezer moet zich terdege realiseren dat hierin een modern-theologische visie op het ontstaan van de
Bijbel en op de p
i van de christelijke kerk dmrkünkt. Maar aan
de andere kant lijkt mij de levendige manier waarop de gemeente van
Korinte in dit boek naar voren
wordt gebracht bijzonder waardevol. En de situatietekening werkt
onfnuchterend.Trouwens,tussen

de bedrijven door krijgen we ook
een beeld van de wereld waarin de
eerste christenen leefden.
De laatste brief heet geschreven te
zijn door Fominatus, lid van de
van de
in Koriate en gericht
de 'Kerkelijkt Conmissie ter inzamelingen
selectie van ApstoLische Geschriften te Rome'. Of er ooit een dergelijke commissie heeftbestaan,valt
te betwijfelen. Wel h middels dit
laatste epistel een terugbiik worden
gegeven, waarin de betekenis van
de Kwintische m m d e n t i e op
karakteristieke wijze wordt verwoord. 'Men zou bijna kunnen zeggen, dat & hiîk urn het d c t
Paulus vleugls heel? gegeven om
nog indringender en nog meer ge-

=

06k leuk voor moederdag!
Aü C. Drost-Brouwer
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fundeerd het evangelie te brengen,
waaruit wij allen leven.'

N.av.:H. Fr8r,Jnllie Kuriwiërs! De briefwisseling v a n & g8M@isrein Korinbh wt
Paulus. Uitg. Tai Have, B1995.Omvq: m-*s;
prijs: f 3990.

FRANKRIJK: ANDERS EN
MOEIZAAM KERK ZIJN

I n dit artikel wil ik iets vertellen over de kerkelwe
situatie in Frankrijk. Mijn verhad berust op indru
ken die ik heb opgedaan op twee v@rscAi//end
plaatsen, in Parijs en in DJon, twens de kratste
week van maad en de eerste week wn aprij.

Bij deze laatste p e p h m ook Parijs. Bedenk wel dat de &tand
Marseille-Parijs zo'n 84M kilometer

.is!

M j s mag dan een extreem -rM d zijn, t& liggen de meeste
gemeenten Skrk g e ï s o l d . De predikmten staan er alleen voor en
ook de gememteladen wanen vaak
ver uit ekmr. kerkgang is hierdoor anders dan in I W e r h d ; een
In Parijs heb ik een bezoek geProvence. Zij w m @ e m i dmij a
uur rijdenop zondago~ktendis niet
bracht aan m gemeente van de
vertelien<hm de gm&&m
ongewaon. Mede door &ze mERE1 (dglise réformée dvangélique
neren, hoe z i j met W ( ~ ~ ~ I I Izaak
V en door het feit dat de Franse
indépandante). De uit Nederland afstig) werk bezig P&; mw& er m e
cultuur een behoorlijk stuk indivikomstige &. D.A. Brienen werkt
mmt8el leeft en sp@$Itbhes &
dualistischer h dan de onze,heft
daar in een gemeente met zo'n 35
EREíinw&ndm@$e ' m w i n
hec.gemeenteleven mh e l m&r
leden. Daarnaast zijn er mensen die
het @rd&mts)mkrbf.
karrrlrter.
(nog) geen lid zijn van de kerk,
Een s t d voorbeeld van het k maar &e wel de diensten bezoeken
werken van het indivi-me
in
EREI Parijs
en ook betrokken zijn bij wat er in
de gemeente is de m i t e die in Pade kerk @ke&,
~~k~
kakverbandmet rijs ontstond mnd een adressen-iijst
den er bi@lsaidies gehouden en
irÏheel Frankrijk - zo!n 6000 le(een gementehekje bestaat d bds. Briene~is rnomenM k&
dp, W gaatselijke k k e n en in tokmadniet). Dominee Brienen M
rnet het opzetten van &i *mie&-eer
30 predikanten. Vcm
een lijst qgesteldmet de adressen
ver pastamat. Deze kleine rnaar Ieeen land dat wat inwbetreft
van de rerddiende gemeeutdevendige prneente b& wn$w&n
-weer 4 keer m gmm~is als Neden.Maar deze lijst verspreiden jn
met a n b protesWíX4e k & p
& h d ; i a &t erg weinig. Deze ge& gemeente, hol maar! Daar waren
n o o t s c w & & t zuidaY.v.mPameente~~
zijn ingedmtsr-indrie geode gemeriteledenniet m blij mee.
., in het zuidwesrijs.
Ze kgrepen wel dat k dmuktee
Dijon was & plaats voor de *pasfo'%n tegen
aan ligt een
voor zichzelf zo'n lijst M mmge
d e ' , een Franstahge conferentie
groepje kerken (rond Toulouse), in
legd, maar om die nu onderling
met deeherners uit de calvinistihet zuiden in de bocht van Byreook te hebben... Wat m u er wel
SC& &hvan F.mp~Daar
heb ik
neeen m ~
8
~ zeekust
s
e
niet gehuren ah die lijst in inerv
(rond Ai&, M o n ~ ~en)in,het
keerde haaden kwam? En is het
e
~ ~ i n ~ b o c h t v i mook~ niet
t een bedreiging voor je priv-?
Uit dit v m k l d blijk$ ook dat de
kerkahetgemeeri~vendoorae
-k n a u w e l i j ~ - ~ t i o n e rZonea
damkted 6% - wd watdienst.M m pastmmt k a e l d z m
en tucht is mee bie*
mdjk
Het - 9'005 Fi-qmeprot&afien v& gevorm
te
geven.
Volgens
mij
i% hierbhiMe - #u&M&e&wb: %ken v&
door
de
a
v
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i
n
de
~ gel
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weg. De contacten die ik heb met
verschillende Franse studenten blijven zo erg persoonlijk. Toch is het
belangrijk te blijven zoeken naar
opening en verbreding om elkaar te
kunnen steunen wat betreft geloof,
studie en kerk.

