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HET HUWELIJK ALS EILAND?
/n veel gemeenten en kerkgenootschappen
mogen vrouwen niet preken, geen sacramenfen
bedienen, geen ambt bekleden, geen leiding
geven.
George en Dora Winsten iaten zien dat deze traditie
is ontstaan nú de fijd van het Nieuwe Teskrment.
Duf zij gebaseerd is op de anbljbelse gredachfe dat
'deman ' geschapen is om leiding te geven en 'de
vrouw' om onderdanig te zijn ' '. Aldus de ach teflap
van een gewichtig muur aanfrekkelgk ogend boek
over Vrouwen h de gemeenfe van Christus.
Een aantrekkelijk verhaal
Het boek oogt niet alleen aantrekleelijk, de inhoud ervan is het ook.

Eindelijk eens een breed opgezette
saidie over de plaats van de vrouw.
Een studie die zich niet beperkt tot
de exegese van & bepaald bijbelgedeelte. Een studie die zich evenmin beperkt tot &n bepaalde actuele vraagstelling - met alle gevaar
van blikvernauwing dat daar al
gauw m vast zit. Maar'een exegetische theologie' over de positie
van vrouwen in de christelijke gs
m n t e . Het resultaat van jarenlange grondige studie. Het'Woord

vooraf' rneldt, dat een derti@ jaren door het echtpaar Winston aan
dit boek gewerkt is! Dan b je
wel wat verwachten. De schjvers
wensen zich helemaal door de bijbel laten leiden.
Je zou bijna zeggen: wat willen we
nog meer, dit verhaal komt als ge
-n.
Want de positie van de
vrouw in de gemeente staat ter dik
cussie. De laatste synode vroeg de
kerken een vernieuwd huwelijksfomulier laltisch te bekijken. Daar zit
denkwerk aan vast over & plaats
en taak van gehuwde mannen en

vrouwen. Een predikant woeg in
het Nederlands Dagblad om een

open discussie over de vrouw in de
kerk.Ook zonder deze signalen is
het duidelijk, dat we niet zomaar
voorbij kunnen gaan aan de opvallende resultaten van dit boek. Want
he? boek ziet niet deen ruimte
voor vrouwelijke diakenen, maar
ziet ook vrouwen in de ouderlingenbank helemaal zitten. Zelfs
vrouwelij%estpostelen staan op de
verlanglijst.
3. Luiten schmf onIangs het zijne
over het werk van Gods Geest, die
aan vrouwen en rnannen inschakelt
in de gemeente en aan vrouwen en
mannen gaven uitdeelt (Ref. jrg.
72, nr. 36 en 37). In het voorbijgaan ging hij toen kort in op het
materiaal dat het echtpaar Winston
ons heefi aangereila.
Gezien de invloed die hun boek
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zou kunnen hebben en gezien de
actualiteit van het aangeboden rnateriaal is het goed de inhoud ervan
wat langduriger voor de aandacht
te halen.

George en Dora
George Winston werd,volgens de
gegevens die het boek zelf aanreikt,
in 1926 geboren ia. Brussel.als zoon
van Amerikaanse ouden. Na zijn
studie in de Verenigde Staten ging
bij naar Bebe terug en werkte hge tijd in zijn gdmrkplaats aan het
inkrkdelijk v&g6centrum
'BijbelinstituurBeigië', dat in 1975 naar
Heverlee verhuisde. Tot in 1985
diende George als d i w k u r en zijn
vrouw Dora als W .
Een funcîie
verdeling waar u overigens -dat
wordt in de loop van hun verfiaal
voldoende duidelijk - niets achter
moet z ~ k e n .
Dora, ook in 1926 geboren, had a1
een hele geschiedenis achter zich
toen ze trouwde. Op zestienjarige
leeftijd voel& ze zich geroepen
om zendelinge te woden, na haar
opleiding werkte ze vier jaar in
Afrika voor een zendìngsorganisatie waarin vrouwen aile gelegenheid kregen te preken en leidmg te
geven.
Bij haar kwam dus eerst de praktijk,nu volgt de theoretische onderbouwing. Na haar huweiijk, ui vertelt het echtpaar openhartig, leed ze
erg onder de bëperkingen die werden opgelegd in het kerkelijk verband waarin ze naast haar man
kwam te staan. Het bracht hen beiden tot een opnieuw lezen van de
bijbel. Het was Dora die voor het
eerst de oplossing aandroeg die in
hun boek wordt uitgewerkt. Een oplossing, die tegen de stroom van
modem feminisme wil opmien.
Een oplossing die nog harder oproeit tegen 'tmütionalisme'.
Welke oplossing?
Die heeft te maken met de mtdeklung van zes liringen.

Zes kringen
Het is niet te doen om in een paar
woorden recht te doen aan e n
boek van ongeveer vijfhonderd

bladzijden. Maar hopelijk lukt het
me toch om een paar h o o f d d e n
op een eerlijk manier te filteren.
Het is belangrijk, volgens het echtpaar Winston, om te ontdekken dat
het leven van mannen en vrouwen
zich afspeelt in zes nmst e l h r
s b d e gezagskringen. Naast elkaar, niet hiErarchisch onder elkaar! De zes gezagsgebieden die
ontdekt walen zijn de volgende:
l. het huwelijk:mannen hebben gezag over hun eigen vrouw (zie Ef.
5 :23,1Kor. 11 :3);
2. het gezin: de ouders hebben g e
zag over hun eigen kinderen (zie
Ef. 6 : 1);
3. de staat: de overheid heefi gezag
over haar eigen burgers (zie Rom.
13 : l);
4. de gemeente: de ambtsdragers
heben gezag over de leden van hun
eigen gemeente (zie 1 Tess. 5 : 12);
5. de arbeidssituatie: al zegt de bijbel nergens, dat God werkgevers
gezag heeft gegeven over werknemers, werknemers moeten wel onderdanig zijn (zie Ef. 6 : 5,7);
6. de scheppmg: mannen en wouwen hebben gezag over de nietmenselijke schepping (zie Gen. 1 :
26 - 28).

Gezag?
Ik oudaimek de Winstons en merk
op,dat niet aiia zes krìngen in de
pmktjlr zo gaaf en rond zijn als ze
er op papier uitzien. Zo zijn aan de
vijfde gezag-8
enige hakmen
ogen v m d m De relatie werkgever - werhmer is niet rechtstreeh
door G d ukgesteld, zoals de schri.jvers zelf ook.coflstateren.Om over
de slavernij maar te zwijgen.
En wat de zesde kring betreft, die
lijkt me er wat met de haren bij gesleept. Want de relatie aissen mens
en scheppmg verschilt stede van de
relatie tussen mensen anderling.
De Winstons hebben dem laatste
gezaghing nodig, om te laten zien
dat m m e n en vrouwen gelijkelijk
gezagsdragers zijn: over de schepping namelijk Dat is goed en we1 && de ge&srelatie tot de schep
ping is zo wereldbreed, dat ik er
een vetgedrukt vraagteken bij

plaats of je hier wel van een door
bestuurt niet' (p. 93j. Voor het ge
andere gezagsgebieden beperkte
mak zal ik me in het vervolg in het
'kring' kunt spreken.
spraakgebruik aansluiten bij de
Zo zijn er meer vragen mogelijk:
door de Winstons gehanteerde
tot wat voor kring zou je het gezag
tem: 'gezagskringen'.
van bijvoorbeeld een schlbestuur
Verhelderend
willen rekenen?
En is de typering van het huwelijk
Het verhelderende van het onderals 'gezagshing' wel zo'n succes?
scheiden tussen meer 'kringen' is
In de goede huwelijken om me
wel, dat je je er weer van bewust
heen zie ik maar heel weinig 'gewo& hoe het gezag in de diverse
zag' en heel veel overleg. Je ziet
Irnngen niet alti$ van gelijk raard
een man die in een aantal dingen
of omvang is, zoals de Winstons te
probeert leiding te geven, die zich
recht stellen. Je kunt hier trouwens
tegelijkertijd graag in veel opzichdenken aan wat Abraham Kuyper
ten láát leiden, en die uieindelijk
bedoelde, toen hij het had over
een bepaalde eindveranîwoordelijk'souvereiniteit in eigen b g ' .
heid draagt. Je ziet een man en een
Maar het mag wat mij betreft nog
vrouw die naast elkaar en soms tewel wat sterker gezegd worden dan
genovw e k staan en samen tot
de Winstons doen. In iedere hing
een beslissing kmen, waarbij de
heeft het gezag een he1 eigen s p
mening van & man niet bij voorcifieke vorm. Elke gezagsluing is
baat zwaarder weegt dan die van
uniek.In die zin is het onderscheizijn vrouw.
den tussen diverse gezagslamgen
Zou het zo ook niet de bedoeling
inderdaad nuttig en verhelderend.
geweest zijn, toen God aan Adam
Het bestuurlijk gezag van de oversen hulp gaf &e tegen hem op kon
heid, die het zwaard in de hand
en voor hem niet onder deed? Zo
heeft(Rom. 13 : 4}, is heel anders
blijft de scheppingsgeschiedenis de
dm het gezag dat ouders over hun
norm aangeven en zo werkt het in
kinderen hebben. En met de harde
veel goede huwelijken. Terwijl
hand van de overheid kun je in. de
juist in problematische relaties het
gezagslrring van de gemeente niets
woord 'gezag' te hulp geroepen
beginnen. Want in de gemeente
wordt. De man probeeri dan nogal
heeft'bet gezag' geen zwaard,
eens opdrachtea te geven - in
maar het evangelie in de hand. Zo
plaats van leiding. En wameer de
heeft het herderlijk gezag clat
man Nabai heet, en de vrouw Abiambtsdragers in een mondige gegail, geef me dan maar een Abigail
meente uitmfenen een ander karakdie op een verstandige en g d v m
ter dan het ouderlijk gezag.
zende manier de leiding neemt (l
Veel ellende wordt veroom&L,
Smuisl25).
d m t we de stijl en omgangsvorDat er rond het 'gezag' van de man
men van de ene gezagskring overin het huwelijk een ontwikkeling
hevelen naar de andere! Waar vagaande is, is duidelijk als we kijken
ders in het ge& vorsten worden,
naar het huwelijksfonnulier.Het
warden kringen vermengd en menbestaande huweiijksfonnulier
sen gekrenkt. Idem dito waar een
spreekt onomwonden over het 'geman zich tegenover zijn vrouw als
zag' van de man. Maar in het p m f vader of vorst gedraagt.
huweiijksfmuiier is nu sprake
Oplossing
van 'leiding geven' en 'voorgaan'.
M.i. past dat beter bij het spreken
Maar nu dan de oplossing voor het
van Genesis en het spreken van
probleem waarmee Dora Winston
Paulus over de man als 'hoofd'.
worstelde. Vrouwen in de gemeente
Of om het in de wmrden van de
van Christus vindt die oplossing,
Winstons te zeggen: 'Dit gezag
door te stellen: in de gezagsbng
schrijft geen wetten v-, speelt
van het huweiijk is de man het
niet voor opzichter, voedt niet op,
hoofd van de vrouw.Daar moet je

als vrouw niet moeilijk over doen.
je kmest wijwillig voor een huwe
lijk, en nu er in aiie andere door
God erkende relaties sprake is van
gezag en onderwerping, waarom
zou dat dan in het huwelijk niet het
gevai zijn?
Maar daar moet het dan ook bij blijven! Op al de andere levensgebie
den verleent God zowel aan mannen en vrouwen gelijk gezag. Ook
dus in de gemeente van Christus.
Want er bestaat niet zoiets als een
universeel hoofdschap van alle
mannen over alle vrouwen. Nee
toch?
Alleen de getrouwde vrouw komt
een 'hoofd' tegen. En je mag dat
hoofd-zijn van de rnan niet doorbe
rekenen naar het terrein van de publieke samenlevingen evenmin
naar het gebied van de gemeente.
Dat m u het verwanen van twee
verschillendekringen zijn en dat
willen we juist niet.
Al m g in het boek, in hoofdstuk
5 valt m.i. de belangrijkse Wsing. Ondanks het feit dat er daarna
nog brede en d o u m h t e exetische exposé's volgen. Namelijk bij
de lxspreking van Genesis 2 en 3.
Bijna in een handomdraai (p. 99103) wordt daar geconcludeerd: het
gaat in Genesis 2 : 18- 25 over de
instelling van het huwelijk en over
niets ánders dan de instelling van
het huwelijk.
En, zo gaat hoofdstuk 5 verder,
niet alleen de scheppingsorde,
maar ook het Nieuwe Testament
beperkt het hoofdschap vm de man
tot de kring van het huwelijk. Want
er zijn slechts twee plaatsen in de
Bijbel, waar uikhkkelijk de man
'hoofd' van de wouw wordt genoemd. In Efeze 5 : 22 - 33 gaat
duidelijk aileen over echtparen. In
lKorintell:2-16(versl1en
12 uitgezonderd), dat hkende
hoofdstuk over de hoofdbedekking
van de m w tijdens het lidden en
profeteren, gaat het volgens de
Winstons al weer alleen over g e
huwden.
Maar 1 Timoteus 2 : 12 dan, die bekende 'zwijgìekst'? Paulus schrijft
daar 'Ik sta niet toe, dat een vrouw

