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De bruid van Christus

Voor u ligt een themanummer over Hemelvaart en Pinksteren.
In kampeertermen wordt gesproken over de ‘hepi-vakantie’.

Voor de meeste Nederlanders betekent het ook niet meer dan een 
paar vrije dagen.
Zelfs in het kerkelijk jaar lijken Hemelvaart en Pinksteren wat 
ondergeschoven kindjes te zijn.
We kennen allemaal de Adventstijd, in de aanloop van Kerst.
De veertigdagen tijd, als voorbereiding op het lijden en sterven 
van Christus, krijgt de laatste jaren ook steeds meer aandacht. 
Het blijde feest van Pasen wordt in de erediensten ook uitbundig 
gevierd.
Maar met Hemelvaartsdag mogen we blij zijn dat er nog mensen 
naar de kerk komen.
En met Pinksteren zijn er zulke grote evenementen en meetings 
dat we vaak veel kerkleden missen in de dienst.
Laten wij, als kerk, ons Hemelvaart en Pinksteren ontnemen?

De bruid van Christus heeft haar bruidegom in de hemel. Dat 
heeft toch iets dubbels. We zijn blij dat Christus zit aan Gods 
rechterhand. Maar de bruid is nog niet verenigd met haar 
bruidegom. Daarom zien we met groot verlangen uit naar zijn 
komst.

Wat betekenen deze heilsfeiten voor ons persoonlijk? Het staat in 
de catechismus zo kort en bondig omschreven: ‘Dat Christus in de 
hemel is, ons ten goede’. Maar de hemel lijkt soms zo ver, zo op 
afstand te zijn van ons dagelijks bestaan.

De heilige Geest is met Pinksteren uitgestort. Hij wil in ons wonen 
en het geloof in ons werken. Door Hem zijn wij verbonden aan 
onze HEER. Dit geloof wil de Geest een realiteit laten zijn in ons 
leven van elke dag.

Daarom dit themanummer. Om stil te staan bij de band die er is 
tussen Christus en zijn bruid, tussen hemel en aarde, Koning en 
Kerk. Ik wens u gezegende vrije dagen toe.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond 

De hemel lijkt 
soms zo ver, 

zo op afstand 
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BIJBELSTUDIE  | Jan Wesseling

Als zoete broodjes gaan ze over 
de toonbank, boeken als ‘De 

jongen die in de hemel was’. Blijk-
baar komen ze tegemoet aan een 

De man die in 
de hemel kwam
Het zou de rest van je leven veranderen. En het zou geloven in deze wereld ook 
een stuk gemakkelijker maken.Even een kijkje in de hemel nemen willen we bijna 
allemaal wel. Al was het maar even.

behoefte. Bestaat de hemel wel echt? 
Hoe zou het daar eigenlijk zijn? Wat 
valt er te zien en te beleven? Hoe zou 
Jezus eruit zien? Zo’n indruk vergeet 

je toch nooit meer? Niet vreemd dat 
zulke boeken goed verkopen. Door de 
ogen van die jongen kun je toch even 
meekijken. 
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Dat was niet zomaar de eerste de beste wolk, die toevallig net op dat 
moment kwam overdrijven. Zoals je bij een zonsverduistering het 
geluk moet hebben om hem goed te kunnen zien en meemaken. 
Het is een heel bijzondere wolk. 
Op internet kun je een prachtige wolkenatlas vinden. Allerlei 
verschillende vormen en typen. Maar deze wolk zul je er niet tussen 
vinden. Het is geen wolk die je helpt te voorspellen wat voor weer er 
op komst is. Nog nooit is hij op de gevoelige plaat vastgelegd.

lijkheid op aarde de macht in handen 
houdt. We zijn als mensheid aan ons-
zelf overgelaten. Hopeloos, uitzichtloos 
en troosteloos… 

Missie aarde
Stel je voor dat het onbewolkt was 
geweest bij Jezus’ hemelvaart: de dis-
cipelen kijken hun ogen uit, en ze zien 
Jezus binnengaan, omstuwd door dui-
zenden juichende engelen. Totdat Hij 
aankomt bij de troon. Vader en Zoon 
vallen elkaar ontroerd in de armen. De 
bijna onmogelijke missie op aarde is 
volbracht. 
Fantasie? Misschien. Maar zo zag niet 
veel later Stefanus tijdens zijn executie 
de hemel geopend en de Zoon des 
mensen aan de rechterhand van God. 
Het had gekund… Jammer, dat net die 
wolk ertussen schoof, denk je dan. Net 
op het spannendste moment word je 
het zicht ontnomen. Maar Lucas zegt 
nog wel wat meer in Handelingen 1! De 
NBV vertaalt wel mooi in dit geval: voor 
hun ogen werd Hij omhoog geheven en 
opgenomen in een wolk, zodat ze Hem 
niet meer zagen. Het lijkt alsof deze 
wolk de Heer komt ophalen. Hij wordt 
omhoog geheven en stapt in de wagen, 
die daar speciaal voor is gekomen. God 
gebruikt wolken als wagen (Ps. 104:3). 

Er komt een dag dat wij samen met alle 
opgestane gelovigen de Heer zullen 
verwelkomen op aarde… op de wolken. 
(1 Tess. 4:17) 

Vervoermiddel
Wat de discipelen zien, is niet maar 
een toevallig overdrijvend wolkje. Maar 
het vervoermiddel van God, waarmee 
Hij zelf zijn Zoon van de aarde komt 
ophalen. Een soort gouden koets van 
de hemel.

Toen Elia van de aarde werd opgehaald, 
gebeurde dat met donderend geweld. 
Het stormde, onweerde en bliksemde; 
horen en zien verging je. Het oorlogs-
materieel van de hemel stormt voor een 
bliksemactie de dampkring binnen. 
Maar hier onderga je de rust. De 
overmacht doet weldadig aan. Alsof de 
strijd is beslecht; de vrede heroverd. De 
kloof tussen hemel en aarde is over-
brugd.
 
Grote blijdschap
De discipelen staan erbij en kijken 
ernaar. Dat zien geeft Lucas heel veel 

Macht in handen
Op een of andere manier is een gevoel 
van teleurstelling rond Jezus’ terugkeer 
in de hemel gemakkelijk aanwezig. Zijn 
plek op aarde is voorlopig leeg. Het 
dagelijkse contact valt weg. De hemel 
voelt op afstand en even een blik in de 
hemel werpen is maar weinig mensen 
gegund. Telescopen krijgen hem niet in 
beeld, ruimteveren lukt het niet dichter-
bij te komen. 
Dat gevoel van leegte, van gemis is 
herkenbaar. Jezus heeft zijn volgelin-
gen erop voorbereid (Joh. 16:7). Maar 
op een of andere manier lijkt het ons 
gemakkelijk te gaan beheersen. 

Sommige mensen zijn snel klaar met 
de hemelvaart. Wat er van hemelvaarts-
dag over is, is een vrije dag, meer niet. 
De christenheid weet er niet veel meer 
mee te beginnen. Het verhaal wordt in 
de bijbel verteld, niet omdat het waar 
gebeurd is; maar omdat het helemaal 
in de lijn ligt van de persoon waarover 
het gaat. Zo had het gebeurd kúnnen 
zijn. We moeten vooral niet denken dat 
de Here Jezus overal boven staat en alle 
macht heeft in de hemel en op aarde; 
nee, zijn Woord oefent macht uit over 
mensen. Dat is van grote invloed.
De boodschap is duidelijk: er is hele-
maal geen hemel. Er is ook helemaal 
niemand die vanuit een hogere werke-
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nadruk. In drie verzen gebruikt hij het 
vijf keer. Zij zien veel meer dan dat een 
toevallig overdrijvend wolkje hen het 
zicht beneemt. Zij zien ook hoe een ho-
gere werkelijkheid inbreekt. Zij merken 
hoe een andere wereld op planeet aarde 
mensen naar z’n hand zet. Er is meer 
tussen hemel en aarde dan je met het 
blote oog kunt zien. Ondanks alle tele-
scopen, ruimtevaartuigen en radiogol-
ven is er een hogere dimensie, die zich 
aan onze waarneming onttrekt.
Je ziet na de terugkeer van Jezus naar 
de hemel de discipelen ook niet te-
leurgesteld afdruipen. Zij keerden met 
grote blijdschap terug naar Jeruzalem, 
waar ze voortdurend te vinden zijn 
in de tempel en God loofden (Luc. 
24:52.53). 
Dat kan alleen maar omdat zij die 
wolk begrepen hebben. De Heer Jezus 
schept ergens afstand.  Zo creëert Hij 
op aarde ruimte voor zijn Geest, voor 
de trektocht van zijn evangelie over 

Samenvatting
De christenheid weet met de hemelvaart van Jezus niet veel meer te 
beginnen: Zo had het gebeurd  kunnen zijn, maar denk maar niet dat 
Jezus overal boven staat en alle macht heeft. Laat je echter niet van de 
wijs brengen: de hemelvaart is echt gebeurd, de ooggetuigen hebben 
er van verteld. Dankzij Pinksteren is het evangelie van Gods redding de 
hele aardbol over gegaan 

planeet aarde, voor geloof.  Ruimte 
voor de uitbouw en opbouw van zijn 
hemelrijk op aarde. 