Thienpont

De abdjj waar de pastorale gehouden wordt

De confessionele basis wordt gevormd door de Dordtse Leerregels.
Dit is zo gekozen omdat op die basis gereformeerden uit verschillende landen en van meerdere denominaties (baptisten en niet-baptisten)
elkaar - voor een weekje - kunnen
vinden. De persoonlijke meningen
en gedachten lopen volgens mij
nogal uiteen. Maar discussie daarover is minimaal. Het is toch al
niet zo'n gewoonte van de Fransen
om lange besprekingen te houden
na een lezing (hooguit tien minuten; een paar vragen). Ook in de
wandelgangen wordt er maar weinig moeite gedaan om elkaar te kvragen en elkaar te overtuigen op
bepaaIde punten. Wanneer dingen
erg gevoelig lagen werd er gewoon
na d o o p van een lezing direct geroepen: 'Pnons!' (laten we bidden).

Studenten
ECn van de vrije middagen van de
pastorale wordt gebruikt voor een
'officiële' studenten-ontmoeting.
Studenten rond de theologische faculteit in Aix-en-Provenceorganiseren dit. Deze ontmoeting vond
dit jaar voor de derde keer plaats.

Er wordt op die middag informatie
en nieuws uitgewisseld over studie
en studentenleven. Ook is er een
korte lezing met wat aanzetten tot
bespreking.
De organisatie-structuurvan de
Franse studenten in Aix is overigens niet vergelijkbaar met een Nederlandse studentenvereniging. De
doelstelling van de vereniging in
Aix is veel meer gericht op externe
(nationale en internationale) contacten. Op zich is dat te begrijpen in
een contact-arm land als Frankrijk,
waar de gereformeerden ook nog
eens ver uit elkaar wonen. Wel
vind ik het jammer dat het studentenleven in Aix-en-Provence zelf
niet meer vorm wordt gegeven. Ik
denk dat juist plaatselijke en intensieve contacten tussen studenten
onderling veel steun en bernoediging kunnen bieden. Ook is de manier van werken in Aix soms wat
medikraan (siësta's, minder discipline, veel genieten van de zon
etc.).