onderricht geeft of gezag over de
man heeft' . Maar dat woord wordt
volgens de Winstons door de traditionalisten verkeerd vertaald. Het
moet volgens hen zijn: 'ik sta niet
toe, dat een getrouwde vrouw onderricht geeft of heerst over haar
man.' Kijk maar naar de argumentatie die Paulus in het daarop volgende vers geeft. Paulus zegt: eerst
is Adam geschapen, daarna Eva.
En wie kan ontkennen, dat Adam
en Eva het eerste echtpaar vormden? Dus het zijn alleen echtparen,
die zich deze woorden hoeven aan
te trekken.
Zo gaan in de beschouwingen van
de Winstons twee dingen samen:
een traditionele opvatting inzake
het huwelijk en de verhouding binnen het huwelijk, maar een vernieuwende opvatting over de plaats van
man en vrouw voor wat betreft de
andere gezagskringen. Het' gezag'
van de man en de 'onderwerping'
van de vrouw binnen het huwelijk
wordt nogal zwaar aangezet. Maar
er komt een waterdicht schot te zitten tussen het samenleven in het huwelijk en het samenleven in de
christelijke gemeente en in de maatschappij. Het huwelijk als eiland.
Teleurstelling
Ik moet u zeggen, dat me bij het lezen van de eerste honderd bladzijden langzamerhand een gevoel van
teleurstelling bekroop. Wat was me
beloofd? Een studie waarbij zoveel
mogelijk emotionele blokkades,
theologische vooringenomenheden
en culturele oogkleppen zouden worden vermeden (p. 13 - 16). Een studie, waarin niet de deductieve, maar
de inductieve methode gevolgd zou
worden (p. 17,18). Dat wil zeggen:
een studie, waarbij het resultaat niet
bij voorbaat vast zou staan.
Want wat is de deductieve methode? Die begint met een algemene
stelling en trekt daaruit conclusies
die bij voorbaat vastliggen. De deductieve methode begint met de
dogmatiek als leermeester van de
exegese. De inductieve methode
daarentegen verzamelt zoveel mogelijk bijbelse gegevens, om die ge-

gevens vervolgens te vergelijken,
te rangschikken, verbindingen te
zoeken en ten slotte uit te komen
bij onvoorspelbare ontdekkingen.
Dat is de methode, die de Winstons
aanprijzen!
Maar ziedaar mijn teleurstelling.
Op de eerste honderd bladzijden
van het boek wordt al een wissel
genomen die in de loop van het verhaal onafwendbaar zal leiden tot
een man-vrouw-mix
over de ambten.

als het gaat

De al vroeg ingenomen algemene
stelling is: uitsluitend binnen de
kring van het huwelijk maakt het
wat uit of je man of vrouw bent.
Dit uitgangspunt leidt tot de voorspelbare uitkomst, dat het voor de
vervulling van de ambten in de gemeente geen verschil maakt of je
man of vrouw bent. Weliswaar zit-

van een christelijke gemeente? De
Zoon van God vergadert zich vanaf
het begin van de wereld een gemeente. Adam en zijn vrouw waren de eerste kerkleden!
De gezagskring van de staat (overheid en onderdaan) en van de arbeidssituatie (werkgever en werknemer) zou ik niet tot het paradijs
willen herleiden. Artikel 36 NGB
zegt, dat God om de verdorvenheid
van het menselijk geslacht geboden
heeft, dat er koningen, vorsten en
overheden zullen zijn. Na de zondeval komt de overheid in het vizier.
Na de zondeval krijgen ook de arbeidsverhoudingen vorm. Dat zou
betekenen, dat drie gezagskringen
hun oorsprong hebben in het paradijs: huwelijk, gezin en gemeente.
En dat dus in die gezagskringen
voor wat betreft de man-vrouw re-

ten tussen de premissen en de conclusie honderden bladzijden bijbeluitleg. Maar deze exegese wordt
sterk beïnvloed door de vooraf in-

latie de herinnering aan de scheppingsorde levend mag blijven.
Uit het Nieuwe Testament krijgen
we inderdaad die indruk. Als Pau-

genomen positie! En bijbelse uitspraken die daarbij niet lijken te
passen worden weggemasseerd.
Heel wat materiaal is beslist de
moeite waard en er valt heel wat te

lus schrijft over vrouwen die zich
rustig moeten houden en zich moeten laten onderwijzen (1 Timoteüs
2 : 11), is hij niet bezig met een
soort huwelijkscatechisatie, maar
dan heeft hij het over de gang van
zaken tijdens de samenkomst van
de geméénte. En het' eerst is Adam
geschapen, daarna Eva' heeft kennelijk gevolgen voor het samenzijn
in die gemeente. En voor de vervulling van de ambten in die gemeente. Mannen worden geroepen om
ouderlingen te zijn. Dat heeft niets
te maken met benepen vrouw-onvriendelijkheid, maar alles met
Gods paradijsplan voor mannen en
vrouwen. Zowel in het huis van het

genieten in dit boek. Maar: de wissel wordt te vroeg genomen, en verkeerd. De trein volgt het spoor totdat we in het laatste station uitstappenbij het hoofdstuk over' Ambten in de gemeente'. Dat daar op
het perron mannelijke en vrouwelijke stationschefs onbekommerd
door elkaar lopen is geen verrassing meer, wanneer je het kaartje
van hoofdstuk 5 gekocht hebt.

De geur van het paradijs
Jammer is, dat de schrijvers vrijwel
voorbijgaan aan de vraag of niet
meer dan één gezagskring zijn oorsprong kan hebben in het paradijs.
Voortdurend wordt de lezer voorgehouden dat er maar één keus is. Of
er bestaat een soort universeel
hoofdschap van de man (en wie wil
daar nu aan ?), ofhet hoofdschap
van de man beperkt zich tot de
kleinste kring.
Maar zou je niet moeten zeggen
dat er in Genesis 1 - 3 al sprake is

huwelijk als in het huis van de levende God mogen de huisregels
herinneren aan hoe het allemaal begon. En hoe God man en vrouw
een eigen plaats gaf in het allereerste huis van God, het paradijs. Het
zou wel heel vreemd zijn, als de
geur van het paradij s alleen beperkt
zou blijven tot de christelijke huwelijken en dat die in de christelijke
gemeente niet zou doordringen!
Volgende week nog iets meer hierover.

GOLF NA GOLF
Jerry Bridges over Gods royale genade

Het 'komt overeen met de golven
der zee die op het strand slaan. De
ene golf is nog niet verdwenen, of
de volgende komt er aiwweer aan.
Ze blijven maar onophoudelijk k*
men. Zo is het ook met de genade
van God door Chrism. Hij is vol
van genade en waarheid en vanuit
zijn onuitputtelijke volheid ontvangen wij genade op genade.'
'Waarom lijken we dan zo vaak in
geestelijke armoede te leven in
plaats van het leven in alle volheid
te ervaren, mals Jezus heeft beloofd (Joh. 10,10)?De eerste oorzaak is de veel voorkomende m i s vatting dat God een soort hemelse
equivalent is van EEbeneezer S m ge,'de vrek uit Dickens ' W s t m a s
Carol': een God die het uiterste
van zijn v o k vergt en ze vervol-,
gens slecht betaalt. Hoeveel christenen denken nu werkelijk dat God
het Pjn vindt onze gebeden te beantwoorden? Hoevelen onder ons
geloven eigenlijk, dat zijn genade
en macht zodanig zijn,dat we nooit
teveel kunnen vragen?'

Genade
Met bovenstaande citaten lijkt mij
de bedding van Jerry Bridges
kort onder woorden gebracht. In
zijn bmk GePiade.Hetfaillissement van de m m en de goedheid
van God wil hij duidelijk maken
hoe royaal God is. Zo wil h j geestelijke armoede bestrijden, ons
meer motiveren tot een leven uit
die genade en alle wetticisme en
krampachtigheid uitbannen.
Wat mij betreft is hij daar in dit
bek in geslaagd. Het is een boek
dat je zeker in het begin p&, je geloof verrijkt en je nogmaals sterk
onder de indruk brengt van de royale goedheid van God. Inhoudelijk

staat er voor mij niet veel nieuws
in. Maar de manier van presenteren
zorgt ervoor dat & boodschap van
de schrijver helder bij je binnendringt. Veel voorbeelden uit het dagelijks leven illustreren wat
Bridges bedoelt; r e g e m g zoekt
hij onderbouwing vanuit Schriftgedeelten. In de meeste gevallen
geven die extra kracht aan zijn
boodschap, die direct in onze dage
lijkse geloofspraktijk wordt neerge
zet. Bridges deinst er niet voor te
rug om zwakke plekken in ons geloofsleven aan te wijzen en op een
duidelijke, positieve manier te mrigeren.

In een viertal artikelen wil ik aandacht geven aan een paar boeken
van Jerry Bridges. Tijdens zijn
diensmijd bij de arnerikaanse marine kwam hij in contact met de Navigatm. Hij ontdekte dat G d hem
in dat werk wilde gebruiken en is
nu, bijna veertig jaar later, in dat
werk nog actief.
Hieronder g& k aandacht aan het
hierboven genoemde boek. In een
volgend artikel neem ik zijn Streven naar heiliging,in de engelstalige wereld inmiddels zeer bekend,
onder & loep. Dit bmk roept bij
mij een aantal Magen op. In een
deide artihl wil ik in kaart proberen te brengen hoe onze geloofsbeleving ongemerkt gestempeld kan
worden door de veronderstelling
dat we in ons geloven (= vertrouwen) d redehjk sterk moeten zijn.
Met alle hooggespannen verwachtingen van dien en gevoelens van
teleurstellingdaarna. Een vierde artikel zal cirkelen rond de vraag hoe
wij hdit spanningsveld tussen de
hoge norm en de praktijk van ons

onvolkomen geloof m.i. onze weg
kunnen zoeken. Vooruiver ik nu
kan overzien zal dat gevolgen hebben vhoe je in de praktijk o.a.
met ethische problemen omgaat.