Oor- en ooggetuigen
Het laatste beeld, dat de discipelen op 
hun netvlies krijgen, is veelzeggend. 
‘Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van 
hen heen en werd opgenomen in de 
hemel.’ (Luc. 24:51). Als een priester, 
die in de tempel het verzoeningsoffer 
gebracht heeft. De mensen keren terug 
naar huis. Maar niet zonder de hemelse 
zegen. 
De discipelen hebben de hemel niet 
van binnen gezien. Die tijd komt nog. 

Ze hebben geen blik mogen werpen 
op de troonsbestijging. De erehaag 
van juichende engelen hebben ze niet 
kunnen waarnemen. Het triomfantelijk 
schallen van de bazuinen en enthousi-
ast juichen van gestorven mensen, was 
voor hen niet te horen. De hemelwolk 
zegt genoeg. 

Ze hoeven geen hemelbestormers te 
worden, ze mogen niet gaan zitten 
navelstaren. Evenmin moeten ze met 
hun hoofd in de wolken lopen. Twee 
hemelbewoners worden afgevaardigd 
om hen tot de orde te roepen. Ze moe-
ten oor- en ooggetuigen zijn van Jezus 
Christus. Toekomstgericht onder een 
open hemel. In een open wereld met 
een open toekomst. Elk oog zal Hem 
zien, als Hij komt…op de wolken.

Ds. J. Wesseling is predikant te Putten

Een wolk is een van de manieren waarop de hemel zich 
op aarde manifesteert. Waarin de heerlijkheid van God 
zichtbaar wordt. God trok persoonlijk mee door de 
woestijn in een wolk. Wanneer de HEER onder vier ogen 
met Mozes spreekt, ligt die wolk als een deken over de 
tabernakel. Wanneer de tempel van Salomo in gebruik 
genomen wordt, daalt de HEER in een wolk omlaag en 
neemt God zijn intrek in zijn pasgebouwde woning. 
En wanneer de Heer Jezus op een bergtop met Mozes 
en Elia mag praten, valt de schaduw van een lichtwolk 
over hen heen. Een stem uit de hemel klinkt: dit is mijn 
geliefde Zoon!
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 Dezelfde kracht (heilige Geest) die 
de aarde schiep werkt ook in ons, 
Efeziërs 1:19.

 Het was geen vanzelfsprekendheid, 
dat na Pasen en Hemelvaart, de 
duivel niet meer in de hemel mocht 
komen, Openbaring 12:7 en 8.

  Zonder Hemelvaart geen Pinksteren!

 Jezus met een wolk omhoog en de 
duivel met een bliksemflits naar 
beneden! Lucas 10:18.

H H H

 Waardoor geloof je? Zie je daarin het 
werk van de heilige Geest? Bestudeer 
Exodus 35: 30-36:1. Herken je hierin 
het werk van de heilige Geest?

 Hoe moeilijk of makkelijk is dit te 
zien in Jesaja 4:4 in verschillende 
vertalingen? Bijvoorbeeld de NBV en 
de Herziene Statenvertaling.

 Wat gebeurt er wanneer je 
Hemelvaartsdag niet viert, wat 
impliceert dit? 

 Waarom mochten de leerlingen 
bij de Hemelvaart niet de hemel 
inkijken (het zou een boost voor 
hun geloofsleven zijn geweest) en 
Stefanus wel? Zie Handelingen 7:54-
60.

 Doen onze zonden er nog toe, nu de 
duivel niet meer in de hemel komen 
kan om ons aan te klagen en de 
heilige Geest bij ons woont?

 De leerlingen ontvingen op de 
paasavond al de heilige Geest (Joh. 
20:22). Waarom was dat?

 Waar was de heilige Geest toen Hij 
nog niet was uitgestort en waarom 
mochten de leerlingen niet voor 
Pinksteren aan het werk?

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

 Wat doet het lezen van boeken zoals 
‘De jongen die in de hemel was’, met 
je geloof? Ga je dan meer naar de 
terugkomst verlangen? Zou dat ook 
moeten, of is het leven hier en nu 
wel prima zoals het gaat.

 Lees Exodus 34:28 en Matteüs 4:2. 
Wat is het nut van het vasten in deze 
twee Bijbelgedeelten? Heb jij wel 
eens gevast en wat deed dit met je 
geloofsleven. Heeft de heilige Geest 
dan ruimer toegang tot je hart?

 Wat is de taak van Jezus in de 
hemel? En die van de heilige Geest? 
Kun je stellen dat Jezus meer voor de 
buitenkant zorgt en de heilige Geest 
voor de binnenkant?

 De heilige Geest werkt voor ons, wat 
voegt Jezus daar nog aan toe?

 Waarom moest Jezus naar de hemel 
voordat de heilige Geest bij ons kon 
komen? Was samenwerking op aarde 
niet mogelijk?

 Is het werk van de heilige Geest in 
het Oude Testament hetzelfde als in 
het Nieuwe Testament? Waardoor 
is dit veranderd? Voor wie was de 
heilige Geest bestemd, toen en nu?

 Benoem het werk van de heilige 
Geest in de volgende Bijbelteksten: 
Joh. 16:13, 1 Kor. 12:4-11, Rom. 15:16, 
Rom. 8:26 en Ef. 5:18-20. 

 Werkt de heilige Geest op 
verschillende manieren? Kijk 
daarbij eens naar charismatische 
gemeenten.

 Was er in het Oude Testament ook 
sprake van vruchten van de Geest 
(Gal. 5:22,23)? En van gaven van de 
Geest (1 Kor. 12:8-10)? Wat zijn de 
verschillen?

Bid om een geest van inzicht. Efeziërs 1:17.

Bid om een verlicht hart. Efeziërs 1:18.
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UITWERKING  | Jan Wesseling

De man die vanuit 
de hemel werkt
De vraag hangt boven deze wereld. ‘Wat merk je van Jezus?’ Veel jongeren hunkeren 
naar een blijk van zijn liefde. Naar een bewijs van zijn aanwezigheid. Naar een 
stukje gods-ervaring. En niet alleen jongeren. Het is ook een snel om zich heen 
grijpend levensgevoel. Wat merk je van God in deze wrede, razende wereld, die al 
meer in ademnood komt? Waar is Jezus? 

In de hemel is dat geen vraag. Hij 
is het oogverblindende middelpunt 

van alles en iedereen (Op. 1). Het Lam, 
dat is geslacht, maar weer uit de dood 
herrezen en levend geworden is. Zijn 
binnenkomst was indrukwekkend. 
Ontroerend ook en opzienbarend. Voor 
het eerst komt er een mens van vlees 
en bloed frank en vrij de hemel bin-
nen. Een triomfantelijk moment. Door 
de zonde was de breuk tussen God en 
mensen geslagen. Onoverbrugbaar, 
als God het niet zou verhoeden. Maar 
de binnenkomst van God de Zoon 
als mens symboliseert hoe de breuk 

hersteld is. Voor Vader, Zoon en Geest 
een hoogtepunt in hun samenwerking. 
In hun missie om de aarde met haar 
bewoners te redden van de ondergang. 
In de Hebreeënbrief wordt dat bijna 
beeldend beschreven: “Nu wij een 

Geest
Dat betekent allerminst dat Jezus nu 
(eerbiedig gezegd) achterover kan 
gaan leunen. Integendeel, de volgende 
fase van de wereldwijde reddingsactie 
vraagt alle aandacht. Het bijbelboek 
Openbaring laat daar iets van zien en 
voelen. De beslissende slag is gewon-
nen (Decision-day), maar de dag van 
de definitieve overwinning moet nog 
aanbreken (Victory-day).
Vijftig dagen na de paasmorgen daalt 
God de Geest af naar de aarde, om 
daar op volle kracht aan de slag te 
gaan. Hij mag de wereld van D-day 
naar V-day brengen. Dat perspectief is 
wel van belang. Ook de Geest opereert 
tegen de achtergrond van het grote 

hooggeplaatste hogepriester hebben, 
die de hemelen is doorgegaan….” (Heb. 
4:14). De schrijver zinspeelt op de grote 
verzoendag. De hogepriester mag één 
keer per jaar door het heilige lopen, het 
gordijn naar het allerheiligste open-
schuiven, en vol schroom doorlopen 
tot bij de ark, de troon van God (Lev. 
16). Je ziet bij wijze van spreken Jezus 
opgetogen de hemel binnenkomen, 
de ruimte helemaal door lopen, totdat 
Hij bij de troon van zijn Vader komt. 
Niet met een schaal vol bloed van 
dieren, maar met zijn eigen bloed (zie 
Heb. 9 en 10). Het offer is toereikend, 
de verzoening voor altijd volbracht, 
de redding van de aarde voor eeuwig 
gewaarborgd.