Deze verschillen wat betreft leefen werk-cultuur, en ook de grote
geografwhe afstand, staan intensieve contacten tussen studenten uit
Aix en studenten uit Kampen in de

Onder dit onderwerp kom ik in dit
artikel niet uit. Het Nederlands
Dagblad heeft betrekkelijk veel
aandacht besteedt aiui dit 'buitenlandse' onderwerp. in mijn gesprekken met Franse dominees en
met verschillendedocenten van de
faculteit in Aix viel het mij op hoe
anders dit speelt voor de EREi-kerken. eRn dominee was erg verbaasd over het feit dat wij, vrijgemaakten in Nederland, zo betxokken zijn bij deze zaken. Bij hem in
de gemeente weten niet eens alle leden wat er nu precies aan de hand
is! Mij was het mk niet precies duidelijk. Maar de gesprekken die ik
gevoerd heb met Franse dominees
en met professor P. Wells waren
verhelderend.
Op de synode lag een rapport van
J.C. Thienpont, docent aan de faculteit in Aix-en-Provence, dat pleitte
voor het openstellen van het ambt
voor vrouwen. Nu is het zo dat een
tiental EREI-predikantenmeerdere
(kleine) gemeenten dienen (1 op
3). Maar, elke gemeente - hoe
klein ook - vaardigt een ouderling
af naar de synode. Op de verschillende synode-zittingen waar gesproken werd over de 'vrouw in
het ambt' hebben de meeste ouderlingen v66r gestemd, terwijl de
meerderheid van de predikanten tegen stemde. Door afwezigheid van
een aantal predikanten heeft de uiteindelijke stemming als resultaat
gehad dat het besluit om vrouwen
toe te laten tot het ambt er - met
een krappe meerderheid - d m gekomen is. Naar mijn idee heeft de
hele gang van zaken op de synode
wel eens wat weg van wat wij benoemen met het Nederlandse gezegde 'iets met de Franse slag
doen '.

Volgens prof. Weils is er bij Thienpont echter geen sprake van
'schriftlmtiek' (hij gebruikte tegenover mij dit Nederlandse woord!)
maar van 'historische relativering'.
De teksten in de bijbel over de
plaats van de wouw in de gemeente zijn volgens Thienpont bedoeld
voor de gemeenten waaraan Paulus
schreef. We leven nu in een andere
tijd en in een andere cultuur. We
moeten ons dus herbezinnen op dit
thema. Om op een goede manier
kerk te kunnen zijn in de wereld
vm vandaag is het noodzakelijk
dat ook vrouwen het ambt kunnen
bekleden.
Volgens W e b gaat het verder om
de vraag of een synode een beslissing mag nemen zonder theologische verantwoording. De beslissing
die de ERE1 nu genomen heeft
opent in principe de deur voor pluralisme in de kerken. Het gevolg
van die beslissing (het legitiem verklaren van het nemen van een besluit zonder theologische verantwoording} brengt de EREI-kerken
dichtbij de positie van de ERF.
Toch zijn de EREI-kerken in de
praktijk meer 'evang6lique' (leven
meer volgem het evangelie; wilien
imuw zijn en blijven). Veel jonge
p r e d i k m van de EFEI hebben
hun theologwhe vorming in Aix
gehad, en zij keuren de door de synode gemmen beslissing af. Daarom is M volgens prof. Wells belangrijk af te wachten om te zien
h= de zaken zich ontwikkelen en
het is belangrijk m hen te blijven
ondewteunendie @uw willen blijven in de kerk. Wat betreft de faculteit in Aix, die is d a n k e l i j k van
de kerken. Thienpont kan dus nooit
'afgezet' worden, hooguit 'ontslagen'.
Volgens Brienen is de hermeneutische beslissing die het mogelijk
maakt de bijbel te lezen als een historisch &k - met geboden die gelden voor de tijd waarin ze geschreven zijn - drie jaar geleden d genomen.Volgens hem is er een enorme onwetendheid en ook een
schrikbarende ongedeint&esseerdheid in de kerken ten aanzien van

de verstrekkende gevolgen van een
dergelijk W u i t en een dergelijke
besluitvoming. Het probleem zit
dus in de benadering van de Schrift.
Mijn vraag naar wat er nu moet gebeuren werd heel verschillend beantwoord. Een dominee uit het zuiden (hij hield op de pastorale een
referaat over 'kforme et réveil';
hervorming ai opwekking) meent
dat er een groep gevormd moet
worden uit de verschillende EREIkerken, en evenmeel in samenwerking met de ERF-kek, die met
een zekere slagkracht bezig km
gaan met !cwm&mhg en opwekking. Er moet m 'marteau' (hamer) gevomd worden om nu eens
echt aan de slag te gaan binnen de
kerken, tegen de heidige slapte en
tegen verval,