We zijn allemaal in geestelijk opzicht failliet. Maar de meeste christenen doen alsof er s d a n c e van
betaling is aangevraagd. In onze relatie met God moeten we ons bewijzen door ons tekort aan te zuiveren.
Doordat we van nature a l l e d
nogal wettisch zijn, hebben we de
neiging te denken dat een bepaalde
handeling van onze kant gevolgd
wordt door een bepaalde hoeveelheid zegen van God. Onze christelijke cultuur versterkt die houding.
Wat we onder ogen moeten zien is
dat Jezus voor alles heeft betaald.
Niet alleen voor de vergeving van
onze zonden, maar ook voor die
zegeningen en alle antwoorden op
onze gebeden. Onze heiliging,
d.w.z. het proces tussen m h t v m diging en verheerlijking, is zelfs
geen mengsel van persoonlijke werken en Gods genade, ruw van begin tot eind gebaseerd op genade.
Op twee punten vindt Bridges ons
geestelijk faillissement uitgaan boven dat uit de zakenwereld. Onze
schulden zijn volledig afbetaald,
dus er zijn geen schuldeisers meer
die niet gekregen hebben waar ze
recht op hebben. Bovendien bestaat er ook geen magelijkheid
meer om in de schulden te raken.
We hoeven geen moeite te doen
om de lei schoon te houden, want
er is helemaal geen lei meer.
Wij hoeven ook geen pogingen te
doen om op eigen kracht de kimf
met God te overbruggen door
a.h.w. over de Grand Canyon van

onae zonde te springen. Op een
breedte van 13 kilometer maakt het
toch niet uit of je tien meter of
maar twee meter ver komt.God
heeft van zijn kant de kloof voliedig overbrugd.
Ons oppervlakhg begrip van zonde kan ons in de weg zitten. Zonde
bestaat niet aileen in een aantal
handelmgen, maar is ook een houding, die de wet van God negeert.
Bij genade wordt schuld voorondersteld. Genade heeft deen betekenis, als & mens beschouwd wordt
als gevallen, onwaardig verlossing
te ontvangen, en onderworpen aan
de eeuwige wraak.
Het gedrag van een opstandige, recalcitrante leerling kan mwel wettelijke als relationele gevolgen hebben. Wettelijk kan hij van school
gestuurd worden. In relationeel opzicht kan de leraar een intens gevoel van &eer voor de leerling
knjgen. Wanneer God onze zonden
schrapt en niet meer gedenkt, heeft
dat een wetteljk &n een relationeel
aspect. Niet alleen verleent ntj ons
gratie en neemt ons terug. Maar
ook zijn gevoelens van &&r doet
HiJ weg: Hij gedenkt onze zonden
niet meer.

Na deze basis gelegd te hebben,
schermt Bridges deze royaie genade af tegen mogelijke misverstanden. We moeten van God niet een
gierige vrek maken a l s Ebeneezer
Scrmge. Gods genade en macht
zijn voldoende om in al onze behmften te v m i e n . Was het niet
satans eerste verleiding om de
g d h e i d van God ter discussie te
stellen? Wel moeten we voor ogen
houden dat we God nooit h e n
verplichten tot iets. In onze maatschappij denken mensen vaak dat
ze ergens recht op hebben. Een te
hoaggespannen verwachtingspatroon levert zomaar onvrede op in
de richting van God. Gelukkig
geeft Bridges toe dat hij daar zelf
ook zijn worstelmgen mee gehad
heeft. Jezelf vergelijken met anderen is ook riskant: in zijn soeverei-

niteit betaait God de werkers van
het elfde uur evenveel uit als die
van het eerste (Matt. 20,12-15).
Paulus realiseerde zich al dat zo'n
ongenuanceerde presentatie van
Gods genade ruimte liet voor misverstanden: 'Laten wij het kwade
doen, opdat het goede eruit voortkorne(Rom. 3,8). De oplossing is
niet om aan genade wettisch denken toe te voegen. Belangnjhr is
dat we zo aangegrepen worden
door & grenzeloze overvloed van
Go& genade, dat we uit dankbaarheid in plaats van uit piichtsgevoel
reageren. Bridges gelooft stellig in
de uitoefening van plichten, in
trouw en g e h o o d e i d . Ook
houdt hij sterk vast aan Gods geboden om ws leven uit liefde vorm te
geven. Het zijn 'geen snelheidsadviesborden, maar gebodsborden'.
AUeen verplicht ik me daartoe uit
dankbaarheid, niet om Gods zegen
te venverven.

Motivatie
Onze motivatie is misschien wel
beiaugrijker dan wat we doen. We
horen de k m h a p p i j van Jezus
Christus in alle aspecten van ons Ie
ven te aanvaarden ds de sturende
iaacht, die ons leven voorthijft.
Met m e i e n Ui g e d e wordt rneestal groei in het christen-zijn b
daeld. Nauwkeuriger is het om te
zeggen: p i e n in ons begrip van
genade. Zo zuilen we ook g r o c h
in motivatie om God te gehoorzamen, al zal die gehwrzaamheid in
dit leven altijd o n v o blijven.
~
Ook onze motieven zullen nooit hele& zuiver zijn: elementen van
'loon-naar-prestatie' zijn vermengd
met echte liefde en d i e d voor
God. Daardoor hoef je je niet te laten ontmoedigen, maar ga jeje
meer richten op genade als drijfveer.
We zijn gerwpen om vrij te zijn.
Wetticisme is alles wat we dwn
om in de gunst van God te komen.
Wetticisme houdt vast aan het
schikl;en naar door mensen gemaakte regels en eisen. Die blijven
vaak onuitgesproken, maar zijn

niettemin duidelijk aanwezig.
Brîdges vergelijkt ze met schuttingen, die we plaatsen om onszelf te
weerhouden van het plegen van bepaalde zonden. Op zich vaak hwl
nuttig en noodzakelijk, maar al
gauw draait ailes om deze schuttingen, in plaats van om de zonden
waartegen ze ons hadden moeten
beschermen. Rieht je in de ge
sprekken met je kinderen niet
veel op de schutting (bijvoorbeeld
het kopen van een ijsje op zondag}.
Ook het accentueren van geastelijke regelmaat mwt ons welzijn blijven dienen en niet ontaarden in een
nieuwe slavernij, een opgelegde
verplichting.

*

Niet immuun
Christenenzijn niet immuun tegen
de fmstrerende en dikwijls overweldigende omstandigheden,die het
gevolg zijn van de door zonden vervldcîe wereld. Gena& kan in de
Schrift ook concrete goddelijke
hulp betekenen. Door middel van
de Heilige Cteest wordt de kracht
van de opgestane Christus in ons le
ven werkelijkheid. In d e omstandigheden is Gods genade voor ons
genoeg: de Heilige Geest geeft ons
kracht en stelt ons in staat om op
godvruchtige wijze alk omtnndigheden, die ons pad knrisen, de
baas te kunnen. Maar die genade
wordt niet versmlct om ons vooral
een goed gevcel te geven, maar om
God te eren.
Wanneer een schoolbestuur sollicitanten beoordeelt, dan wordt gelet
zowel op de waardigheid (het karakter) als op de geschikbid (instelling). Maar God neemt mensen
in dienst die noch waardig noch geschik zijn. Vervoigns meiakt Hij
hen waardig in Christus;en geschikt d m r de werkzame laacht
van zijn Geest. Als Illustratie verwijst Bridges naar zijn eigen ervaring. En naar Paulus, die zichzelf
de geringste van alle apostelen
noemt.
De plichten die God van ons eist
staan niet in verhouding tot de
h c h t die we in onszelf bezimn.

Ze staan wel in verhouding tot de
h h t b r o n n e n die ons in Christus
ter beschikking staan. Dezelfde genade, die de MacedoniErs vrijgevig
en opofferingsgezind maakte vmr
hun broeders en zusters in Jeruzalem, is voor ons beschikbaar.

Genade aanwenden
Het komt er wel op aan om die g e
nade aan te wenden. Dat kunnen
wij dwn door in gebed naar de
-n van alle genah te gaan. We
hoeven ons nergens voor te scha-

men, want Jezus Christus kan met
onze zwakheden meevoelen ((Heb.
4,15.16). Zó ontvangen we hulp
die ons in staat stelt alle mogelijke
tegenslagen op een godvruchtige
manier het hoofd te bieden. Verder
wordt van ons verwacht dat wij een
actieve rol spelen door andere belangnjke middelen te gebruiken:
we moeten ons r e c h t s W h richten
op het Woord van God. Bridges
pleit voor planmatig bijbellezen en
uit het hoofd leren van teksten: om
het zwaard van de Geest te kunnen
hanteren, moet je het natuurlijk wel
paraat hebben. We moeten ons
onderwerpen aan Gods doel met
ons leven (vgl. Job en Jozef) en
openstaan voor wat Gcd via andere
gelovigen aan ons wil uitdelen
(door gebedsstem, bijbeheksten of
ons te helpen zicht te knjgen op
problemen). Praktische suggesties
om dat in relaties met anderen
vorm te geven ontbreken niet.

Sterk
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Dat laatste vind ik meteen ook één
van de sterkere punten van dit
boek. Op veel punten is het verfrissend, stimulerend en vooral zuiver.
Ik noem:
- de nadruk op ons faillissement:
het heeft geen zin kampachtig je
tekort aan te zuiveren.
- oog voor een cultuur waarin mensen op alles recht menen te hebben.
- vrijspraak van schuld heeft ook
een relationeel aspect: teveel nadruk op het juridische aspect van

onze r e c h t v d g h g kan de 'vaste en zekere kennis van Gods
welwillendheid jegens ons' (Calvijn!) verschralen.
- heilzaam vind de correctie dat
rnotivatk belangrijker is dan
daadkracht: het komt aan op onze gezindheid, ons vmmernen.
- het doomertalen van Gods genade naar de persoonlijke
levenspraktijk: genade moet je
ook in de praktijk aanwenden.

Hier beginnen meteen ook mijn
vragen. Hoe opbouwend ile het
boek ook vind, al lezend heb ik in
de W j n een aantal vraagtekens
gezet. Ik stel die vragen niet omdat
een mensent geacht wordt M s c h
te lezen en dus altijd een paar hitische kanttekeningen moet plaatsen.
Volgende week zal dutdelijk worden dat Bridges op sommige punten onbeschermd en zelfs onjuist
formuleert.
Ik laat verder even rusten dat ik
een enkel praktijkvmbeeld niet geloofwaardig vind. Meestal vind ik
het Schriftgebniik zuiver, maar af
en t= glijdt Bridges uit: vanuit
Gal. 5,13a verdedigt Bridges de
christelijke vrijheid, maar hij ontzegt de (in zijn ogen wetticistische)
predikers van een leven door werken het recht te wijzen op vs. 13b:
'de indeling in verzen is niet eens
ge'hspireerd'. Maar in het geheel
van het boek zijn dat gelukkig incidenten.
Op twee punten heb ik grotere reserves: het karakter van de genade
en de verhouding tussen het werk
van de Geest en Gods schepping.

Genade: niet helder
Ik vraag me af of Bridges voor
zichzelf wel helemaal helder heeft
wat hij precies onder genade verstaat.

Aan de ene kant zegt hij dat genade alleen betekenis heeft als de
mens beschouwd wordt als gevallen, onwaardig verlossing te ontvangen, en onderworpen aan de
~euwigewraak (29). Even later
zien we 'Gods genadige houding al

vmr de zondeval in de Hof van
Eden'(5 l). Ik kan dat niet met elkaar rijmen. Wordt dat wellicht veroorzaakt doordat Bndges niet helder onderscheidt tussen Gods goedheid en zijn genade; of tussen de
gunst vm de Schepper vmr een
schepsel en zijn schulclverg€ven&
gunst?
'Christus' dood was het resultaat
van Gods genade; genade is niet
het resultaat van Chstus' dood'.
M.a.w.:
Gods genade gaat aan
Christus' sterven vooraf; maar
door dat sterven wordt onze e&"g van die genade mogelijk gemaakt. Bridges ziet genade m k als
een eeuwige eigenxhap van God.
Deze gevallen wexeld is door de
zonden vervloekt (153).
Ik betwijfel of dat zuiver geformuleerd is. Mmt je niet zeggen dat
GÒds vloek doorwerkt in onze afvallige wereld? En dat Cm& liefde
(Joh. 3,16) en Gods innerlijke
barmhartigheid (Lc. l ,78) Hem ertoe bewogen zijn Zoon in deze wereld te brengen: de genade van God
is verschknen, heilbrengend vwr
alle mensen (Tit. 2,111. God is onze gevallen en gevloekte wereld genadig in Christus!
Bij Bridges hijgt genade iets onvodrwaardelijks. Die lijkt al een
feit, maarje moet dat feit nog gaan
ervaren. In diezelfde lijn lees ik zinnen als: 'er is geen mogelijkheid
meer om in de schulden te geraken', 'God verwijdert ons strafbiad
uit zijn bestand. Hij houdt het niet
achter de hand of voegt er een hge iijsjst van zonden aar~toe die u
nog voortdurend als christen bs
gaat (41). Wat moet ik w met: 'wij
maken de schuld elke dag groter.'
(HC antw. 13)?Loop je zo niet het
risico dat je Gods genade gaat zien
ais een toestand, een situatie die
werkelijkheid is, waarbij het 'in
Chnstus leven' een soort pro-me
mmie-pst wordt? Op één zin na is
in het h e k opvallend afwezig, dat
je ook dagelijks met belijdenis van
schuld terugkeert naar de kmnvan
alle genade om daar een beroep te
doen op de verzmning, die op &lgotha voor ons is verworven. Bijna

tegenstrijdig genoeg lijkt onder de
hserschapppij van Christus' genade
de levende omgang met onze Heiland verschralen. Ik formuleer bewust voorzichtig, want het zal vast
niet Bridges b b h g zijn.