Zoals in het begin de Geest van God over de aarde 
zweefde, nieuw leven schiep en de wereld wijdde aan 
God, zo komt Hij nu op volle sterkte om uit alle macht 
in mensen nieuw leven te scheppen en hun bestaan toe 
te wijden aan Jezus.
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gevecht tussen God en duivel. Petrus 
schildert zijn komst op een doek, waar 
ook bloed, vuur en rookzuilen te zien 
zijn. Oorlog, vernietiging, bloedvergie-
ten, het is aan de orde van de dag. 

De Geest komt op de vijftigste dag na 
Pasen. Joden vierden dan het weken-
feest. Een oogstfeest, omdat je blij was 

met de binnengehaalde oogst.  
Die was begonnen rond het Pesach. 
Op het wekenfeest zette je de kroon op 
wat begonnen was met Pesach. Ook 
dat perspectief is van belang. Vanuit het 
Oude Testament wordt Pinksteren een 
oogstfeest: de Geest van God mag gaan 
oogsten wat Jezus heeft gezaaid. Hij 
mag de mensen binnenhalen, waarvoor 
het Lam heeft betaald. Pinksteren ligt 
helemaal in het verlengde van lijden, 
sterven, opstaan en naar de hemel 
gaan. Van Goede Vrijdag, Pasen en 
Hemelvaart.

Taal
Hét wonder van Pinksteren is een talen-
wonder. Je kunt je de verbijstering van 
de luisteraars wel voorstellen. Duizen-
den jaren lang had God op aarde één 
klein volkje gehad en in één taal gespro-
ken. Maar ineens horen zij hen “in onze 
eigen taal spreken over Gods grote 
daden”. (Hand. 2:11). (De vertaling 
‘tongentaal’ is eigenlijk een onmogelijke 
weergave van wat er staat. Je spreekt óf 
met je tong óf in een taal.)
Nu het voorhangsel in de tempel 
definitief is gescheurd, trekt God erop 
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uit, de wijde wereld in. Het romeinse 
rijk, dat de wereld lijkt te regeren, wordt 
tegen wil en dank dienstbaar gemaakt 
aan de verspreiding van de boodschap 
van Jezus en aan het rijk uit de hemel. 

De Handelingen van de apostelen 
zijn feitelijk de handelingen van Jezus 
vanuit de hemel, door middel van zijn 
apostelen. Het begint in Jeruzalem, 
en eindigt in Rome, waar Paulus het 
koninkrijk van God verkondigt en vrij-
moedig onderricht over de Heer Jezus 
Christus (Hand. 28:31). God is doorge-
stoten tot in het hartje van het heidense 
wereldrijk.

Vrucht van de liefde
De laatste tijd is er veel aandacht voor 
de gaven van de Geest (Rom. 12, 1 Kor. 
12). Ook voor de vruchten van de Geest 
(Gal. 5). Soms worden ze zo uitvergroot 
dat het grotere kader, waarin ze functi-
oneren, buiten beeld raakt. Soms wordt 
tongentaal als een soort ijkpunt gezien 
of je wel of niet vervuld bent met de 
Geest. Dat lijkt me een blikversmalling. 
De Geest verbindt ons aan Jezus door 

geloof, richt onze focus op Hem, die 
boven in de hemel is (Kol. 3:1; Heidel-
bergse Catechismus antwoord 49) en 
wijdt ons bestaan weer aan God en zijn 
rijk. Oprecht geloof is zo’n wonder!
In dat kader geeft Hij gaven om een 
gemeente van Jezus te laten groeien en 
bloeien. Uit Hem ontspringt de vrucht 
van liefde, die uiteenwaaiert in vreugde, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid 
en zachtmoedigheid. Zo gaan wij al 
meer het beeld van Jezus vertonen. De 
Geest manifesteert zich niet allereerst 
in het buitengewone, maar in het voor 
ons vaak zo herkenbaar alledaagse. Het 
wonder van het gewone!

God bij ons
Wat merk je van Jezus? Waar is God? 
Wie door de bril van de bijbel kijkt, leert 
Jezus te zien. In de hemel volop actief. 
Op aarde aan alle kanten bezig om 
mensen te winnen voor zijn rijk en hen 
heelhuids op de plek van bestemming 
te brengen. Vraag Hem om geopende 
geloofsogen! (Ef. 1:18)
In de Geest is God op aarde bij ons 
- Immanuël. Jezus noemt Hem de 

andere pleitbezorger (Joh. 14:16). 
Gods aanbetaling van wat later hele-
maal werkelijkheid zal worden. Op de 
dag waarop de winst van Jezus lijden, 
sterven, opstanding en hemelgang vol-
ledig omgezet zal worden in klinkende 
munt. “Ik hoorde een luide stem vanaf 
de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats 
is onder de mensen, Hij zal bij hen wo-
nen. Zij zullen zijn volken zijn en God 
zelf zal als hun God bij hen zijn” (Op. 
21:3 NBV).
Dan is alle leed geleden, dan is de 
strijd gestreden en zijn talloze gebeden 
verhoord. De hemel zal neerdalen op 
aarde en ons hele bestaan voor altijd 
en eeuwig omvatten.  Daar was het al-
lemaal om begonnen.

Ds. J. Wesseling is predikant te Putten

Samenvatting
Waar is Jezus toch? Hij behaalde toch de overwinning door zijn dood en 
opstanding, en nu is hij ons vergeten? De Bijbel laat echter zien wat de 
volgende fase van Gods wereldwijde reddingsactie is. De beslissende slag 
is gewonnen (D-day), de dag van de definitieve overwinning komt eraan 
(V-day). Aan deze zege wordt vanuit de hemel druk gewerkt.

De Geest spreekt alle talen. Want heel de wereld 
moet weten dat God niet veranderd is en dat 
zijn liefde doordringt als een lichtstraal in de 
duisternis. Het is de Geest die mensen in de 
waarheid leidt en aan Jezus’ kerk de mysteries van 
het heil laat weten (Geref. Kerkboek gezang 118:3).

10

Doorgestoten tot in 
het hartje van het 
heidense wereldrijk



Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn Majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Uit: Liedboek voor de Kerken
 gezang 234:2
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Redding door Jezus 
is voor iedereen gelijk

INTERVIEW  | Frits Tromp

Gertjan Bruijn

Aan het woord is ds. Gertjan Bruijn 
(1956), ruim twee decennia be-

trokken op christelijke gemeentes in 
Afrika. Sinds 2006 werkt hij in Rotter-
dam-Zuid, maar niet als gemeente-
predikant. Dominee Bruijn coördineert 
en coacht een team van Afrikaanse 
theologen, die theologische cursussen 
maken en geven. “Er zijn honderden 
theologische scholen in Afrika, alleen al 

Zuid-Afrika telt 250 scholen. Maar het 
zijn allemaal opleidingen die geschoeid 
zijn op Europese of Amerikaanse leest.”
Bruijn weet waar hij het over heeft. 
Tussen 1991 en 1999 was hij namens de 
kerk van Spakenburg-Zuid uitgezonden 

‘Voor iedereen in de wereld is het nodig om Jezus te kennen. Alleen via Hem is er 
redding. En dat geldt voor iedereen op een gelijke manier. We hebben ook allemaal 
te maken met dezelfde Bijbel. Het grote verschil is dat de setting in Nederland of 
Europa totaal anders is dan in Afrika.’

Gertjan Bruijn is predikant in Rotterdam-
Zuid, maar heeft zijn werkterrein in Afrika liggen. 
Dit werk doet hij vanaf 2002. Eerder was Bruijn 
gemeentepredikant in Rozenburg (1982) en 
Voorthuizen-Barneveld (1986). Tussen 1991 en 
1999 was Bruijn uitgezonden naar Congo namens 
de Gkv in Spakenburg-Zuid.

De boodschap uit 
de Bijbel is voor 
iedereen hetzelfde 

12



ook anders dan in Europa, en zeker 
anders dan de cultuur in de Bijbel: wat 
in een Afrikaanse cultuur heilig kan 
zijn, kan door de Bijbel juist weer zijn 
afgekeurd. Laten we niet vergeten dat 
de Bijbel ook in een eigen culturele 
context is ontstaan.”

De cursussen worden aangeboden in 
de gemeenschappelijke taal van een 
land, doorgaans de taal van de oude 
kolonisator. Dit is vanwege het prakti-
sche karakter: veel Afrikaanse landen 
kennen honderden stammen met elk 
hun eigen taal en dialecten. Het zijn 
praktische cursussen; Afrikanen kennen 
geen leescultuur zoals in Europa.
Momenteel worden de cursussen 
gegeven in Burundi, Mozambique en 
Zimbabwe, waar in elk land al 200 pre-
dikanten via deze weg worden opgeleid. 
Zij zijn de kartrekkers, die de volgende 
generatie predikanten moeten onder-
wijzen.