Wederzijdse, bevruchting
Wat kunnen wij, hier in Nederland,
nu doen? Op welke manier kunnen
er vruchtbare contacten zijn? Kunnen we elkaar als kerken van Christus steunen in het blijven standhouden in deze wereld, in deze tijd?
Ik denk dat het belangrijk is te zien
dat wij, Franse en Nederlandse kerken, &n Heer hebben, Jezus Cfiristus. Om die reden is er een band,
een relatie. Wij zijn eikaars broeders en zusters. Verschillen zijn en
blijven er wel. Dat -ten
we niet
vergeten, maar we moeten ze denk
ik ook niet opblazen tot obstakels
waar we niet meer overheen kunnen kijken. Ondanks aanzienlijke
culturele en sociale vemchiIlen. is
het belangrijk elkaar te blijven respecteren. De manier van kerk-zijn
in Frankrijk is d e n , de manier
van theologiseren ook. Laten we elkaar helpen de bijbel te lezen zoals
die ons gegeven is. Laten we van
e l k m proberen te leren. Hoe dit
precies v m gegeven kan worden
weet ik niet. Ook zal het niet altijd
gemakkelijk zijn.
Zelf hik met andere ogen gaan
kijken naar ons (vrijgemaakt)kerkzijn in NedeTiand. We zijn gezegend met o m e grote aantallen, onze eigen theologische opleiding, on-

ze goed gestructureerde synodes,
onze vele contacten. Maar er zijn
ook gevaren. Te eng bezig zijn, te
veel in ons eigen wereIdje rond
draaien. Ik ben er blij mee dat ik de
mogelijkheid had om mijn blik te
verbreden. Het heeft vragen in mij
opgeroepen die ik nog niet heb kunnen kauiwoorden. Vragen rond
kerkverband, viering van het
Avondmaal, oecumene... Maar het
is gwd dat die vragen zijn op gekomen. Het verrijkt en intensiveert
mijn bazig zijn in theologie, geloof
en kerk. Eén ding blijft belangrijk:
'Prions! '
Rutgm Htij (theologisch student te Kampen)

l Stichting Hulpverlening Gereformeerde
Evangelieverkondigingin Erarkijk. Adres:
Steendijk 136,9434 AJ Assen, tel. (0592)
310016

Bij het naderen van een eeuwwisseling, neemt de spanning onder mensen toe. Welke verwachtingen koesteren we ais het gaat om het volgende millennium? Ook de eindtijdverwachting staat weer sterk in de belangstelling. Komt het eh& der tijden binnenkort? In het zicht van
het jaar 2000 zal de christelijke
hoop ongetwijfeld opleven.
Op die actualiteit wil het nieuwe
boek van Gerbem S. Oegema, universitair docent aan de Universi~it
van Tiibingen, inspelen, door te beschrijven hoe in de christelijke traditie is gedacht over de eindtijd (de
eschatologie). Vanuit zijn kennis
op dit vakgebied geeft hij een inleiding in de eindtijdverwachtingen in
het Nieuwe Testament en in de Oude Kerk.
Tussen troost en vermaning is het
derde en laatste deel van Oegema's
drieluik over messiaanse verwachtingen. In deel een behandelde hij
de messiaanse verwachtingen ten
tijde van Jezus, en in deel twee die
van het rabbijnse jodendom. Het is
me trouwens een raadsel waarom
de uitgever voor dit derde deel op
een ander formaat is overgegaan.
Omdat Oegerna het begrip 'messias' definieert als de (religieuze of
politieke) bevrijder van de eindtijd,
meent hij dat Jezus van Nnzaret
niet de door de joden verwachte
Messias is. Toen de eerste christenen
begonnen te geloven dat de wederkomst van Christus was uitgeskid,
witwikkeiden zich allerlei qmalyptiach voorsteilingen van de door
Hem aangekondigdeeindtijd.
Omdat het Nieuwe Testitment helemaal vanuit dit model gelezen
wordt,draagt de beschrijving van
bijbelse eindtijdverwachtingen
aerk het stempel van de ahijver
zelf.