Schepping en Geest
Ik vraag me ook af, wek beeld
Bridges heft van het vernieuwende werk van de Geest. Hij erkent
gelukkig royaal dat christenen niet
immuun zijn voor een door de wnden vervlmkte wereld. Onze motieven zullen nooit helemaal zuiver
worden en het kost strijd om te erkennen dat God in je leven soeve
rein te werk gaat.
Toch kan ik mij niet aan de indruk
onttrekken dat bij Bridges de Geest
dat gebrokene en schepselmatigein
ons leven ah.w. 'overruled'. Ik zie
dat op twee punten tot uiting komen: dat ons (beperkte) geloof ook
een rol speelt en dat de Geest ons
als schepsel procesmatig vernieuwt.
'Als u o& maar in enige mate vertrouwen stelt op uw eigen morele
gedrag of uw godsdienstige kwditeiten (...) moet u zich serieus afvragen of u wel een echte christen
bent.'(32) 'Ziet u zichzelf in God
mhtszaal staan, terwijl u h ~ t
'schuldig' hoort uitspreken? Als
dat laatste het geval is, leeft u niet
uit genade.' (43). Dat is mij te absoluut geformuleerd. Te weinig komt
tot uiting dat vertrouwen op Gods
genade en vrijspraak een zaak van
gelóóf is. En dat geloof mmt nog
groeien, is aan beperkingen en
scheefgroei onderhevig, kent zijn
aanvechtingen en twijfel.
Een tweede illustratie. Met name tegen het eind van zijn boek wekt
Bridges de suggestie dat we wel
zwak en hulpbehoevend zijn. Maar
wanneer je je tot de boon van genade wendt ontvang je de hulp, die je
in staat stelt Ule omstandigheden
en U i e tegenslagen het hoofd te b i e
den. Wij kunnen beschikken over
de krachtbronnen die in Christus
aan te boren zijn.
Ik vind daarin ontbreken dat God

hulp biedt te gelegener tijd (Heb.
4,16). Dat bieden van die hemelse
hulpverlening kan wel eens anders
lopen dan wij bidden of denken.
Daar kan de Geest wel eens meer
tijd voor nemen dan ons lief is.
M.a.w.: dat het uitdelen van het
heil van Christus een proces is,
waarin de Geest soeverein blijft en
de beschikking houdt over de hemelse krachtbronnen, komt niet in
beeld.
Dat maakt je natuurlijk benieuwd
naar de vraag hoe ons streven naar
heiliging volgens Bridges vorm
mmt krijgen. Welke rol speelt ons
geloof? Hoe werkt de Geest van
Christus door in ons als geschapen
mensen? Op die knieuwde vraag
hoop ik volgende week in te gaan.
J. Wesseling

N.av. Jeny Bndges, Genade. hetfaillissement w de mens en & goedheid van God,
Novapress, Apeld1994

Beroepen te Mariënberg:
R.M. Meijer te Beilen en Hooghalen.
Beroepbaar gesteld door de classis Harderwijk: kandidaat J.P. Kruiger te Ermelo, = 0341-551673.

Jubileum
Amersfoort - Op 3 september was
het precies 25 jaar geleden dat dr.
A.N. Hendriks als predikant werd
verbonden aan de gemeente van
Amersfoort-Centnun.Ter gelegenheid daarvan werd jl. woensdag 3
september een feestavond gehouden in het kerkgebouw 'De Kandelaar'.

Adreswijziging
Ten Past * Diukonie: KR. Nijborg, Rijksweg 201,9792 PE Ten
Post (pag. 38).
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DISPENSATIONALISME
EN OPENBARING 20 1

Nogeven en dan breekt het jaar 2000 aan. Een

nieuw millennium! Dat roept bij veel mensen verwachtingen op. Waf verwuchfn wu? Wij kennen
de beloften van God .uit de pMe& die h de B&
bel sfuat. Op groG'dbawan,
-n
.w
~ k ad d ~
v m Christusin heerlokhafid &$&&$&h. &ladi?!%
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kIinkt.$impeler dun het lukt x & " b 3 ~ & # -proh~~
tieën worden nogal versch$$nd uitgeleid.

In Opdariug 20 spreekt de
Het postmillennialisme
Schift over satan die duizend jaar
wordt gevangen gezet, en over de
Volgens het p o s t m i h m d í zal
~
opnieuw levend geworden gelovide tegenwooniige beuleikg g e i d e
gen die met Christus & k o h e n
lijk overgaan in he?Duizendjarig
regeren gedurende &end jaar.
Rijk Een tmnemend aantal menNa die duizendjaar worden de o v e
sen, zowel Joden & heidenen, A
rige d d e n weer levend.
gehoor geven aan de verkWdiging
Alie chnstenen spreken op grond
van het evangelie en b Lh-istus
hiervan over een DuizendjarigRijk
gaan geloven. Tijdens &t Mïüenniwjn:miiienniym~.MW: hoe
um zal het Evangelie e
m overheerziet dit er uit? En wat hebben we ersende invloed hebben op het volkevan te verwachten?
renlevm en op hei leven van de hBen belangrijke -g
is, of a bindividuele gekwigen, Na het Miilennen deze nieuwtestamentkche benium w j n : p t d e m i u r n )
deling (zeg maar: tegen het einde
vindt de temgkeer van Christus
daarvan, vlak v65r de terugkomst
plaats en breekt de voleinding aan.
van Christus) een periode zal aanTegen dit p o s t m i U e ~ m zijn
e
breken waarin de beloften aan h- &re
bezwaren aan te weren.
El gerealiseerd zullen warden. Het
Ik beperk me tot de volgende twee.
is mijn bedoeling eerst enkele vi1. Deze gedachte vindt geen steun
sies te bespreken die voord in
in Openbaring 20. Hier gaat het n a
christelijke hingen in Amenka lemelijk niet over een toekomstige
ven met betrekking tot het Duizendgouden eeuw op aarde aan het eind
jarig Rijk. In het laatste:artikel
van deze bedeling. Er wordt g e s p b o p kmet name met behulp van
ken over (wekomen w nog op teOpenbaring 20 uit de Schriften m
rug) M regeren van de zielen van
te gaan wat de H m ons openbaart
de gelovigen met ~ s t u ins Be h e
over 'wat weldra maet geschieden'
me1 gsdurende heeI de nieuwe be(Opb. 1 : 1).
deling.

Tj. Boersma

2. De Schift larit ons zien dat er tot
aan de wederkomst van Christus
een voortdurenk strijd zd zijn tussen het koninkrijk van G d en het
rijk van de satan. Die spanning zal
heel de geschiedenis dom aanwe
zig blijven tot aan het einde toe.
Dat einde is de climax van de grote
oorlog, van Harmagedon (Opb. 16
: 13-16), en van G% en M a g q
(Opb. 20 : 7-9). De gedachte dat b
gen het eind van de gescttiedenis
d e i n v l d van het kwaad vrijwel
te niet gedaan zal worden, ruiskent
de realiteit vrin deze strijd Ze veroorzaakt een idealistische
toekom9tverwachting. h de Schrift
is zo n optimisme in elk gmal niet
terug te vinden.

Het premillennialisme
Volgens het premiilennialismezal
de wededamst van Chr&us p l a s vinden v& (pre) &t Mil-.
DE Kerk gaat door de grote verdcukkbg heen. Wanneer Christus
terugkomt z d e n de gestomen gelovigen worden opgewekt, de levenden d e n samen met h a w o men wodm op de wolken m de
Here ontmoetm in & khL-Zijmllen Chshis bij zijn lamst marde
aarde vergeAlm.
Re grote meedehidvm de dan
l e v d e Joden z4 J u s als hun
Messias aanvaarden en gered worden. Dat is het begin van het Wzendjarige Rijk. C M s t u s rege& nu
zichtbaar over de hele wereld, samen met zijn verloste v& dat h
staat uit Jaden en h e i h samen.
Dit MiUennium is nag niet de voleinding. Zonde en dood d e n nog
steeds hstaan tijdeas deze periode,
al A het kwaad wel w d e n
kruggedmngen naar de xadm van
de samenleving.

Tegen het eind van de duizendjaxige regering van Christus zal satan,
die tijhns deze periode gebonden
was, worden losgelaten en uitgaan
om de voiicen opnieuw te verleiden. Hij zal ze verzamelen voor de
oorlog van Gog en Magog. Maar
vuur dat neerdaalt van de hemel,
maakt een eind aan deze opstand.
Op dat moment is het einde van het
Duizendjarig Rijk aangebroken.
Nu zuilen de ongelovigen worden
opgewekt en zal het laatste oordeel
plaats vinden.
We komen bij de uitleg van Openbaring 20 hier nog op terug. Maar
nu al wil ik opmerken dat ik in de
Bijbel nergens ben tegengekomen,
dat de verheerlijkte Christus en de
verheerlijkte gelovigen zullen terugkeren naar een aarde waar zonde en dood nog bes-.
Volgens
de Schrift keert Christus terug in
heeriijkheid en de gelovigen worden opgewekt m te leven in een
bestaan waar zonde en dood vaar
altijd verdwenen zijn en de tranen
van de ogen zullen zijn afgewist
(Opb. 21 : 1-4).

Het dispensaiionalisme
Het dispefisationalisme(van dispensation, 'bedeling') is ten scheut
uit & wortel van het premdiennialisme. De oorsprong van deze leer
ligt bij J o h Nelson Darby (18ûû1882). Hij en zijn volgelingen, de
Darbisten, namen een dnetal bedelingen aan: die van Israël, die van
de Kerk en dan als laatste die van
het Koninkijk waarin de beloften
aan Israël zullen worden vervuld.
De eerste en de derde bedeling sluiten op elkaar aan. De bedeling van
de Kerk daartussenin is een soort
intermezzo.
Het dispusationalisme heeg een
nieuwe impuls vanuit Arnerih,
waar in 19û9 de Scofield Reference
Bible verscheen. Deze gaat zelfs uit
van zeven Meiingen, waarin de
mens getest wordt op zijn gehoor-

m e i d aan God. De Kerk is mk
in dize visie een soort onderbreimg
van de geschiedenis (parenthesis),
een tussengeschoven bedeling.

In 1967 verscheen de Mew Scofield
Reference Bible. De karittekeningen zijn herzien en houden rekening met uitgebrachte lmtiek. In
bezelfde tijd verscheen ook een
boek dat tientallen jaren toonaangevend zou zijn in deze kringen: Dispensationalisrn Today (Chicago
1965) van Charies C. Ryrie.
Kenmerkend voor het dispensati~
nalisme zijn de letterlijke uitleg
van de bijbelse profetie en de schei- ding tussen IsraSI en de Kerk. Ten
&en
van dit laatste is de gedachte dat Christus, toen Hij nog op aarde was, het kmiihijk der hemlen
aan & Joden van zijn dagen aanbwà. Rit koninlarjk behelsde een
aardse regerjng over I s e l , waarin
de oudtestamentischeprofetieën
zouden worden vemuld. De Joden
venvierpen dit kaninkrijk echter.
De deFinitieve apkhting man
werd daardoor uitgesteld (vandaar:
parenthesis opschorting ) tot de
tijd van het Millennium. Intussen
ontstond de zichtbare Kerk als de
'rnystery f m ' van het koninkrijk.