‘Wereldwijd worden wekelijks zo’n twee miljoen kerkdiensten gehouden. 
Dat betekent dat er ook zo’n twee miljoen voorgangers zijn,’ rekent 
Bruijn eenvoudig uit. ‘Van die twee miljoen voorgangers heeft 90% geen 
theologische opleiding genoten, en dat zijn er zo’n 1,8 miljoen. Mijn 
vraag was: hoe kun je op een strategische manier veel meer mensen 
goed opleiden?’

naar Congo, waar hij met een collega 
zo’n dertig nieuwe predikanten heeft 
opgeleid. Na zijn repatriëring heeft 
Bruijn een jaar studieverlof genomen, 
waarin hij onder meer nadacht over het 
werk van voorgangers. In dezelfde peri-
ode was theoloog John Boekhout bezig 
met een onderzoek naar theologie in 
Afrika. Boekhout ontdekte vier redenen 
voor een nieuwe theologie-opleiding die 
over het hele continent uitgerold kon 
worden, vertelt Bruijn.

Vier pijlers
Het eerste punt is het ownership van 
de opleiding: de lokale predikanten 
dragen zelf zorg voor de opleiding en 
de cursussen. Vervolgens is een heel 
nieuw curriculum van belang: een nieuw 
programma waarin de vragen van 
Afrika aan de orde komen.
Een ander belangrijk punt is het dis-
cipelschap: zendelingen hebben veel 
nadruk gelegd op het ‘behoud van het 
zieltje’, terwijl politieke en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheden nauwe-
lijks werden opgepakt. Een verticale 
redding, terwijl christenen geen idee 
hebben hoe ze moeten omgaan met de 
aids-problematiek, toverij, corruptie en 
voorouderverering – om maar eens wat 
te noemen.
En last but not least is partnership 
nodig, om lokale kerken en opleidingen 
samen te laten werken.

Veertig cursussen
Het resultaat is dat voorgangers en 
predikanten integrale cursussen volgen, 

volgens het ARA-principe. “ARA staat 
voor Action, Reflection, Action,” verdui-
delijkt Bruijn. “De mannen leren aan 
de hand van een bestaande situatie te 
reflecteren op hun eigen functioneren, 
waarop een nieuwe actie volgt. Maar 
ook: hoe gaan ze om met hun eigen 
rollen als prediker, leidinggevende, 
onderwijzer, pastor, waarbij ze in Afrika 
vaak een leidende rol in de samenleving 
hebben?”
Tegelijk is ook het leerproces een inte-
graal aanbod, aldus Bruijn. Het lespak-
ket bestaat uit ruim veertig cursussen, 
waarbij theologische vakken als exegese, 
communicatie-leer, homiletiek (preek-
kunde) tot aan liturgiek en het bestude-
ren van het Oude of Nieuwe Testament 
integraal worden aangeboden.

Kartrekkers
Bruijn wijst erop dat technische zaken 
niet verschillen, evenmin als de tekst 
in de Bijbel en het feit dat redding door 
Jezus voor iedereen geldt. “Wat wel ver-
schillend is, is de setting. Het algemene 
opleidingsniveau is na de dekolonisatie 
erg achteruit gegaan, maar neemt nu 
gelukkig weer toe. Maar de cultuur is 

Eén boodschap, 
verschillende settings 
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Olievlek
Het principe dat “afgestudeerden” 
nieuwe studenten opleiden is een 
beproefd concept vanuit de internatio-
nale organisatie More than a Mile Deep 
gebaseerd op 2 Timotheüs 2: 2, waarin 
Paulus zijn leerling opdraagt om het 
evangelie verder te brengen. In dit korte 
vers worden vier ‘generaties’ genoemd: 
Paulus zelf, Timotheüs, betrouwbare 
mensen en de nieuwe groep die door 
de betrouwbare mensen worden on-
derwezen. Op deze manier werkt het 
evangelie als een olievlek. 
“Mijn rol is vooral coördinerend en 
coachend,” vertelt Bruijn. “In het begin 
ging ik nog wel zes of zeven keer per 
jaar naar Afrika, maar nu ga ik één of 
twee keer per jaar naar de landen waar 
wij werken.”

Bruijn deed zijn werk van 2002 tot 2012 voor de Nederlandse 
Stichting Paulus, die internationaal samenwerkt met project 
More than a Mile Deep (de predikantenopleiding). Dit project 
handelt volgens het Entrust4-principe, zie onder meer de 
website www.entrust4.org/about/our-ministries/africa. 
Entrust4 (‘toevertrouwen aan 4 personen’) is gebaseerd op wat 
Paulus aan Timoteüs schrijft: “Geef wat je in aanwezigheid van 
velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die 
geschikt zijn om anderen te onderwijzen.”

WEET-JE

Voor de heilsfeiten Hemelvaart en Pinksteren moet je 
bij Handelingen zijn. Goed te gebruiken zijn de beide 
bijbelstudie-uitgaven over dit boek geschreven door ds. 
Martin van Veelen. Echte werkboeken zijn het: aanzet tot 
studie, tips voor een gespreksavond  met aanwijzingen en 
vragen voor de bespreking.

Deel één handelt over het fundament van de kerk. In 
deel twee staan de zendingsreizen van Paulus centraal. 
Als handleiding voor verdere bestudering van soms 
overbekende verhalen van harte aanbevolen.  
M. van Veelen, Handelingen I en II. Vuurbaak Barneveld 
i.s.m. Gereformeerde Bijbelstudiebond.

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn, stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.

Bruijn wijst tot slot nog op het vol-
gende: ongeacht onze geschiedenis en 
onze cultuur is de boodschap uit de 
Bijbel voor iedereen hetzelfde: Jezus is 
onze enige Redding. En dat heeft effect 
op ons eigen leven.
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We wachten vol 
verlangen

Truus van der Laan-Barnhard 
uit Veenendaal is huisvrouw 
en moeder van vier volwassen 
kinderen en oma van zes 
kleinkinderen. Ze schrijft al 
zo n 45 jaar als lie hebberij.

Hemelvaart

TRUUS

Lang geleden stonden ze op een zomerse middag samen voor het raam te kijken. 
Ze wilden buiten spelen, maar de lucht was betrokken en het was broeierig warm. 
Opeens flitste uit de wolk een felle bliksemschicht naar beneden.

P al erop klonk een knal, alsof er 
duizend deuren tegelijk woedend 

werden dichtgesmeten. Het driejarige 
jongetje viel bijna van zijn stoel van 
schrik. Zijn twee jaar oudere zus 
begreep dat het er nu op aan kwam. 
Zij was de oudste, dus haar daden 
hoorden groot te zijn. Ze ging naast 
hem staan en zei: ‘Daar hoef je niet 
bang voor te zijn, hoor. Dat doet God.’ 
Ze sloeg troostend haar armpje om 
hem heen. Maar hij, echte man in de 
dop, wilde er wel het fijne van weten. 
‘Waarom doet Hij dat dan? Om te 
pesten?’ Want dat was voor hem, als 
vakkundig zusjesplager een logische 
gedachte. Gelukkig is alles goed 
gekomen.

Jaren later zit ik in de tuin, naast de 
zoon van deze dochter, op de bank. 
Het is een mooie voorjaarsdag en 
er drijven wonderlijke wolken boven 
ons. We zien koeien met slurven en 
luchtkamelen met teveel bulten en een 
snavel. Ja, dit zijn weersverschijnselen 
waar de weermensen nog een puntje 

aan kunnen zuigen. Opeens zegt hij:’ 
Oma, ik vind wolken eigenlijk maar 
eng.’ Dat verwondert me, want we 
hebben veel plezier beleefd aan de gratis 
wolkenvoorstelling. ‘Waarom dan?’ vraag 
ik hem. ‘Omdat er misschien wel een 
man achter de wolken staat’, zegt hij. 
Wat wonderlijk. Ziet hij maanmannetjes 
of astronauten? Maar dan, sufferd die 
ik ben, valt het kwartje. Het is bijna 
Hemelvaartsdag en de juf heeft daar 
natuurlijk over verteld. En hij heeft 
dit verhaal enigszins verwrongen 
opgeslagen in zijn kindergeheugen. We 
praten er nog wat over en dan komt 
mama hem ophalen. Hij rent op haar af 
en is uitbundig blij als hij haar ziet.

’s Avonds voor het slapengaan, 
sta ik voor het raam. Daar, ver 
hierboven, werkt Christus toe naar zijn 
wederkomst. En ik wacht vol spanning 
op die dag, die zal komen als een 
donderslag bij heldere hemel. Heer, 
wanneer komt U terug?  We wachten 
vol verlangen. 

15



Z o beschreef Gerrit Polman in 1908 
zijn ervaring met de tongentaal. 