Daarentegen heeft de tekening van
eindtijdverwachtingenin de Oude
Kerk ten hwg informatief gehalte.
Niet alleen de apostolische vaders
en de kathoziek8 k e * m mden u i t v d g behandeld, maar ook
allerlei apwdypsen uit de Oude
Kerk.
De conclusie van dit boek is, dat
het theologisch gemte van de apccalyptiek vooral gezocht moet worden in haar opvatting van & ge
schiedenis. De wereldgewhiedenis
wordt, van oertijd tot eindtijd, ais
één samenhangend geheel gezien
en in een verklmnd syswm ondergebracht. Dit verklarend systeem

maakt onderscheid tussen het gmde en het kwade, en brengt die onder in opeenvolgende periodes.
Aan het slot van zijn h e k stelt Oegema expliciet de vraag: 'Komt het
einde der tijden binnenkort?' Zijn
antwoord luidt: We dienen te leven
in het bewustzijn, dat het einde der
tijden altijd binnenkort kan ko-

men...

N.a.v.: G.S. Oegema, Tussen troost en vernuiaing. Een &ding i n de eindtijdvenuachsingen in hei N ~ e ~ Testament
we
en in de Oude Kerk. Uitg.Ten Have, h r n 19%.
160 ~wgn'm's;
pros: f 34~90-

Drs. P. Groenenberg

DOOD-ZONDE
Over de zonde
tegen de Heilige Geest
Een leerzaam boek voor iedere
christen. Vooral voor de christen
die angst heefi de Geest gelasterd
te hebben en voor hen die met
zulke christenen vaak in aanraking
komen, bijvoorbeeld ambtsdragers en hulpverleners.

IN pag., geb., f 30,W

Verkrijgbaar bij de bQekhandel.

Oosterbaan & Le Cointre B.V.
Postbus 25,4460AA Goes, Telefoon 0113-215591

G.J. van Middelkoop

De goede domlnee
HoofdredacteurJan Greven van
Trouw scbreef op 5 april jl. over de
goede doker. E n goede dokter voor
iedereen bestaat niet. Wat voor een patiënt een goede dokter is, hangt af van
zijn persoonlijkheid en van de kwaal
die hij heeft. Op 12 april ging hij daarop door, maar nu over 'de goede dominee':

Van ambtsdrager naar functionaris
Zou het met de 'goede dominee'
anders zijn? Net als de dokter ondervindt ook de dominee de gevolgen van het feit dat hij vroeger
'ambtsdrager' was, maar tegenwoordig vooral functionaris is. Als
ambtsdrager ging hij onaantastbaar
voor op het pad van het geloof en
h daardoor hoogstens op zijn orthodoxie worden getest, maar nimmer op zijn hnctimeren. Tegenwoordig worden hem dom bestuurlijke amateurs (misschien doe ik de
gemiddelde kerkemaad onrecht,
maar ik heb niet altijd & indruk
dat de bestuurlijke kwaliteit daar
voldoende is voor de problemen
waarmee geworsteld wordt) functionele eisen gesteld, wais aan iedereen met een salaris. Het 'ambt'
is niet verdwenen, maar lijkt toch
wat tussen wal en schip geraakt.
Tegeiijk is de kluchtbereidheid
over dominee's optreden, net als
bij de dokters,met sprongen gegroeid.

De preekdominee
Bleken er bij de dokters maar liefst
vijf ideaaltypen te onderscheiden,
bij de dominees k m ik niet verder
dan drie. De eerste is, nog altijd, de
'preeMomineet,die creatief en aansprekend preekt. Hij ( v m iedere

'hij', mag u 'zij' lezen) zorgt voor
een ontspannen sfeer in de kerkdienst. Er valt zelfs af en toe k lachen. Maar sbms h je sen speld
hwen vallen. Zo a d d o o s wordt
er geluisterd.*Zo'n dominee trekt
volle kerken. Iets dat in het algemeen gezien wordt als een belangrijke graadmeter voor & stand van
het kerkelijk leven, om niet te zeggen de stand van het geloof ter
plaatse.