Het duizendjarig rijk volgens
Ryrie: de aanloop
Chnstus vergadeinu zijn Kerk uit
alie volken, Joden zowel ais heidenen, toldat Hij temgkm. Deze terugkeer vindt piaats in twee fasen.
In de emte f= zal Christus de gelovigen opnemen. Dat is de zgn.
ragture van de gemeente, & opname die elk moment kan plaatsvinden. Er vindt tegelijkertijd een opstanding van de ware gelovigen
plaats. Deze zullen samen met de
op dat moment levende gelovigen
worden opgenomen op de woiken,
en de Here tegemoet gaan in de
lucht. De Kerk gaat nu naar de hemel om mt Christus de zeven jaar
durende bruiloft van het Lam te vieren.
Tijdens deze zeven jaren (gelijkgesteld aan de zeventigstejaarweek
in Dan.9 : 24-27) zal op aarde de
grote verdrukhg plaatsvinden. Indrukwekkendegebeurtenissen voltrekken zich in die periode, zoals

de regering van de antichrist. Maar
ook zal. een overblijfsel van Israël
zich bekeren tot Jezus als haar Messias en deze rest zal het evangelie
van het koninkrijk prediken. Als gevolg daarvan zal een ontelbare menigte uit de heidenvolken gered
worden. De volken zullen daarna
verzameld worden voor de grote
oorlog, de slag van Hammgedon.
Aan het eind van deze zevenjarige
periode keert Christus terug naar
de aarde, in heerlijkheid, vergezeld
van zijn Kerk.

Het duizendjarig rijk volgens
Ryrie: Christus in Jwuzalem
Het volk I M l zal dan opnieuw
verzameld zijn in Palestina en de
grote meerderheid van de Israëlie
ten zal Hem als de Messias mvaarden, waardoor de bijbelse p m
fetieën in vervulling gaan. De satan
zal worden gebonden en in de afgrond geworpen voor duizend jaren. Gelovigen die tijdens de zeven
jaren gestorven waren, zullen worden opgewekt (met verwijzing naar
Opb. 20 : 4).
Nu begint Christus duizendjarige
regering. Hij bestijgt zijn troon in
Jeruzalem en zal vandaaruit de wereld regeren in een tijd van ongekende welvaart en vrede. h de inmiddels herbouwde tempel inJemzalem zullen wem offers worden
gebracht. Dat zuilm geen uienoffers zijn, maar offers ter gedachte
nis aan de dood van Christus.
Tegen het eind van dit Millennium
zullen enkele kinderen van de gelo-

vigen opstaan tegen Christus. Zij
die alleen maar in naam bij de
Kerk horen, maar geen ware gelovigen zijn, zullen worden verzameld
door de satan voor de laatste grote
revolutie, die door &tus
wordt
neergeslagen. Voordat het Miliennium afloopt zullen d e gelovigen
die tijdens deze duizendjarige regering stierven, worden opgewekt.
Na het einde van het Duizendjarig
Rijk zullen alle ongelovigen worden opgewekt en vindt hef laatste
oordeel plaats. Nu treedt de Voleinding in.

Bezwaren
Tegen deze voorstelling van de
gang van zaken zijn serieuze b e
zwaren in te brengen.
l. De voorstelling is dat de mens
in zeven periden wordt getest
op zijn gehoorzaamheid aan
God. Als de mens de prcef niet
doorstaat, moet God weer o p
nieuw beginnen. Maar volgens
de Bijbel is de mens maar &n
keer in de geschiedenis beproefd op zijn gehmnaamheid:
in het paradijs,
Na de zondeval is er alleen redding door genade, &e God direct na de zondeval in het
vooruitzicht stelt in het Zaad
van & vrouw (Gen. 3 : 15). Om
deze verlossing draait alles wat
God over zichzelf en over zijn
werk bekend maakt, van Genesis tot Openbaring. Er zijn twee
verschillende perioden of bede-

lingen, het Oude en het Nieuwe
Testarmnt,maar in allebei staat
de verkondiging van de verlossing in Christus centraal. Er is
wel verschil tussen het Oude en
het Nieuwe Testament, maar
het is &n genadeverbond. De
verschillen liggen op het vlak
van de vormgeving, de inrichting, niet van de inhoud.
2. Ook is het onjuist het tijdperk
van de kerk als een tussenbede- ling k kschuwen. De belofte
aan Abraham(Gen. 12 : 3)
wordt vervuld in de gemeente
van Christus, die vergaderd
wordt uit Joden en heidenen.
Het Nieuwe Testament laat duidelijk zien dat God vaai meetaf
deze gemeente op het m g had.
Wie een aparte toekomst vmr
Israël creëert,los van de kerk,
zet de klok van de verlossing te
rug nam het Oude Testament.
Het zou een aparte behandeling

vergen om een kritische b e
schouwing te wijden aan de rnanier waarop het dispensationalisme omgaat met de bijbelse
profetie& en deze betrekt op
het Millennium als een joodse
aangelegenheid. Deze manier
van exegetiseren staat wel heel
ver af van de wijze waarop Calvijn de profetieën las. Bij Calvijn krijgt het in & profetie&
van het Oude Testament beloofde heil de volgende progressieve gelaagdheid:
a. de terugkeer uit de ballingschap;
b. de komst van de Messias en het
toebrengen van de volken in de
pinksterkdeling;
c. het definitieve vrederijk van de
Messias hde nieuwe hemel en
op de nieuwe aarde. Hier is
geen spoor aanwezig van een
herstel van Israël in het joodse
land!
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Zojuist verscheaen: W m d k W e r d 35
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De wissel om bij Watchman Nee?
door J. Wesseling en E. Brink
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Gem buitenlandse reis m&e mar zijn zeggen
groter indruk op A. Kamteeg dan die naar China.
Met name de schriftelijke nalatenschap van

Woord & Werel8
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Telefoon (050) 301 36 36
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Watchman Nee heft hm diep germkt. Sindsdkn
is hij m ijverig promotor mn dit gedachten@.
Het is de moeite waard om dit gedwclntengoed aan
een n n d . onderzoek te onderwerpen. Niet vanuit
een haditie, die krampachtig de oerschillm mei
anderen wil aanwijzen m zodoende ook bij deze
chinese m r t e h a r Ieerstellige mgerechfigheden
opspoort. Maar vanuit het besefdat het Woord
God niet bij ons is begonnen. En de krkgeschiedenis evenmin. Wie Watchman Nee leest s a m mef
alle heiligen uit ons eigm, gereformeerde verleden,
mtdekt draf we wwden m e e g e m m naar een emwenoude wissel: dze tussen gereformeerd en
dopus.
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langrijk is met het oog op de toe-

Prof. M. te Velde schreef in
Boekje
..
met de titel Puriteins, pluraal en opgewekt f#
(over kerkgeschiedenis van het kolonide N.Amerika; 7 607- 7 776) dat knelpunten in Amer3ku over

u

lof zullen ontvang

Dan maar vrijheid en geluk
Nadat in New England het experiment van een radicale politieke samenleving onder leiding van 'wezenlijk bekeerden' was mislukt,
ging een ander uiterste dreigen. Te
Velde schrijft dat John Locke voor
de staat Carolina al een grondwet
opstelde. Ook de congregationalistische opwekkingspredikerJonathan
Edwards sloot zich als filosoof aan
bij John Locke.
Te Velde onthoudt zich hierbij van
commentaar. Hoewel de auteur
zijn boekje laat eindigen bij het
jaar 1776, het jaar van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring die sterk door Locke is geïnspi-

I
reerd, maakt hij hiervan geen melding. Toch was de gewapende revolutie tegen het Britse gezag al h
1775 uitgebroken, en nog wel in
Massachusetts. Misschien had het
eindjaar van het boekje beter op
bijv. 1765 kunnen worden gesteld.
Ook al beschrijft de auteur kerkgeschiedenis en geen politieke g e
schiedenis, toch zijn gewapende revolutie een de Onafhankelijkheidsverkiaring zaken die nauw met
kerkgeschiedenissamenhangen.
Maar misschien krijgt het deeltje later nog een vervolg, waarin deze
zaken aan de orde komen.
Omdat de auteur terecht schrijft dat
kennis van de historische achtergronden in kerkelijk Amerika be-

komst van de kerk in Nederland,
willen wij hier toch aandacht schenken aan de invloed van Locke in
Amerika. John Locke (1632-1704)
is de Engelse verlichtingsfilosoof,
die bekend werd doordat hij de individuele vrijheid als een natuurlijk, onvervreemdbaar recht van ieder beschouwde en het parlement
als de wetgevende macht waar de
volkswil zetelt. De Amerikaanse
Onafhankelijkheidsverklaringwaarvan we al zeiden dat die op de filosofie van Locke was gebaseerd,
werd feitelijk het ixginpunt van het
nationale Amerikaanse politieke bestel. Zij vermeldt dat de Amerikanen 'het als vanzelfsprekende waarheden' beschouwen dat alle mensen van hun Schepper onvervreemdbare rechten ontvingen,
waaronder 'het leven, de vrijheid
en het streven naar geluk'. Regeringen zijn er 'to secure these rights'.
Zo'n verklaring betekende althans
in theorie de vervanging van de
dienst en lof van God in het publieke leven door het 'streven naar geluk' door de mensen. Een meer
pragmatisch doel dan deze vrijheid
voor 'geluksstseven' is moeilijk te
bedenken. Het verbaast niet dat het
pragmatisme als fdosofie (Williarn
James, 1907) in Amerika ontstond.
Het ging om expenment en praktijk, 'tnal and error', zonder de
'wholesale ideas' van toenmalig
Europa. Zie vandaag bij ons D66.
De vraag dnngt zich nu op hoe het
mogelijk was dat de meerderheid
van de bevollong van New England hierin meeging en ook vaak
vooropliep. Het vermoeden bestaat
dat de onpraktische politiek van de
puriteinse 'ultra's' op zo'n reeks
van moeiíijkheden en aanhoudende
bezwaren van anderen was gestuit,

dat de aanhangers hun radicale
geestelijke wensen dan maar liever
voor zichzelf hielden. En als anderen dan opmerken dat het stoffelijke leven van de mensen maakt dat
men toch wel tot enige afspraken
met andersdenkenden moet komen
en dat het land nu eenmaal moet
worden bestuurd, kunnen ze dat
wel aanvaarden. Maar dan willen
ze dat niet meer wordt geprobeerd
daar nog iets in te brengen dat de
naam van Israels God of van Christus draagt. Want als men dat zou
doen, eist volgens hen de geestelijkheid van God dat de zaak op totaal
andere en veel radicaler manier
wordt aangepakt. Alles of niets en
dan maar niets.
Dan maar de vrijheid voor ieder
om zijn leven volgens eigen wens
in te richten en het nastreven van
geluk. Ieder kan toch constateren
dat economische vooruitgang combineerbaar is met vele soorten van
godsdienstig leven! Laten we daar
dus samen met anderen onze aandacht aan geven, dan kan ieder
voor zichzelf individueel God dienen zoals hij of zij dit juist acht.
Maar wel zou men toen ervaren dat
het land kan worden bewerkt, het
graan gedorst, het vee vermenigvuldigd en de rijkdom vermeerderd,
zonder dat daarbij de vraag ter s p ke kwam, met welk dm1 dit wordt
gedaan. Het gevaar dreigde dat dit
proces zou ontaarden in een economie ter wille van de economische
macht en dit werd het kapitalisme.
Ook Richard H.Tawney schreef in
~ of
zijn boek Religion a d t h rise
capitulism (Lnndon University,
1937,274) dat er een conflict kon
ontstaan tussen de religieuze en de
economische ambities. Heel &
scheef hij dat de radicale puriteinen een wapenstilstand sloten WWbij hun leven tussen beide arnbities
werd verdeeld. De eerste kreeg het
gebied toegewezen van de individuele ziel, en de laatste het gebied
van de economische en politieke samenwerking met anderen voor business en maatschappij. Zolang ieder
nu maar op zijn eigen terrein blijft,
is de vrede verzekerd. Ze bestrij-

den elkaar niet, want de afspraak is
dat ze e l h nooit ontmoeten.
Dit is wat we vroeger noemden de
scheiding tussen natuur en genade,
die aan het anabaptisme eigen is.
Maar gereformeerd is het niet.