Hij had niet meer de macht over zijn 
mondspieren en sprak onbekende 
woorden. Die ‘tongentaal’ was volgens 

De pinksterbeweging
‘Een grote kracht en heerlijkheid kwam over mij, terwijl mijn lichaam ervan schokte 
begon ik God te prijzen, ik voelde mij in Hem verloren. Opeens begon de tong in 
mijn mond te rollen, mijn kaken raakten in een beweging en alles werkte er op om 
in mijn mond een andere taal te vormen.’ 

hem een gevolg van de doop door de 
heilige Geest, duidelijk onderscheiden 
van de waterdoop, die hij al eerder 
(door drievoudige onderdompeling) 
ervaren had. In zijn jeugd was hij lid 

geweest van de Nederlands Hervormde 
kerk van Zwolle, later officier bij het 
Leger des Heils. Van 1907-1930 was hij 
leider van een nieuwe beweging, sterk 
gericht op Pinksteren.

Tweede zegen
De profeet Joël sprak al over de uit-
storting van de heilige Geest en over 
profeteren. De aanwezigen op het 
pinksterfeest, het oogstfeest, in Jeru-
zalem spraken in ‘vreemde talen, zoals 
de Geest het hen gaf uit te spreken’. In 
het boek Handelingen is op meerdere 
plaatsen sprake van vervuld worden 
met de heilige Geest. Pinkstergelovigen 
zien dit niet als getuigenissen van Gods 
grote daden in de begintijd van de 
evangelieverkondiging, maar brengen 
die rechtstreeks over op vandaag. De 
geestesdoop ofwel het spreken in ton-
gen wordt gezien als bevestiging van 
een persoonlijke relatie met God, als 
een ‘tweede zegen’. Men spreekt ook 
wel over de negen gaven van 1 Korin-
tiërs 12, die allemaal nog uitgevoerd 
moeten worden.

Opwekking
Gerrit Polman had zijn ideeën niet van 
zichzelf. Hij leefde in een tijd die inter-
nationaal meerdere opwekkingsbewe-
gingen kende. De 18e eeuwse Engelse 
predikant John Wesley beklemtoonde 
al het belang van een persoonlijke erva-
ring voor de zekerheid van het christen 
zijn. In Amerika zijn bekend The Great 
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Awakening (first en second) in de 
18e en 19e eeuw en het Azusa Street 
Revival in Los Angeles. In Engeland de 
heiligingsbeweging, waarbij men naar 
perfectie in een heilig leven streefde. 

Vanuit het arme Londen ontstond het 
Leger des Heils, dat vanaf 1886 in Ne-
derland werkte. Grote aandacht kreeg 
ook een opwekking in Wales in 1904. 
Overal werden conferenties gehou-
den. Polman studeerde twee jaar in de 
Amerikaanse stad Zion, de stad zonder 
zonde, waar ziekenhuizen en artsen 
verboden waren omdat het gebed voor 
genezing zou zorgen. Men verbood ook 
al 'de vloeken en gruwelen die geest, 
ziel en lichaam verontreinigen'. 

In de Geest gedoopten
In Amsterdam teruggekomen sticht-
ten Polman en zijn vrouw een kleine 
gemeente. Van daaruit trok hij het 

hele land door, in eerste instantie om 
een opleving in bestaande kerken te 
bewerken. Later ontstond een vijftiental 
’pinkster’gemeenten in het hele land. 
Men bad langdurig om de doop met de 
heilige Geest. Soms kende de gemeen-
te een broederraad en een zendingsco-
mité. In de Geest gedoopten stichtten 
hun eigen gemeente en hadden hun 
eigenaardigheden. Sommige leiders 
waanden zich Elia. Hun gemeenten flo-
reerden zolang de leider functioneerde, 
maar waren ook zo weer verdwenen. In 
totaal waren het zo’n 2000 personen. 
Men vond de bestaande godsdienst 
doods. 

Groei en verdeeldheid
De Bijbel was het geïnspireerde woord 
van God, maar het ging (en gaat) hen 
om het spreken in tongen, visioenen 
en profetieën buiten de Bijbel om, 
gebedsgenezing, uitbundige diensten 
met handgeklap, vurige prediking en 
langdurig gebed, met aandacht voor 
voetwassing, wonderen, volwassenen-
doop en de eindtijd. Een gemeente kon 

Groei kwam van buitenlandse opwekkingspredikers en 
gebedsgenezers die Nederland bezochten, maar ook 
verdeeldheid veroorzaakten, zoals de Amerikaan Tommy 
Lee Osborn op het Malieveld in Den Haag in 1958. 
Bekend werd ook ‘Kracht van Omhoog’, basis voor de 
stichting Opwekking (1960) met haar opwekkingsliederen. 
Ze organiseert een jaarlijkse pinksterconferentie, die 
tegenwoordig ook door veel vrijgemaakten bezocht wordt. 
In 1994 werd een Landelijk Platform opgericht met zeven 
Nederlandse pinkstergroepen en een gemeenschappelijke 
verklaring, waaronder 50% van de pinkstergelovigen zou 
vallen. De grootste groep heeft ongeveer 26.000 leden. 

Zion, de stad 
zonder zonde

daarin haar eigen speerpunten hebben. 
De Pinksterbeweging kende verschil-
lende fasen of golven. Tot 1930 was het 
de tijd van Gerrit Polman. De jaren tot 
1950 vormden een periode van stag-
natie, met verschillende leiders, maar 
eindigend met een landelijke organi-
satie met de naam ‘Broederschap van 
Pinkstergemeenten in Nederland’ en 
een gedragscode in 1959. In de jaren 
1950-1990 was er sprake van groei en 
van verdeeldheid. 
Buiten de in het kader genoemde 
groepen bestaan talloze andere, die 
allemaal iets van het gedachtegoed 
van de Pinksterbeweging kennen. Be-
kende termen zijn misschien de TRIN 
(genezing van blinden in Thailand), 
Toronto blessing (vallen en schud-
den in de Geest), Jan Zijlstra van de 
Levensstroom met genezingsdiensten, 

de Evangeliegemeente ‘De Deur’ en 
het welvaartsevangelie. Verwant ermee 
zijn de charismatische beweging en 
allerlei evangelische stromingen. Ze 
hebben allen het gevoel en de ervaring 
als basis, niet Gods beloften in doop 
en avondmaal. Je moet ‘het’ hebben… 
Wereldwijd groeien de Pinksterkerken 
sterk. Een kwart van de twee miljard 
christenen zou er lid van zijn. 
 

Joke Heijs heeft geschiedenis gestudeerd 
en woont in Zwolle
 
 

Je moet ‘het’ hebben
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‘Bevrijding’, 70 x 70, Ludie Gootjes-Klamer schilderde het in 2000, acryl op doek
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‘Bevrijding’

Wat een krachtige 
verrijzenis

Ludie: ‘Kijkend naar het schilderij 
kan ik met mijn ogen dwalen 
in het witte vlak. Wit geeft mij 
associaties met ruimte, lucht, 
oneindigheid, loutering, reinheid, 
onschuld, vergeving. Een figuur 
op deze manier schilderen maakt 
dat hij inderdaad weggaat. Deze 
figuur kun je niet aanraken, 
niet vasthouden. Toch is hij 
helemaal, nadrukkelijk en 
centraal aanwezig. Op deze 
manier kon ik vormgeven aan het 
verlangen van Maria. Ze wil Jezus 
vasthouden, omarmen, troosten, 
liefhebben. Maar hij is al weer 
weg. Ergens anders naartoe. Zijn 
plaats is groter.’

Maria huilend bij het graf. Zoe-
kend. Opeens die stem: ‘Maria’. 

Zijn stem roepend haar naam. Ze wil 
hem omarmen, voelen, vasthouden, 
meenemen. Zijn stem: ‘Houd me niet 
vast. Ik ga omhoog naar mijn Vader die 
ook jullie Vader is. Ik ga naar mijn God, 
die ook jullie God is’ (Johannes 20:17).
Op het schilderij zie je een figuur. Een 
lichaam. Je ziet heupen, armen wijd uit-
gespreid alsof iemand wegvliegt. De fi-
guur is niet geschilderd. Je ziet gewoon 
het witte doek. De figuur ontstaat door 
de geschilderde vlakken eromheen. 
Hem levensecht, lijfelijk schilderen dat 
wilde ik niet. Dat is hem vast willen 
houden op het doek.
Jezus is niet langer ‘echt’ aanwezig. In 
Johannes 20:19 lees je ‘opeens stond 
Jezus tussen hen in’ en in vers 26 ‘op-
eens stond Jezus weer tussen hen in’. 
En in Lucas 24: 50 ‘Hij stak zijn armen 
uit en zegende hen. En terwijl hij dat 
deed, ging hij weg. God haalde hem 
naar de hemel.’