Re pastordominee

De tweede is de 'pasdardominee',
de invoelende, attente, ais het nodig is troosbijke, als het moet vermanende pastor. Hij is er, als de
mensen hem nodig h e b h . Voor
echtscheidingen loopt hij niet weg,
maar weet de goede dingen te zeggen en tegelijk de juiste afstand te
kwaren. Bij ziekte en doad is hij
door zijn rustgevendeaanwezigheid een steun en toeverlaat. Hij
voelt aan wanneer zijn b e m k bij
tegenslag in het leven op prijs g e
skld wordt. Hij kan goed luisteren,
is niet bang voor leed en verdriet
en is een wijze raadgever.

De managerdominee
De derde is de 'manugerdominee',
die met zijn organisatorische gaven
zijn kerk runt als een vrijwilligersorganisatie. 's Winters organiseert
hij interessante gesprekskringen,
waarvoor hij verrassende sprekers
weet te $bikken. De catechese
heeft hij zo opgezet dat de kinderen er met plezier naar toe gaan.
Hij heeft een aardige, ambitieuze
cantor aan de kerk weten te verbinden. Hij weet iedereen naar eigen
capaciteiten en gaven bij het kerkenwerk te betrekken. Hij is een
spin in een web van de kerkelijke
activiteit. Je kunt aan hem zien dat

hij geniet van zijn werk en graag
met mensen samenwerkt.

Onduidelijke verwachtingen
Een combinatie van deze dne idealen is hoge uitzondering. h de
meeste gevallen is het al mooi als
&n ideaaltype knaderd wordt.
Maar wordt de predikant bij een hroep duidelijk gemaakt welk ideaaltype de kerkenrmd in gedachten
heeft? Ik denk van niet. In negen
van de tien keer zal dat in het vage
blijven. Maar de dominee wordt later wel op deze drie ideaaltypen tegelijk $gerekencd. Zo valt er ai snel
wat te klagen en h een predikant
zich ondergewaardeerden nietfair
beoordeeld voelen. Vroeger kon hij
zich nog in de ivoren toren van zijn
ambt terugtrekken, maar dat is verleden tijd. Zo wordt de sfeer verpest en daalt de arbeidsvreugde navenant. Ook al omdat er, uit &digheid of gebrek aan durf, maar
zelden iets rechtstreeks gezegd
wordt en het meeste gaat via r&del en gesmispel.

Dubbele bodem
De analyse over de 'goede dokter'
liep uit in een pleidooi v m verheldering van de eisen en verwachtingen. Te beginnen bij de opbidingen en bij de dakter zelf, maar ook
bij de 'klanten' van de dokter, zijn
patiënten. Ook voor dominees lijkt
me dat een zinvolle en noodzakdjke aanpak. Het voornaamste p m
bleem daarbij lijkt me de dLLbb~1e
bodem in hun beroepsuifo#ening.
Officieel zijn de dominees de Gods
Wmrd verkondigende ambtsdragers, m zo zijn ze o& opgeleid,
maar in de praktijk worden er minder verheven, praktische eisen aan
ze gesteld, zonder dat deze geëxpliciteerd worden en van priositeit

w d n voorzien. Voor een ontspannen benxpsuitoefening is dat
dodelijk. Daarom hehben al die visitatoren het zo druk.

De opstanding:
geloofwaardlgf
In het Hervormd Weekblad van 10
april jl., schreef de Hervormde predikant drs. A.H. van Veluw een boeiend
artikel onder de kop De Heer is waurlijk opgestuan. Voor velen is dit geloof verstandelijk niet te aanvaardm.
Het wordt dan weggeredeneerd via
creatieve aanpassing aan onze moderne inzichten. Maar zijn die inzichten
wel bij de tijd? Van Veluw wil een
hundreiking bij het lezen en v e n a a n
van het pacasevangelie bieden:
Het is nu al een paar jaar zo, dat er
in een aantal kranten, vooral in dagblad Trouw, de week voor Pasen artikelen verschijnen over de opstanding van Jezus Christus, waarin meestal vanuit een verouderd negentiende-eeuws weknschapsbeeld
- de auteur zijn of haar moeite met
de lichamelijke opstanding ventileert, met het doel een pastorale
handrekmg te doen naar hen die
e hebben. Het
daar ook m ~ i t mee
lijkt me nu echter tijd worden voor
het omgekeerde. In dit artikel wil
ik hun, die moeite hebben met hvengenoemdescribenten, eens een
verhaal van een andere kant aanbieden, door te proberen duidelijk te
maken dat het geloof in de lichmelijke opstanding van Jezus Chnstus, vanuit een niet-verouderd,
twintigste-eeuws wetenschapsbeeld gmd voorstelbaar en bijbels
en wetenschappelijk verantwoord
is.