KapltalMlsch, religieus,
oppervlakklg
Hieruit zijn twee Amerika's gegroeid. Kenners van Amerika kmnen dit met veel voorbeelden beschrijven. Ook de bij Oosterbaan
verschenen bmken van Rudolf van
Reest (Van k t tot kust en Terugzien na 25 jaren) getuigden hervan. Het ene Amerika is dat waarvan George Washington eens verklaar& dat de regering volstrekt
niet op de christelijke godsdienst is
gevestigd. Later zijn de nationaaiculturele verschillen van de immigranten uit Europa zoveel mogelijk
samengesmolten in de Amenkaanse natie. Maar de godsdienst bleef
daarbuiten. Dit werd het Amerika
dat zich later ontwikkelde als een
land van keihard materiahsme, kapitalisme, egoïsme, grote verschdlen tussen rijk en arm,discriminatie, seksschandalen, evolutiegeloof
en onderworpenheid aan onbegrensde techniek en wetenschap.
Toch is er m k sen ander Amerika
van veel mensen die zich in hun persooniijk zieleleven als christen willen gedragen. Zij willen vasthouden
aan de zedelijke nomien van eerlijkheid, ijver, hulp aan anderen, milieubeheer, enz. Maar het makrialistische Amerika ziet kerken als heilsinstituten buiten het werkelijke publieke leven. Zolang de g d d k n s t op
eigen terrein blijft, wil rnen graag
respect opbrengen. Van Reest
schreefin 1972datdeAme1"
president werd ingehuldigd met een
eed met de hand op de bijbel. Maar
de bijhl werd vastgehouden door
een president van het Hooggerechtshof, die bijbellezing onnodig verklaarde voor de openbare school.
Christelijke scholen zijn er weinig;
ze zijn 'onamerikaans'.
De kans lijkt p o t dat de wereld
van de economie en van de materia-

listische politiek de wereld van de
religieuze mensen zal venwelgen.
Want wie in zijn dagelijkse leven
steeds primair met materialistische
verhoudingen moet rekenen, zal
zijn religiositeit gemakkelijk als
een hobby gaan zien, een deel van
zijn consumptiepatroon, waarvan
weinig uitgaat, zeker niet naar volgende generaties.
Te Velde vestigt echîer het oog van
de lezer op het verschijnsel van de
opwekkingstiewegingen.Hij
schnjft dat de opwekking al vroeg
over de grenzen van de oude kokniën heenreikte en een nationaal
Amerikaans karakter kreeg. Dit
laat zich denken. Het terrein van de
economie reikte over de grenzen
heen, en ook de bedreiging van de
religiositeit van de individuele z i e
len reikte over de grenzen heen.
Dan kan ook een poging om die bedreiging d te wenden, een bereik
imjgen dat nationaal is. Opwekkmgspreàkers die zich aan geen
kerkeiijke grenzen stoorden en de
meest elementairezaken uit & bijbel met veel vaardigheid en publiciteit aan de orde stelden, vormden
een zeker tegenwicht tegen het mterialisme. Te Velde waardeert dit
terecht zowel positief als negatief.
Positief vanwege de missionaire
impuls die ervan kan uitgaan. Een
vergelijking met de EO bij ons
dringt zich op (Jezus redt). Maar
ook negatief omdat de opwekking
zich op het geestelijke terrein van
de kerken presenteerde en presenteea en bij de aanwezige beiijdende kerken de weg opent naar deconfessionalisering,relativering en arminianisme. Diepgang en studie
ontbreken en in reactie hierop gaan
meer kerken en gemeenten het zoeken in sensationele preekjes met
veel iiturgie en show. Een oppervlakkig christendom van Yes, J m
so happy dreigt te ontstaan. Maar
zal dit bestand blijven tegen de
zware druk van het materialisme en
evolutionisme?

Conclusie
Kunnen we dit nu toepassen op de

toekornst van de gereformeerde kerken in ons land? Ook de kerken bij
ons staan onder de zware druk van
het neutralisme en agnosticisme
van de m-kapitalistische en tegelijk postrnodme en pragmatische
burgerlijke samenleving die ons
omringt. Daarom denken we inderdaad dat Amerika een baken in zee
kan zijn.
Het leert naar het ons voorkomt
drie dingen.Ten eerste moeten we
de strijd aanbinden niet alleen tegen allerlei gevolgen van het openbare agnosticisme, maar tegen het
publieke agnosticisme zelf. Tmn
Jeremia aan de vooravond van Juda's val profeteerde, tiestrafte hij
het liegen, stelen en overspel plegen van zijn volksgenoten. Maar
zijn eerste, steeds terugkerende
waarschuwing aan de overheid
was: Keer je niet af vvan God, heb
ontzag voor God, wees Hem niet
ontrouw, luister niet naar valse pro£eten. Daarorn moet door ons gevraagd worden dat de regering de
naam van îmd opnieuw toelaat in
de publieke samenleving. Als mi-

nister Kok wil blijven regeren,
moet hem worden gezegd dat hij
eens nieuwe idwlogische veren om
zijn jas hangt en publiek toont een
man te zijn die de afhankelijkheid
van land en volk aan G d laat zien,
en dat de vrijheid d m Christus
wordt gegeven. Dat antichristeiijk
'agitprop' mede daarom een gevaar
is.
Ten tweede moet deze boodschap
wel met veel verve en pubiiciteit
worden gebracht, zodat dit in zeke
re zin aan een publieke opwekking
gericht op de overheid dmt denken. Maar het mwt een strikt politieke opwekking zijn en ze moet
niet worden aangediend als een actie voor het geestelijke leven van
bijv. ministers. Zo'n bdschap
mist hiervoor de diepgang, ze is te
uitwendig, ze gaat immers over regeerbeleid. Als ze het beperkte,p
litieke karakter van haar oogmerken niet m tonen, zou ze gereformeerde en andere belijdende kerken van zich vervreemden.
En in de derde plaats kan de geschiedenis van de ultra's van het

17e eeuwse Massachusetts ons leren dat juist pogingen om de volie
diepgang die het kerkeIijk leven
moet kenmerken, op het politieke
niveau over te brengen, als te extreem d e n mislukken. Daarom
gaat de eis te ver dat aileen de
meest directe geestverwanten die
in de kerken mogen spreken, w k
de bedoelde politieke boodschap
mogen overbrengen. Met leuzen
als 'geen vrouwen op de lijst' of
'fractiegenoten d e e n zij met wie
we kerkelijk kunnen samenwonen'
komt er weinig poiitiek van de
grond. Dan lopen we onnodig g e
vaar dat er bij veel jongeren een
omslag komt. Zij keren zich af en
gaan, net als de latere generaties in
Massachusetts, meeleven met bet
algemene, pragmatische beleid van
comfort en welvaart. Een kloof ontstaat tussen wat ervaren wordt op
zondag en wat gedaan wordt van
maandag tím zaterdag. Totdat de
zondag bij de zaterdag wordt aangepast.

Verzekerd zijn bij Donatus is een geruststellerid gevoel.
Al sinds 1852 dé verzekeraar voor uw kerkelijke eigendommen,
maar ook voor al uw andere verzekeringsaangelegenheden.
Vraag vrijblijvend onze brochure of offerte of maak een afspraak voor
een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
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5240 AM Rosmalen
G E L O O F W A A R D I G

Hoff van Hollantlaan 8
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AMISH IN AMERIKA:
HOUDEN ZE HUN
DOPERS ISOLEMENT VOL?
De van hiiihuit chri5telijke-gereformeerde prof. Peter Ester - socioloog te Tilburg - heeft tijdens zijn
verblijf in Amcrika als gasthoogleraar in Pennsylvania kans gezien
veldwerk te verrichten in een van
de oudste Arnish-nederzettingen in
dit werelddeel. Deze religieuze getneenschappen staan bekend om
hun bijna s t , afwijzing
~
van elke
vernieuwing in de samenleving.
Hun afzondering van de wereld is
dusdanig sterk dat ze daar nu al
ineer dan 250 jaar hun 'anii-moderne' tradities hebben weten vol te
houden - en dat nog wel in een
land waarin 'her aanschijn van de
wereld' steeds sneller lijkt te veranderen! Hun positie zou men kunnen karakteriseren als die ' tussen
isolement en aanpassing', of - minder abstract - 'tussen trekpaard en
computer'.
Velen vragen ~ i c af:
h Wanneer
komt de dag dat de Amjsh elektriciteit gaan aanwenden als energiebron'? Maar. zo redeneert inen bij
veel Amish, met elektriciteit haal
je 'de wereld' in huis: radio, tv,
computers, etc. Voor een deel hebben ze daarin gelijk. Maar intussen
wijzen ze ook de auto af en reizen
per buggy, ze verwerpen de tractor
en doen het zware landwerk met
paarden en ezels. Men wil van
geen verzekeringen weten, want de
onderlinge hulp van de eigen geloofsgemeenschap zal een eventuele ramp wel opvangen. Hun kleding is natuurlijk o o k niet modieus,
zwart is de overheersende kleur,
terwijl baard en hoofdhaar niet onder de kappersschaar komen. De
Amish-kinderen krijgen in hun eigen 'One Room School' onderwijs
tot hun 14e jaar, de scholen voor
middelbaar en hoger (wetenschappelijk) onderwijs worden afgewe-
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zen als kweekscholen van 'wereldse wijsheid'.
Wie intussen denkt dat de Amish
zich 'dus' wel in reservaten moeten
hebben teruggetrokken, hebben het
mis: de meeste van hen wonen als
boeren - min of meer afgezonderd
- in de drie staten Pennsylvania,
Ohio en Indiana, waw veel industriële bedrijvigheid heerst. En
waar de moderne toeristen hen soms meewarig - komen 'bekijken'. Evenwet de Amish verdienen er goed aan! En dan wonen er
nog Amish verspreid over zo'n 20
Amerikaanse staten; hun totaal ligt
op ongeveer 150.000 mensen. En
naar men kan vaststellen: de Amish
vormen een bloeiende gemeenschap zonder al te strakke organisatievormen. En ze weten hun isolement vol te houden. Hoe wonderlijk toch! Maar ook: hoe lang nog?
Wordt de aandrang om toe te geven niet steeds groter?

Doperse 'roots'
Peter Ester legt in zijn boe^ een
grote kennis van zaken aan de dag.
Je merkt het aan alles: hij heeft de
Amish meegemaakt en heeft zich
tevens met grote aandacht over hun
geschiedenis gebogen. Hij schreef
een goed leesbaar boek dat zonder
meer een verrijking voor het Nederlandse taalgebied mag heten.
De Amish zijn een tak van de beweging der Dopers die haar oorsprong vond in het reformatorische
Zurich van Huldrych Zwingli
(1525). Dat Ester als socioloog
naar de Reformatie kijkt, merk je
als hij een korte, maar wel eenzijdige typering geeft van de grieven
over het verval van de roomse wereld voor 1517; hij stelt in zijn
boek op blz. 14: 'Deze grieven had-
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den in aanzet weinig van doen met
doctrinaire meningsverschillen,
maar werden primair gevoed door
ervaren ongelijkheid, bureaucratie,
wereldlijkheid en immoralisme.'
Dit is m.i. een te lichtvoetige benadering van een wel heel erg complexe problematiek, waarin men
toch ook aandacht dient te schenken aan de zuiver-theologische
aspecten van het verval in de toenmalige kerk. Nu lijkt Ester al te preluderen op de dualistisch geaarde
kritiek die de Dopers op zowel de
roomse als de reformatorische kerk
zullen uitoefenen. Want die kritiek
gaat voord over de 'uiterlijke' dingen, zoals 'machten' en 'overheden' (die men afwijst) en 'het probleem van de ongelijkheid in de samenleving' (wat kan uitgroeien tot
'religieus socialisme').
De Belijdenis van Schleitheim
(Conf~ssioSchlatteasis, 1527) met
haar bekende zeven punten vormt
voor de meeste Dopers - en ook
voor de latere Amish - de regels
des geloofs. Hierin liggen de accenten voor het leven in de wereld op
wereldmijding en het afwijzen van
alles wat met overheid en politiek
te maken heeft. Kortom: we moeten letten op de stille Dopers - in
tegenstelling tot de revolutionairen
die zich ook in de 1óe eeuw manifesteerden. In Zwitserland bleven
deze stille 'Zwitserse Broeders'
hun afzondering en afwijzing volhouden onder zware druk van overheden en reformatorische kerken.
Tot ver in de 17e eeuw werden ze
hevig vervolgd. Zwitserland was
beduidend minder tolerant dan Holland.
De interne geschiedenis van de
Arnish voert ons intussen naar de
legendarische Jacob Ammann die
in 1693 in een heftig conflict met

zijn Doperse medeoudstenrigoureus optreedt en de ban op hen toepast. En de ban betekent mij@
Zeer consequent Het loopt temlotte uit op afscheiding en emigratie
van Ammanm Gemeinde
(= Amish) naar westeiijk Duitsland
(Elzas en de Palts). Daar verdwijnt
Jacob Ammann helaas uit de geschiedenis. Toch blijven zijn volgelingen zich naar hem noemen.