Hem zien gaan naar zijn Vader, die ook 
mijn Vader is, dat is prachtig, hoopvol 
en troostend. Zo wil ik hem eren en 
mijn hart openen voor zijn zegen. Wat 
een vreugdevolle gebeurtenis. Maar wat 
een heftig proces. Na zijn kruisdood, 
eerst de opstanding uit de dood. De 

bevrijding van de macht van de dood. 
Wat een krachtige verrijzenis. Eerst het 
huilen van Maria. Wanhopig vanuit 
diepe ontreddering van haar ziel. Jezus, 
die gestorven is. Het radeloze zoeken 
en daarna die afwijzing: ‘houd mij niet 

vast’. Nu terwijl hij weggaat krijgt ze 
zijn zegen. Kan Maria die ontvangen? 
Kan ze na de afwijzing, na het weggaan, 
nu haar hart openen voor zijn zegen? 
En de belofte die we lezen in Handelin-
gen 2:25 ‘David zegt daarover in de hei-
lige boeken. Ik denk altijd aan God. Er 
kan mij niets gebeuren, want hij is dicht 
bij mij. Daarom ben ik blij. Ik juich en 
zing. Ik blijf op God vertrouwen, zelfs 
als ik sterf, want God zal mij terughalen 
uit de dood. Hij zal ervoor zorgen dat 
mijn lichaam bewaard blijft. God leert 
mij hoe ik moet leven. En maakt mij ge-
lukkig, omdat hij dicht bij mij is.’ (Bijbel 
in gewone taal). 

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle en 
is naast beeldend kunstenaar Master of 
Education in Arts
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LEERHUIS | Lucius de Graaff

De laatste jaren is er ook binnen de 
‘gereformeerde gezindte’ meer 

belangstelling gekomen voor het bevrij-
dingspastoraat. Bekende pleitbezorgers 
van het bevrijdingspastoraat zijn de 
auteurs Neil T. Anderson, Wilkin van de 
Kamp, M.J. Paul en Willem Ouweneel. In 
2010 is ook een zeer kritisch boek over 
het bevrijdingspastoraat verschenen, 
geschreven door Els Nannen met als 
titel: ‘Waarlijk vrij? Bevrijdingspastoraat 
in het licht.’
De Bijbel spreekt over een ‘geestelijke 
oorlogsvoering’, dat is de strijd tegen 
de zonde die wij alleen maar kun-
nen aangaan met het ‘zwaard van de 
Geest’. Het is opmerkelijk dat er binnen 
de evangelisch-charismatische bewe-
ging een tendens is om het front van 
deze geestelijke strijd te verleggen van 
de strijd tegen de zonde naar de strijd 
tegen de demonen. Dit wordt in het 
Leerhuis verder uitgewerkt. 

Regelmatig wordt de vraag gesteld of 
een christen bezeten kan worden door 
een demon of de duivel zelf. Het steekt 
hier erg nauw. Met zondag 1 van de 
Heidelbergse Catechismus belijdt de 
kerk dat de gelovige het eigendom is 
van zijn trouwe Heiland Jezus Christus. 

Dan is er geen ruimte voor een boze 
geest. Tegelijk moet worden opgemerkt 
dat dit niet uitsluit dat je als gelovige 
wel last kunt hebben van boze machten 
en krachten. 

Door voorstanders van het bevrijdings-
pastoraat wordt geleerd dat gelovigen 
rekening moeten houden met een 
‘generatievloek’. Ze beroepen zich 

hiervoor op de woorden uit Exodus 20:5 
‘voor de schuld van de ouders laat ik de 
kinderen boeten’.
De Bijbel leert ons inderdaad dat we als 
christenen niet kunnen leven als losse 
individuen. Als leden van het ‘lichaam 
van Jezus Christus’ en dragen we dus 
medeverantwoordelijkheid voor het 
geheel van een gemeente.
Het is echter de vraag of dit een spreken 
over een ‘generatievloek’ rechtvaardigt.

Ds. L.W. de Graaff is studentenpastor in 
Kampen en woont in Heerde 

Bevrijdingspastoraat
In de 19e eeuw kwam in Duitsland de Möttlinger Beweging op rond ds. J.C. 
Blumhardt. Regelmatig reisden ook Nederlanders naar Möttlingen om ervaring op 
te doen met het bevrijdingspastoraat. Onder hen ds. Wim Plug die het pastorale 
model van de Möttlinger Beweging overnam. Daarmee had hij zoveel succes in zijn 
pastorie in het Gelderse Bredevoort dat hij zich gedwongen zag naar meer ruimte te 
zoeken. Die werd gevonden op het landgoed Hezenberg in Hattem.

 

Christenen kunnen 
niet leven als losse 
individuen

Voor nadere verantwoording zie mijn Leerhuis 'Bevrijdingspastoraat' 
op www.steunpuntbijbelstudie.nl
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zweverig, geeft Hij eerder concrete vorm 
aan de wereld. 
De heilige Geest, die Here is en levend 
maakt, zoals we belijden in de geloofs-
belijdenis van Nicea.

Bij de eerste narcissen en vogelnestjes 
weet ik: God vergeet zijn belofte niet. 
Na de zondvloed zullen zomer en winter 
niet ophouden. Op weg naar de langste 
dag, die nooit eindigt.
Bijzonder is dat de Geest niet alleen 
zorgt voor lente in de natuur buiten. 

Ook in de natuur binnen, in onze oude 
natuur, in ons hart, zorgt Hij voor een 
geschikte akker en voor kieming van 
het zaad, het Woord van God. Hij zorgt 
voor groei van geloof, bloei voor God en 
heerlijke vrucht.

Leerhuis | Lucius de Graaff

De meeste mensen kijken er naar 
uit, naar dat warme zonnetje, meer 

licht, het frisse groen, zingende vogels, 
insecten die zoemen. 

Het nieuwe leven in de lente komt er 
niet vanzelf. De Geest van God zorgt er 
voor. Dat lees je in Psalm 104 vers 30. 
De Geest van God, voor ons zo ongrijp-
baar. Zijn werk in de lente zo tastbaar 
en voelbaar. De Geest schaamt zich niet 
voor materie. Hoe geestelijk Hij ook is, 
toch als het ware, met beide voeten in 
de modder. Hij is een levenwekker en 
vormgever. Verlang je naar de lente? 
Veni Creator Spiritus. Kom, schepper 
Geest.
In Genesis 1:2 is de Geest ook niet 

Jacko Holtland | AL wAt Ademt

Kom schepper Geest!
Voel je al een lekker warm zonnetje op je gezicht? Buiten? Of binnen? 
Dat kan makkelijk. Want het voorjaar begint op 21 maart, het meteorologische 
voorjaar begon zelfs al op 1 maart!

Verlangen naar de lente

Hij dringt de winter in je leven terug 
door je in de warme zon Christus te 
plaatsen.
Ja, verlangen naar de lente, is vragen: 
veni Creator Spiritus.

Ds. J. Holtland is predikant  
te Veenendaal-Oost

Genesis 1: 2
‘De aarde was nog woest en doods, 
en duisternis lag over de oervloed, 
maar Gods geest zweefde over het
water.’ NBV 

Psalm 104: 30
‘zendt Gij uw Geest uit, zij worden 
geschapen, en Gij vernieuwt het 
gelaat van de aardbodem.’ NBG
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Fenny Boiten-Tiggelaar, Toos Slot-van der Woerd, Riet Steenbergen-Busstra en Frits Tromp

Tussen Pasen en Pinksteren

BOEKEN

De adventstijd voor Kerst, de veertigdagentijd voor Pasen en de… tijd voor 
Pinksteren. Het wordt wel de vijftigdagentijd (in het Nederlands bestaat dit woord 
officieel niet) of paastijd (oudere term) genoemd. Maar hij is veel minder bekend 
dan de beide andere.

Jan Mudde, Op weg naar Pinksteren. Overdenkingen voor de 
vijftigdagentijd, 2013, Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam, 
ISBN 978-90-5881-682-5, 184 pag., € 12,50

Dat Pinksteren minder aandacht krijgt 
dan Kerst en Pasen en de tijd ernaartoe 
blijkt wel uit het zoeken naar geschikte 
boeken bij dit themanummer. Er is niet 
zo veel en wat er is, is alleen tweede-
hands verkrijgbaar.

Daar is twee jaar geleden verandering 
in gekomen. Toen is er van de hand 
van dominee Jan Mudde een boekje 

verschenen waarin aandacht gevraagd 
wordt voor de tijd tussen Pasen en 
Pinksteren. De auteur vergelijkt de 
beleving van de kerkelijke feesten in 
Nederland met een ketel kokend water 
die van het vuur gehaald wordt. ‘Het 
kookpunt is Kerst. God wordt mens, 
halleluja! Het kolkt en kookt in de kerk 
van vreugde. Vervolgens neemt de 
feestvreugde rap af. Pasen wordt nog 
wel als een groot feest beleefd, maar 
leeft al niet meer zo als Kerst. En dan 
bungelen er nog wat feestjes achter-
aan. Hemelvaart is gewoon een mooie 
extra vrije doordeweekse dag en naar 
de kerk komen de meeste christenen 
niet. Ten slotte komt Pinksteren en al 
zijn de kerken dan redelijk bezet, er zijn 
aardig wat catechisanten die niet weten 
waar het met Pinksteren om gaat.’ In 
de Bijbel gaat het precies omgekeerd. 