Diepe beleving
Nu haast ik mij direct ct zeggen dat
het in het geloof niet in de eerste
plaats gaat om dogmatiek, maar
om verwondering, ontroering,
vreugde en lofprijzing (doxologie),
een diepe beleving die de verhalen
van & Bijbel bij de gelovige o p m pen en die vele malen meer de zin

van ons leven duidelijk maken, dan
een ingewikkelde systematische uiteenzetting over de aard van de lichamelijkheid betreffende de opstanding van Jezus Christus.
Ook een redelijke verantwmrding mogelijk?
Maar aan de andere kant is het ook
niet barmhartig en zelfs onpasto-

raai om als theoloog mensen met
vragen omtrent dogmatische puzzels te laten zitten.Gelukkig lakn
heden ten dage steeds meer syskmatische theologen van zich spreken, die de verlegenheid van de negentiende-eeuwse visie op natuurwetenschappen te boven zijn gek*
men en mogelijkheden zien om op
lastige vragen van kritische wetenschappers en van catechisanten een
poging tot een antwawd te bieden.
Voor Nederland valt te denken aan
theologen van de zogenaamde
' Utrechtse school'.
Deze school ziet het als haar taak
het begripsmatige gemank van de
theologie te verhelderen en dat op
zijn logische consistentie te bevragen teneinde een aantal h l o g i sche probleemsteliingen inzichtelijk te maken, met als doel mensen
verder te helpen in hun geloof.
(...j

Wonderen zijn magelijk
Exegeten die belast zijn met een
wetenschapsbeeld waarin een dode
niet levend kan worden, probeerden deze gegevens weg te exegetiseren. Het is echter de vraag of dit,
ook gezien de huidige stand van
wetenschapsfilosofie, de enige mogelijkheid is. De nieuwste inzichten van wetenschapsfilosofen, mais bijvombeeld Thomas Kuhn, Imre Lakatos en Nicolas Wolterstoríí,
hebben duidelijk gemaakt dut her
'dichte' negentiende-eeuwse wetenschupsbeeld niet houdbaar is. Dat
zou h e n inhouden dat 'wonderen' zoais een lichamelijke opstanding wel degelijk mogelijk zijn. De
volgende vraag die we wis kunnen
stellen is, hoe we ons die lichamelijke opstanding en de lichamelijke
hemelvaart van Jezus dan kunnen

voorsteilen in het huidige beeld
van het ruimtelijk heelal?

Meer dimensies
Ik wil dat proberen duidelijk te rnaken door gebruik te maken van de
dissertatiestudie van LJ.van den
Brom, hoogleraar systematische
theologe in Groningen, over de
alomtegenwmrdrgheid van God,
waarmee hij destijds de Mallinckrodtprijs won, een prijs voor het beste theologische proefschrift in tien
jaar. Bij heeft hierin een andere oplossing voor het bovengenoemde
probleem - waardmr tevens bepaalde bijbelse verhalen in een
h u w licht worden geplaatst door zich de ruimte van God v m
te steilen als een meerdimnsionule
ruimte. Ik wil zijn argumentatie
hier verkort weergeven.
Onze zintuiglijk waarneembare
werkelijkheid is gevat in een driedimensionale ruimte. Een huis, een
boom, een doos, alles heeft een
lengte, een breedte en een hoogte.
Zelfs een blad papier heeft nog een
dikte. Maar dat wil niet zeggen dat
onze driedimensiomle ruime, de
enig mogelijke is in de werkelijkheid. In de wiskunde bijvoorbeeld,
kennen we ruimtelijke figuren mnder diepte. Rechthoeken, vierkanten en cirkels bijvoorkld: Deze
platte ruinmtelijke figuren hebben alleen een lengte en een breedte. Zulke figuren noernen we daarom dan
ook tweedimensionaal. Ze hebben
maar twee dimensies, alleen een