EmlgraHe naar 'de nieuwe
werekl' vla Nddaridl

-

USA hun afwijzing van geweld,
van de eed. Het bezorgde hen wantrouwen, zowel in de OnaBiankeIijkheidsoorlog (na 1776), nls in &
Burgeroorlog (na 1860) en & Eerste Werelhlog. In & Tweede
Wereldoorlog werden de Amisbmannen opgeroepen voor 'vervangende dienstplicht' (in ziekenhui-

zen e.d.).

zd zich in de kstaande kaders proberen te handhaven met een nog redelijk herkenAmish-uitstraling.
Deze waarschijnlijke gang van zaken ziet men ook in de hingen van
de Amish zelf duidelijk in, geluige
& woorden van een OU& leider:
'We moeten keuzes maken. Ik
voorzie verdeeldheid en afscheiding'.

Isolement om het isolement?
Bij het lezen van Esters òmk krijg
je bijna het gevoel dat de Amish
hun W m e n t beleven als een p
sie. Ek s t d s t m nu en dan een
soort m& kop op die een uitdagend karakter krijgt. Zo van:

De vervolgingen in Zwitserland
(gevangennemingen, uihethgen)
culmineerden in 171W1711 in de
deportatie van honderden Zwitserse Dopers. Dank zij het in Amstereens h= we fiet *n!
Tmh mmdam zetelende 'Fonds voor Buitenten we terdege b & e n hoe dlandse Nooden' kon in 17 1 1 een
zaarn hun religieus-cultlrrele posigroep van 340 ontheemden asiel
tie wordt En hoe er niet aan te onthijgen in Nederland Ze werden,
komen valt om juist wel gebruik te
aldus Piet Visser in een belangwekrn&m van de m h e middelen.
kend adcel over 'Amischen in NeWant al is er dan geen teiefoon in
derland'(in Doopsgezirh B W de huizen, de dorpgememschap
gen, 1993), 'gehuisvest op de hheeft wel een centrale telefoon nosige en laaggelegen veen- en kleidig. En zo zijn er steeds vrikex ingroIIde~in en rond Kampen, C h consequenties aan te wijzen hhet
ningen en Sappemeer'. Ze zijn zich
kefpatmm van de Amish.
in de loop der jaren gaan vermenHet isolement is op zid-dfimg e n Nederlahe
~
Dopers.
mers geen h h t . Er moet veel geNa deze emigratie-binnen-Bumpa
sleuteld worden m het uitleggen
vertrokken in 1737 via Rotterdam
van de fundamentele rispecten van
de eerste groep van Duits-Zwitserhun levensinsteiihg. Zal de jeugd
se Amish naar 'de nieuwe wereW.
niet anders kiezen dan de ouderen?
Na een 83 dagen durende zeiltacht
Ksui men altijd volstaan met het
kwamen ze daar aan en konden
handhaven van pure tradities die
zich vrijeiijk vestigen ia & tolerangeen basis hebben in de Schrift?
te staat Pennsylvania, waar men
Naar ons idee begint de sterikit
openstond voor e b vervolgde en
van zo'n levenshoudingsteeds
ontheemde. Zo zijn er in & loop
meer vragen op te roepen.
van de 18e eeuw ongeveer 500
Amish naar A m d a vemdckm.
Hoe de toekomst in?
Een tweede emigrantengolf nam
men waarin deperisde 18161860
Prof. Ester onderscheidtmet het
toen ongeveer 3000 Amish een
oog op de vraag naar de mogelijke
nieuwe start wensten te maken in
ovedevingslmnsen van de Amish
de USA. Zo is het ook te verkhen
dne ontwikkeihgsmogeljkhedem
dat er vandaag de dag feitelijk niet
a. de meest orthodoxe Arnish 4&I Amish in h p a meer te vinlen Pch op een andere pin
den is. De laatste groep fuseerde in
Pemsylvaniaverder terugtrekken
1937 in de Palts met een verwante
in bun isolement; b. de meest liberale
Amish d i e n pch naeer en
Wi5-e.
Maar net als in & oude wereld
meer gaan aanprissen iiande Amerihan&aaf&n de Amish ook in &
kaanse Umwelt; c. de tussengroep

wk

We zullen afwachten h Esvoorzeggingen uitpakken.
Dit waardevolle boek over een doperse groepering die qua problematiek dicht ùij
mservatieve
'oud-gereformede' traditie staat,
wens ilr veel lezers toe.

N.;tv.:~Ester,Destiih~hetkmd
K k k sociologie van de Amish in Amerika,
Uitg. Kok Agoralsyntax, K a m p 19-96. Paptrback,
, eg
159 &., prijs
f 3250. ISBN 9 0 - 3 9 1 m 5 .

Dolf te Velde

CHRISTELIJKE THEOLOGIE EEN INTRODUCTIE

k gemakkelijk maakt. Theologische vaktermen worden wel uitge

geen onbekende meer. Zon boek Bruggen Bouwen (over de vraag: hoe bereik ik mijn niet-chrisfevke medemens?) werd enthousjast mSvmgen.

Vet een zekere regelmaat bezoekt McGrafh ofis
land voor een serie fezingen.en g ~ f c ~ E I e g eKod
s.
geleden verscheen h# uitgebreid in het E. 0.-programma VIPS.McGra»>is een Gcïn de vdu~aunstaande 'evangeliccrle' .theolo$e* vufi dit m*
ment.
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En maart van dit jaar verscheen van
hem bij uitgeverij Kok in Kampen
het h e k Christeli@ TheoZogie.
Een introductie. Het is een vertah g van Christian Thoibgy. An Introduction, dat in 1994 verscheen,
en waarvan in 1996 al een tweede
W uitkwam. Het boek lijkt in de
Engelstalige wereld een standaardwerk te worden voor het vak
Dogmatiek. Zal het dat aan de Nederlandse universiteitenook worden? Het biedt in niim 500 bladzijden in ieder geval heel veel: een
overzicht van de geschiedenis van
de christelijke theologie (pag. 21131), een inleiding in de vóórvragen van de theologie (pag. 135214) en een beknopte behandeling
van aiie onderdelen van de leer
(pag. 217-498).
Aan onze Theologische Universiteit in K a m p wordt sinds enkele
jaren de Behopte Gerefomtr&
Dogmutiek van J. van Genderen en
W.H. Velema als l e k gebnrikt. Zou McGrath een vervanger
b a n kunnen zijn? En vmr welke doelgroep is het boek nog meer
geschikt?

Orneenantwmrdop&~.k
geve& behamik1L een p f i d b

m e d m van ClarimLijke%dogie.
Vier kamkwistleken,die samen uiwel de sterke h k n i v a n bet boek
als de beperking ervan -&en.

Taegankelijk
Om te beginnen: ChristeIijh-3%ohgie is een heel tmg&fi#
boek.
in het 'Wmd V
d zegt
h i I d h t h n*Wtt&
bij sen
eerste ideiding in de christelijke
theologie wil geven,Hij gaai uit
van lezen dle weinig af niets van
het christelijl gelaaf en de christe
lijk the(3bgi&w~km.
Dat betekent
onder wche, d& hij alle v b men eerst uitlegt v o d a t hij ze geb& A m het e W van i d e ~
hoofdstuk worden k hhgrijkste
narwnenbegripparupgmden
w o d via edele mgmgetest of
je de stof b q p p heb. H e l e d
achterin het boek geeft Mcthth
een d g e b i d e u e r k l d woordenlijst.
Deze toegmkehjkheid betekent
niKdat M G r a h hetdn lezas al

legd, maar vervolgens m k msdg
gebruikt. MsGrath aarzelt niet om
minder bekende îheukogen of ingewikkelde discussies te beschrijven.
Nergens WO& Cltristelijk %ulog k een siraipel b&.

&n w&

kmmerk: C h d e l G b
Tkuiogie is heeI boeieiad gedreven. McGrztth weut de stof za re ordenen,dat iujjemoeiteloos m e
neemt van ,h&ene probleem m
het mlgende.Al lezende ontdekje
meerapeden van de c h s belijke leer. Je wordt gedwongen
om mee te denken.h,McGr&'s
schrijfstijl maakt het maldEeIijk,
hem k blijven volgen.
Erg interessant vind ik de historische introductie inde eesie 100
bladzijden van het k k .In heel
kort bestek leer je de geschiedmis
van de kerk en de theologie k m
nen. Je krijgt Mcht in de voornaamste problemen die k een b
prtalde tijd
en jegaat
iets begrijpn van de oplossingen
die ervoor weden gevonden.
MCbesteedt zowel a m k h t
aan de klaaigrijhte
als
a& de voomaamte hema's in i6
bperiode. D a m b r wordt z'n
beschrijving zowel levendig ais
diepgaand.

~~

Breed
H& derde tpefwmd McGraîh
schreef een heel breed boek, Tekens k s p w k t hij em hele reeks
opvattingen, te beginnen bij de
Vroege Kerk vÍa M W l e w w e n ,
Reformatie en daarria, rat aande
meast actuele &mlogen in onze

tijd. Maar ook in een ander opzicht
is Christelijk Theologie breed opgezet: McGrath beperkt zich det
tot één bepaalde theologische of
kerkelijke richting, maar behandelt
heel ver uiteeniapende d g e n .
Zo bespreekt hij bijvcmbwld zes
verschillende modellen voor de
leer over de Drieeenheid, variërend
van orthodox tot heel onorthodox.
Tenslotte blijkt de breedheid van
het boek uit de veeiheid van besproken onderwerpen: bij elk onderwerp komen de verschillende deelaspecten goed uit de verf. Daarnaast bespreela McGrath onderwerpen die je in de Bekraopte Gereformeerde Dogmatiek van Van Genderen en Velema zo niet tegenkomt:
het thema 'Geloof en geschiedenis'
en 'Het christendom en de wereldgodsdiensten'.
Uitemud heeft deze aanpak een
groot voordeel: je komt in aanraking met heel veel meningen en g e
dachten. Dat verrijkt j e eigen denken. Maar dammast plaats ik drie
kantlekeningen: 1. McGrath is, met
name als het om de modernste theologie gaat, sterk op & Engelstalige
wereld gericht. Dat maakt het boek
voor ons in Nederland niet altijd
even herkenbaar. 2. Soms is
McGrath wel wat erg beknopt, zoals over de uitverkiezing (403-41 1)
en over de kinderdmp (459-46 1).
Af en toe is zijn weergave zelfs onvoiledg af onjuist (vgl. pag.
4591460, o m K Barih's afwijzing
van de kmderdoop, met de weergave bij Van GenderenfVelema, pag.
719). 3. Doordat alierlei meningen
naast e h biijven staan, maakt
McGrath vaak geen duidelijke keuze en blijft de onderbouwing vanuit
de Schnft nogal eens onvoldoende.

Beschrijvend
Met dat laatste kritiekpunt kom ik
tm aan het vierde kenmerk:Christelijke IPaeoEogie is een sterk beschrijven$ bwk. Beschrijven - dat
doet McGrath heel bekwaam: mgankelijk, boeiend, breed. Maar
daar blijft het ook bij. Het is duidelijk niet de Woeling van McGrath

om de lezers te verteilen, wat uolgens hem de waarheid is. Nee, hij
presenteert een aantal opties en de
lezer mag bezen. Daarbij moet wel
gezegd worden, dat in de presentatie van de stof vaak wel biijkt waar
McGrath's eigen voorkeur ligt. Hij
begint dan met een bepaalde visie,
maakt duidelijk waarom die proble
men oproept, en komt h met een
volgende opvatting, die deze problemen niet heeft.Als voorbeeld
weer de kinddoop: hoewel
McGrath het niet met zoveel woorden zegt, lijkt de afwijzing van de
kinderdoop het meest zijn sympathie te hebben.