Pinksteren is het hoogtepunt! Want alle 
voorgaande feesten zijn erop gericht. 
Zonder Kerst, Goede Vrijdag, Pasen 
en Hemelvaart kan Pinksteren niet 
bestaan.

De Nederlands Gereformeerde Kerk in 
Haarlem heeft een gemeenteproject 
gehouden waaruit dit boekje is voortge-
komen. Een boekje met overdenkingen 
dat begint op tweede paasdag en ein-
digt op pinksterzondag, een vijftigda-
genboekje om toe te leven naar Pinkste-
ren. In die vijftig dagen wordt de brief 
aan de Efeziërs behandeld. Het zijn 
geen diepgravende bijbelstudies, maar 
gemakkelijk te lezen meditaties waarin 
bijbelse lijnen getrokken worden. Elke 
week wordt in zes dagen een hoofdstuk 
behandeld, de zevende dag (zondag) is 
met recht een rustdag. In de zevende 
week wordt echt naar Pinksteren toe-
gewerkt en wordt uit elk hoofdstuk een 
tekst genomen waarin Paulus refereert 
aan de heilige Geest. 

De dagen hebben een vaste opzet: 
schriftgedeelte, vragen en aandachts-
punten, overdenking, opdracht (verwer-
king) en een suggestie voor gebed of 
lied. Alleen de laatste week is afwijkend. 

Jammer vind ik dat op Hemelvaartsdag 
(dag 40) de hemelvaart zelf niet ter 
sprake komt. Dat vind ik een gemis. 
Overigens komt de hemelvaart wel 
degelijk ter sprake, maar op dag 24 en 
25 bij Efeziërs 4:7-16.
Als je je eens goed wilt voorbereiden 
op Pinksteren is dit een geschikt boek. 
Van harte aanbevolen. Behalve voor 
persoonlijk gebruik is het ook geschikt 
voor kringen en groepen, en natuurlijk 
als gemeenteproject. Achterin is daar-
voor een programma opgenomen. Als 
laatste geeft het ideeën voor jongeren 
in de vijftigdagentijd. (FBT)

Het kolkt en kookt in 
de kerk van vreugde



Een ongevraagd toegestuurd boek krijgt een plaats in WegWijs 
als het bij een van de thema’s past. Ooggetuigen in Papua van 
Aad Kamsteeg was echter niet direct in te passen, maar toch gaf 
het een ongemakkelijk gevoel om 
het zondermeer terzijde te leggen. 
Ik heb het boek dus meegenomen 
en ben gaan lezen.

In de zeventiger jaren, als jong 
volwassene en enthousiast GPJC-er 
(GPV-jongerenorganisatie), stu-
deerden en discussieerden we wat 
af over de verhouding Indonesië-
Nederland, Nieuw Guinea en de 
Molukken! Bovendien kenden we 
Irian Jaya van de zending.
En nu, tot mijn schande, moet ik bekennen dat er bijna niets is 
blijven hangen. Op de een of andere manier lijkt het doodge-
bloed.
Wij maken ons druk over Syrië, Afghanistan, Irak, Mali en Sudan. 
En terecht. Maar Papua, waar we historisch gezien, een band 
mee hebben zijn we vergeten!

En dat is nu net de kern waar het boek van Kamsteeg over 
gaat. Weten we wel dat het volk van de Papua’s, voor 80/85 % 
christenen, onder de voet gelopen wordt door het overwegend 
islamitisch Indonesië? Transmigratie, toenemende islamise-
ring, uitbuiting en intimidatie. En wat doen we aan de moeilijke 
omstandigheden van de Papua en zijn uitzichtloze situatie. De 
gemiddelde Nederlander ligt er niet wakker van. En wij, als chris-
tenen, raakt het ons dan wel?

Daarom toch een plaats voor dit boek. In het themanummer He-
melvaart en Pinksteren. Want het Evangelie verkondigen aan een 
volk en dat volk vervolgens vergeten, dat is toch niet de bedoe-
ling van de heilige Geest? (RSB)

Voormalig priester Huub Oosterhuis is bekend door zijn 
prozaïsche gedichten. Vorig jaar verscheen zijn leerdicht 
over Jezus ‘Hier aanwezig’ opnieuw, in een herziene ver-
sie. In ‘Hier aanwezig’ beschrijft Oosterhuis het leven 
van Jezus, gebaseerd op de vier evangeliën.
Het is in de ex-jezuïet te prijzen hoe hij het leven van 
Jezus samenvat in zestig gedichten, zestig hoofdstuk-
ken. Bekende stukken komen aan bod: de geboorte, de 
twaalfjarige Jezus in de tempel, een aantal gelijkenissen 
en de dood en opstanding.
Tegelijk ligt hier ook de zwakte in het leerdicht van Oos-
terhuis. Want de dichter maakt van Jezus een horizon-
tale, een historisch figuur wiens boodschap van belang 
was. De figuur Jezus leverde mooie verhalen op, maar 
volgens Oosterhuis blijft het bij die verhalen. Uit die 
verhalen halen we de liefde, en die liefde is het dat ons 
als christenen drijft. Het is voor Oosterhuis het laatste 
ijkpunt.
De opstanding lijkt in dit leerdicht niet fysiek te zijn ge-
weest. ‘Ik hoor jou in zijn Naam. Ik zing je levend – / in 
deze wereldtijd een nieuw begin’, aldus het afsluitende 
hoofdstuk.
‘Hier aanwezig’ laat je nog eens grijpen naar de oor-
spronkelijke verhalen uit de Bijbel. Maar het boek laat 
ook zien hoe Jezus tot een horizontaal en historisch 
figuur wordt teruggebracht. Hopelijk wijst dit laatste 
ijkpunt naar boven.(FT)
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Hier aanwezig Een pijnlijke 
constatering

Huub Oosterhuis, ‘Hier aanwezig, een 
leerdicht over Jezus van Nazareth’, 
nieuwe editie 2014, Ten Have Utrecht, 
ISBN 978902594357, 112 pag.,  € 17,99

Aad Kamsteeg, Ooggetuige in Papua. Verleden, heden 
en toekomst van een vergeten volk. Met dvd, 2014, 
Buijten en Schipperheijn Motief,
ISBN 978-90-5881-814-0, 160 pag., € 18,50
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De acht schrijvers van dit boek willen 
hun ervaringen doorgeven van en met 
het geloof. Zij doen dit ieder op geheel 
eigen wijze en vanuit heel verschillende 
achtergronden.
In het boek vind je ook een interview 
met elke auteur (inclusief foto), waar-
door het geheel op een prettige manier 
persoonlijk wordt.

De titel van het boekje doet denken aan 
onze afhankelijkheid van God: Hij geeft 
regen op zijn tijd. Regen is nodig voor 
de oogst, zoals bijbelstudie nodig is 
voor geloofsgroei. 

De schrijvers vertellen openhartig over 
hun relatie met God, ook over de relatie 
met de medemens, maar minder over 
de relatie met hun kerk. Er is zekerheid, 
maar ook twijfel. Bij alle schrijvers die 
aan dit boek meewerkten is vooral de 

De late regen
liefde erg belangrijk. Allen blikken terug 
op hun leven met God en geven dit 
door aan de volgende generaties. Veel 
van de beschreven gebeurtenissen heb-
ben een rol gespeeld in de rest van hun 
leven. Het is mooi om te lezen dat ook 
veel bijbelteksten een leven lang troost 
brengen.

Ik vind het boek mooi, afwisselend 
en makkelijk te lezen. Het is goed te 
gebruiken om met anderen in gesprek 
te gaan. Duidelijk wordt ook dat de 
vaste patronen van vroeger steeds meer 
plaats maken voor persoonlijke keuzes.
(TSW)

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.
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D. de Haan, P. de Jong, E. Zuiderveld, A. Lascaris, J. Zijlstra, J. Wissink, 
A. Kamsteeg, F. ter Velde, De late regen. Ervaren gelovigen kijken terug 
en vooruit, Buijten & Schipperheijn, Motief, Amsterdam 2014,
ISBN 978 90 5881 807 2, 144 pag., € 12,50

WWW ENZO

Project ‘Leren omgaan met diversiteit in je gemeente’
Samen nadenken over diversiteit kan op verschillende manieren. Het 
Praktijkcentrum benadert het thema diversiteit als een gemeenteproject, 
dat uitgevoerd kan worden met (gehele of gedeeltelijke) ondersteuning 
vanuit het Praktijkcentrum.
‘Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer…’, in welke 
gemeente wordt dat niet regelmatig gezongen? Een gaaf ideaal waarvan 
je de warmte soms letterlijk kunt voelen. Maar je kunt er ook tegenaan 
lopen dat die onderlinge verbondenheid of dat gezamenlijke doel lijken 
te ontbreken. Lees op de site van GKv.nl de nieuwsbrief.