lengte en een breedte.
Beperkte blik
Laten we ons nu een aantal tweedimensionale wezens vmrskllen,
zoals bijvoorbeeld de figuurtjes in
een computerspelletje. Zulke tweedimensionale wezens hebben alleen maar een lengte en een breedte en kunnen dus alleen maar voorof achteruit en links of rechts kijken en bewegen, maar niet naar boven of bemden, want boven en kneden, de derde dimensie, bestaat
voor hen niet. Stel nu verder dat
wij, driedimensiode mensen, m'n
tweedimensionaal wezen in dat

platte vlak van boven benaderen.
De tweedimensionale wezens kunnen ons dan nog niet zien of ontmoeten, terwijl we wel vlakbij zijn.
Pas als ik, als driedimensionaalwezen, bijvoorbeeld mijn vinger in
het platte vlak steek, dan pas ben ik
(gedeeltelijk) te zien en te ontmoeten voor die tweedimensionale wezens. En als ik mijn vinger weer uit
dat platte vlak trek b n ik uerdwenen voor die tweedimensionale wezens, niet meer te zien.Voor deze
wezens geschiedt er een wonder. Ik
verschijn en verdwijn v m r hen.
Een hogere ruimte?
Zoals er nu voor die tweedimensi*
d e wezens een onzichtbare derde
dimensie is, m is het ook goed mogelijk, dat er buiten onze driedimensionale naimte een vierde,
vijfde, zesde of nog hogere dimensie bestaat, waar God is.
Met behulp van deze vergelijkmg
kunnen we de lichamelijke opstanding van Jezus beter begrijpen. Het
is niet onmogelijk, dat Jezus door
zijn opstanding weke lichamelijk
was, weer toegang kreeg tot een hogere dimensionale ruimte, zodat
Hij in onze driedimensionale wereld ineens kan verschijnen m verdwijnen, zoals we dat lezen in Johannes 20, zonder een geest te zijn.
Dit dm? recht aan het bericht van
de evangeliën, waarin we lezen dat
Jezus blijkbaar gewoon vis en
brood eet, waarmee de schrijver
wil aangeven dat Jezus niet slechts
geestelijk is opgestaan, maar ook lichamelijk.
Kortom:de opstanding van Jezus
en zijn hemelvaart is goed voor te
stellen als een overgaan naar zo'n
hogere dimensionaleruimte, een
ruimte die de Bijbel 'hemel' noemt.
In de wiskunde zien we dat het niet
onmogelijk of onzinnig is ons hogere dimensionale ruimten voor te
stellen. Daarom ook is het legitiem
ons - als een hermeneutische leesbril & lichamelijke opstanding
van Jezus Christus en zijn hernelvaart vow te stellen als een overgaan naar een hogere dimensionale

-

ruimte.

Verheerlikt Mchaam
Als we nu de teksten van het Nieuwe Testament, waar bericht wordt
over de opstanding van Jezus, opnieuw gaan lezen, kunnen we misschien met behulp van de hierboven uitgewerkte vomtellingswijze
de bijbelse gegevens omtrent de Iichamelijkeopstanding en de hemelvaart beter een plaats geven. Want
uit de teksten blijk dat helemaal
niet gesproken wordt over een lijk
dat uit het graf komt wandelen, de
voorstelliiig w m veel mensen w vee1 moeite mee k b h . In Mattheiis 28 lezen we juist, dat Jezus al
was opgestaan voordat de steen
van het graf was gerold. De vrouwen kwamen bij het graf, voelden
een aardbeving en zagen dat een

engel des Heren de steen afwentelde en erop ging zitten. h de engel
zei: 'Die gij zoekt is niet hier, kijk
maar in het graf'. De steen werd
dus niet weggerold om Jezus uit
het graf te laten, maar om de vrouwen en de discipelen in het graf te
laten kijken, zodat ze konden zien
dat het echt leeg was.Jezus was namelijk al weg uit het graf.
Ook is het bericht dat Jezus plotwling verschijnt in het midden van
de discipelen, met gesloten deuren,
en weer even plotseling verdwijnt,
zoals ook bij de Emmaüsgangers,
is nu beter k plaatsen. J e n s gaat
in deze visie niet als een g a s t door
deuren. Hij km als lichamelijk wezen net zomin door deuren als wij,
maar doordat Hij is opgestaan in
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