Conclusie
Conclusie: Chri6telijke ïheologie
is precies wat het zegt te zíjn: een
introductie. En als zodanig heel
bruikbaar. Je krijgt een breed overzicht over het geheel van de chnste
lijke leer. Je leert heel wat namen
en be@ppen kennen. Naar mijn
idee is het boek een aanrader voor
ieder die in het kader van werk, o p
leiding of uit interesse zich verdiept in de christelijkeleer. Het
boek zal niet voor ieder even gemakkelijk zijn. haaar het is de
moeite waard: je kunt er heel wat
van opsteken.
En, wat heel aardig is: azui het eind
van het boek geeft McGrath een
lijst met Internet-adressenop het
gebied van de theologie. De g e
lukkige computerbezitterkan zodoende heel wat actuele theologische informatie opsporen. Je kunt
McGrath ook zelf via e-mail
bereiken. Z'n adres is:
McGRATH8VAX.OX.AC.UK.
Er zijn wel grenzen aan het g e
bruik. Een degelijke, op de bijbel
gefundeerde uiteenzetting van de
g e r e f o r m d leer zul je bij
McGrath niet vinden. Daarvoor
blijft Van hderenlvelerna n d g .
En ook in z'n kchrijving moet je
McGratti soms nadienen. Hij is
niet altijd een even betrouwbare
gids.
Maar - met die kanttekeningenin
het achterhoofd- voor mij blijft

het voornaamste: 't is een hele prestatie om in z6 kort bestek zó'n introductie in de christelijke theologie te geven.

A.H. McGrath, Christelijk Theologie. &n
insrmkctie. Uitgeverij Kok Kampen 1997.
525 pag. f 75,Dolf te Velde is zesdejaars mdent aan de
TheologischeUniversiteit in Kampen

Spreekt God ook vandaag
nog?
In het Centraal Weekblad van 18 juli
en 1 augustus schreef prof. dr.
K. Rmia over het sprebn van God
vandaag. Doet God dat nog wel?
Blijft ons bidden niet een spreken zonder antwoord? Moeten we verlangen
naar een directe profetie van de Heilige Geest?
Hoe was dat eigenlijk bij & gelovigen
uit de tijd van het Oude en Nieuwe
Testament?
Spreekt God ook vandaag nog?
Dat is een vraag waar veel mensen
vandaag mee zitten. Ze hebben het
gevoel dat God zich heeft terugge
trokken uit hun leven; misschien
zelfs wel uit de hele wereld. Ze bidden nog wel, maar vragen zich tegelijk af of het eigenlijk nog wel
zin heeft. Is het niet een kwestie
van één-richting-verkeer?

Sinds de jaren zestig is de secularisatie als een vloedgolf over heel onze westerse samenleving heen g e
slagen en ze heeft ook de kerk geraakt. Kerkmensen v d e n de
kracht van die vloedgolf en velen
van hen hebben het gevoel dat God
vandaag helemaal niets meer zegt.
Hij is de grofe onbekende Mister X
gewoden.

Jaloers
Deze vreemde situatie van godiverduistering heeft nogal eens tot gevolg dat mensen eigenlijk jaloers
Zjn op mensen in de Bijbel. Die
hadden twh maar het geluk dat
God telkens weer met hen praatte.

I

Of doordat ze zijn stem zo maat
opeens hoorden, 6f doordat Hij een
engel met een duidelijke boodschap stuurde.
Toch moeten we voorzichtig zijn
met zulke ideeén. We zijn dan bezig de dingen wel heel erg te versimpelen. Het is heus niet zo dat in
& tijden die in de Bijbel worden
beschreven, de dingen altijd glashelder waren, omdat mensen telkens weer Gods stem hoorden. Dat
klopt niet met de bijbelse werkelijkheid. Ik wil dat duidelijk maken
doar twee voorbeelden.
Het eerste is dat van A b r h . Hij
is al bijna negentig jaar oud, als hij
voor ket eerst die =de
Stem
hoort &e hem @raagt om zijn familie in het land waarin hij woont
te verlaten w op reis te gaan naar
een land waar hij zelfs de naam
niet van kent. Het tweede v m beeld is dat van Mozes. Die is al
tachtig jaar oud als hij v w r hef
eerst de Stem van God hoort bij de
brandende brmbos. De a d r e
mensen, om Abmhum en Mozes
heen, moeten het allemaal wit de
meede h d horen. Sara en Lot
moeten het van Abraham horen.
Het volk Israël moet het van Mozes horen. En dan blijkt dat ze hem
nauwelijks af helemaal niet geloven.
Ook in de dagen van het Oude Testament moesten de meeste mensen
het hebben van anderen, &e zeiden
dat God tot hen had gesproken.

Scha&iarswoord
Er waren soms hele lange p e i d e n
dat niemand meer iets hoorde.
Zo'n peride komen we tegen, ds
S&l
een kleine jongen is. In I
S&l3:1 lezen we: 'In die dagen
was het Woord des Heren schaars,
gezichten (=visioenen) waren niet

talrijk!.God laat blijkbaar niets
meer vau zich horen. Waarom niet?
Om het antwoord op deze vraag te
vinden moeten we letlen op de tijd
waarin dit gebeurde. Het is het slot
van de tijd van de richters en dat is
helemaal geen goede tijd. De laatste woorden van het boek Richteren luiden: 'Ieder deed wat goed
was in zijn ogen' (2 1:25).
Ook bij het heiligdom in Silo, waar
de ark in de tabernakel staat, gaat
het niet goed. De hogepester Eli
is een oude man die niet alleen
staar op zijn ogen heeft,maar helaas ook op zijn ziel. Zijn twee zonen, Chofni en Pinechas, maken
big business van de offers. Ze ste
len er naar hartelust van en hebben
seksuele gemeenschap met de prostituees, die zich in de buurt van het
heiligdom ophouden. En Eli zegt er
eigenlijk niets van.
In zo'n situatie tre& God zich terug. Zoals bij een zonsverduiste
ring de maan tussen de zon en de
aarde schuift, za staat de zorade v m
Israd tikssen God en het v& in.
Dan is er letterlijk sprake van een
'godsverduistering '.

D6 openbaring
Misschien zijn we ook wel jaloers
op de mensen uit de tijd van het
Nieuwe Testament.Zij mochtepl Jezus, d6 openbakg van God, omtmoeten. Johannes noemt Hem
'Gods woord in het vlees'. Zij
mochten zijn stem horen en zijn
wonderen zien. En dan denken wij:
wat een geluksvogels!
Maar hebben die mensen dat zelf
wel beseft? Zeker,eerst vinden ze
het allemaal prachtig. Grote menigten volgen Jezus. Mäar na een
poosje keert, d e r invloed van de
religieuze en sociale leiders, het hele volk zich tegen Jezus. Zelfs zijn

tigen iemiingenbegrijpen er nau-

1
'

welijks iets van en als Jezus gevangen wordt genomen, gaan ze allemaal op de vlucht.
PasM k 0psbdhlg h f i h ZE
dat Jezus wel degeiijk de Messias,
& eniggeboren Zoon van God is,
die Gods heil naar deze wereld
heeft gebracht.
Later hebben ze dat opgeschreven
in de evangeiign. Die zijn niet bedmld als historisck verhalen of
als biagrafietsn, maar als geloofsgeiuigenissen. h het eerste slot van
het evangelie van Johannes lezen
we: J e a i s h& nog veel meer dingen gedaan dan in dit boek beschreven stam, maar wat hier staat is geschreven 'opdat jullie geloven dat
Jems de Christus (de Messias) is,
en opdat jullie door in Hem te geloven het leven in zijn naam mogen
hebben' (2û:3 l).

Hoe spreekt God vandaag?
Op 1 augustus gaat Runia verder
Wij zijn soms jaloers op mensen
zoals Abraham en Mozes en de profeten die zeifGods stem &n
horen. En op al die mensen uit het
Nieuwe Testament die zeif Jems'
stem met hun eigen oren mochten
horen en zijn wonderdaden met
hun eigen ogen mochten zien. Dat
was ook een groot voorrecht, al is
het de vraag of die mensen dat zelf
altijd beseft hebben.

Uit de tweede hand
Wat dat betreft moeten wij het hderdaad met verhalen 'uit ak tweede hand' doen. Maar daar is het
verhaal niet minder om. In zijn eerste brief schrijft Johannes aan een
van zijn gemeenten: 'Wat was van
den beginne, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben rnet onze (eigen) ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen
getast h e b h van het W o o d des
levens... wat wij gezien en gehoord
hebben, verkondigen wij m k aan
juìlie, opdat ook juliie met ons gemeenschap zouden hebben. En onze gemeenschapis met & Vader

en met zijn Zoon Jezus Chrisais' ( l
Joh. 3:l-3).
Zo komen wij blykbaur in contact
met Jezus en zijn Va&r: door de
wmr&n en geschrifien van ak
apostelen en a d e r e bijbelschrijvers.

Direct contact met God?
Maar is dat alles? SpreektGod niet
meer direct tot mensen van vandaag?Is dat des? Door & hele
kerkgeschiedenisheen zijn er telkens weer measen geweest d e daar
geen genoegen mee namen en naar
iw~cantactmetGd~ten.Meestal benepen ze zich voor
dat directe contact op het werk van
de Heilige Geest en op de belofte
die Jezus aangaande Heilip Geest
gegeven had: 'W-r
&T m ter komt, die Ib:jullie zal zenden
van de Vader, & Geest van &
Waarheid die van & V d e r uitgaat,
zal deze van M?jgetuigen; ajullie
moeten ook getuigen, want jullie
zijn van het kgin aan met Mij'
(Joh. 15:26,27).

In de reformatorische tmditie keft
men altijd gezegd: G o h Woord
virsden we in ak wwrdin vwt de
profeten (het Oude Tmtament) en
van de apostelen (h
Miawe Testament). Die zijn door de Heilige
Geest geleid om ons te vertellen
van Gods openbaring aan Ismtl en
laterin en door Jenis. De Geest
w& nog altijd door dat Woord.
Jezus had het immers zelf d gezegd: 'Als de Geest komt,dan zal
Hij het uit k t mijne nemen en het
jullie verkondigen' (Joh. 16: 14,15).
God spreekt vandaag nog altijd
door d& W d .

Horen wij wel?
Degrotevniagisdanooknietof
Mnog wel spreekt, maar of wij
m g wel o m hebben, die zijn stem
Rom.b dat m p t omkiddellijk
de vraag op hoe wij met de Bijbel
en met een preek over een stukje
van die Bijbel omgaan. Ik ben bang
dat wij te vaak en te gemakkelijk

denken: 'Ik weet het eigenlijk d e
maal wel'. Maar dan zijn we helemaai verkeerd bezig. Het gaat niet
om het 'weten' van een verhaal (zoals het weten dat de slag bij Nieuwpoort in 1600 plaats vond; dat w e
ten is trouwens ook niet meer zo
vanzelfsprekend,zoals uit de enquete van de parlementsleden
bleek).
Het gaat om de vraag of ik Geds
stem er in hoor. Elke keer als we
& Bijbel gaan lezen, zouden we
&t moeten dmn in de verwachting: wat zou Gad nu kgen mij te
zeggen hebben? Elke keer als we
naar de kerk gaan, zouden we dat
moeten doen in dezelfde verwachting: wat zou God vrnorgen t
e
gen mij in mijn omstandigheden,
gaan mggen?
Natuurlijk is de Bijbel een boek dat
over het verleden gaat: over wat Israël met God hleefd heeft en wat
& leerlingen met Jems beleefd
hebben. Maar de Bijhl is niet een
g e s c ~ n i s b o e k&t je &én keer
leest en dan dicht doet: ziezo, dat
weet ik nu wl.De Bijbel is een
brief met mijn eigen adres erop:
W brief aimi mij persoonlgk Het
is ais een l ~ s b r i a f à i je
e îelkens
weer wilt lezen, want je hijgter
maar niet genoeg van dat hij of zij
tegen je zegt:'Ik hou van jou'. Ik
kom alleen maar veder, als ik telk m weer met SamuëI zeg:'spreek
Heer, want uw hecht h m ' .

De vraag waarover hek hier &g
was; spreekt God vandaag nog? Ik
ben ervan wemiigd &t het ank
woord 'ja' is. Ja zeker, C d s p e k t
ook vandaag nog. Maar - hebben
wij wel oren die zijn stem b r e n ?