Zoek je invulling voor een 
paasavond? Kijk eens op 
de site van de Bond van 
Christelijke Gereformeerde 
Vrouwenverenigingen: 
www.bcgv.nl, daarop staat een aantal 
paasdeclamatoria, een paasmeditatie 
en een paasverhaal.  
Deze zijn gratis te downloaden.



Onnozele kinderen (28 dec.), Besnijde-
nis des Heren (1 jan.), Driekoningen 
(6 jan.), Pontianus (14 jan.), Agnes (21 
jan.), Paulus’ bekering (25 jan.) enz. Bij 
elkaar zo’n 60 dagen per jaar. 
 
Traditie
 Tegen déze achtergrond heeft de 
gereformeerde kerk aanvankelijk wil-
len breken met het vieren van allerlei 
feestdagen. Weg met al deze rooms-
heidense heisa, dachten de eerste 
predikanten. Maar daarbij liep de kerk 
tegen twee barrières op: de bestaande 
praktijk bleek diep geworteld te zijn in 
de samenleving en regionaal bepaalde 
de overheid (en dus niet de kerk) welke 
dag een feestdag was. Vandaar dat 
enkele christelijke feestdagen de re-
formatie hebben overleefd. Van enkele 
kerkvaders weten wij bovendien dat de 
oude kerk in de vierde eeuw ook al de 
kruisiging van Christus, Zijn opstan-
ding en de uitstorting van de heilige 
Geest, kerkelijk vierden. Daarom is het 
niet helemaal verwonderlijk dat de ge-
reformeerde kerken in de jaren tachtig 
van de 16e eeuw eerder genomen syno-
debesluiten min of meer aanpasten aan 
de bestaande praktijk. 

Vrij
Op Pinksterzondag mocht - ‘zo de pre-
dikanten dat wilden’ - gepreekt worden 

De gemeente gedenkt en viert im-
mers iedere zondag het werk en 

de opstanding van Christus. Daarvoor 
zijn geen aparte dagen nodig. Op de 
zondag voor Kerst kan over de geboorte 
van de Messias worden gepreekt, maar 
dan verder geen aparte feestdagen 
meer. Nergens lezen we in de Schrift 
dat in de apostolische tijd enige waarde 
wordt gehecht aan de dag van Christus’ 
geboorte, de dag van Zijn kruisiging, 
opstanding en hemelvaart.

Feest
Bovendien werden de feestdagen 
ook nog eens opgeluisterd met oude 
heidense gewoonten zoals naaldbomen 
(Kerst) en eieren (Pasen). Om maar te 
zwijgen over vreet- en zuippartijen, het 
middeleeuws feesten.

Met haar opvatting brak de jonge gere-
formeerde kerk radicaal met het verle-
den. Vanuit de Middeleeuwen kende de 
christenheid de traditie dat een kalen-
derjaar was overgoten met christelijke 
feestdagen, waarop het dagelijks werk 
werd stilgelegd. Men vierde Christus’ 
geboorte (25 dec.), Sint Stephanus (26 
dec.), Johannes Evangelist (27 dec.), 

Huib Noordzij | EN ZÓ VOORT

Als het toch moet, preken
Weg met de feestdagen. Weg met al dat bijgelovig gedoe. Volgens de eerste 
gereformeerde synodes in de zestiende eeuw moeten de kerken met de zondag 
alleen tevreden zijn. Alles wat riekt naar rooms bijgeloof wordt uitgebannen. 
Daarom moeten niet alleen de altaren en de beelden uit de kerkgebouwen worden 
gesjouwd, maar ook dient gebroken te worden met gewoonten als ‘lijk-preken’ en 
klokluiden tijdens begrafenissen, het branden van wierook en met nog veel meer 
‘afgodische’ gebruiken. 

over de heilige Geest. Verder werd het 
aan de vrijheid van de kerken overgelaten 
om Hemelvaartsdag wel of niet te vieren. 

Maar daar, waar deze dag op last van 
de overheid gehouden wordt ‘sullen de 
Dienaers arbeyden dat sy met Predicken 
den ledigh-ganck des volx in een Heylige 
ende nutte oeffeninghe veranderen’. Door 
deze bepaling vierde de kerk aanvanke-
lijk in de ene stad of regio wel Hemel-
vaartsdag, maar op een andere plaats 
niet. 

Huib Noordzij is auteur van 
o.a. Handboek van de Reformatie en 
woont in Barneveld

25

Maar dan verder geen 
aparte feestdagen meer

Weg met al deze 
rooms-heidense heisa
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OP DE KLANK AF | Riet Steenbergen

Er zijn meer van die uitdrukkingen 
die een dag aanduiden die nooit 

zal komen, bijvoorbeeld: met St. Jut-
temis, met Sinter-nooit of als er twee 
zondagen in een week komen. Daar 
is geen speld tussen te krijgen. Maar 
over de eerste uitdrukking over Pasen 
en Pinksteren valt toch nog wel wat te 
zeggen. 

Bij Pasen denken we aan de opstan-
ding van Jezus uit het graf waarin Hij 
op Goede Vrijdag was neergelegd. Na 
de opstanding duurt het 40 dagen tot 
het Hemelvaartsdag is, de dag waarop 
Jezus naar zijn Vader in de hemel ging. 

En na nog eens tien dagen wordt dan 
de heilige Geest uitgestort. Dan is het 
Pinksteren. 
Als je nu zegt: ‘Pasen en Pinksteren op 
één dag’, dan kun je zo berekenen dat 
dat nooit zal gebeuren. Die 50 dagen 
tussen deze beide feesten kun je echt 
niet zomaar wegpoetsen. 

Toch is het gebeurd dat Pasen en Pink-
steren wel op één dag vielen. Lees maar 
in Johannes 20. Bij dit hoofdstuk over 
Verschijningen van Jezus ligt meestal de 
nadruk op Thomas. Maar in de verzen 
21 tot 23 staat wel iets heel opmerke-
lijks waar je maar zo overheen leest:
Op de avond van de paasdag komt 
Jezus naar zijn leerlingen toe. Hij wenst 
hen tot twee maal vrede toe en vervolgt 
dan ‘Zoals de Vader mij heeft uitge-
zonden, zo zend ik jullie uit’. Na deze 

woorden blies Hij over hen heen en zei: 
‘Ontvang de Heilige Geest. Als jullie 
iemands zonden vergeven, dan zijn ze 
vergeven; vergeven jullie ze niet, dan 
zijn ze niet vergeven.’ Is dat Pinksteren 
of niet? 

Toen de opstanding van Jezus (Pasen) 
en het uitdelen van de heilige Geest 
aan de leerlingen (Pinksteren) op één 
dag plaatsvonden, gebeurden er grote 
en mooie dingen: Christus installeerde 
zijn kerk hier op aarde en Hij stuurde 
zijn leerlingen op pad om de Blijde 
Boodschap uit te dragen en om zonden 
wel of niet te vergeven.

Zo krijgt deze uitdrukking toch een heel 
bijzondere lading.

om gezamenlijk zes keer per jaar een interessant en 
veelzijdig nummer van WegWijs samen te stellen.  
Vijf maal per jaar vergaderen we op een centraal punt in 
het land, verder maken we gebruik van e-mail. De nieuwe 
redacteur denkt mee over onderwerpen, schrijvers en 
opmaak van de diverse rubrieken. Begeleiding van auteurs 
en het schrijven van boekrecensies e.d. behoren ook tot de 
mogelijke werkzaamheden. 

Ben je belijdend lid van de GKv, heb je enige ervaring 
of af initeit met redactiewerk en ben je handig met de 
computer? Dan nodigen we je uit om te solliciteren naar 
deze leuke vrijwilligersfunctie. 
Bel of mail met Riet Steenbergen 0512-351075 of stuur een 
mailtje naar  r.steenbergen@bijbelstudiebond.nl .

Kijk ook op www.steunpuntbijbelstudie.nl.

 

Wie komt ons team versterken?

De redactie van WegWijs is op zoek naar een         
            

Redacteur M/V

Als Pasen en Pinksteren  
op één dag vallen
Als je zegt dat iets zal gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, 
dan bedoel je dat het nooit zal gebeuren.

Christus installeerde 
zijn kerk hier op aarde
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Heeft God wel tijd voor ons?

Bidden is moeilijk. Hooguit iets 
voor noodgevallen

Dankzij Luther weer leren bidden

Een sprankelend gebedsleven geeft 
vreugde en kracht

Thema’s volgende nummers
juli/augustus   Offeren = dienen
september/oktober Samen-komen  
  
   

Gebed



De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.
Gezang 105:8
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