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4 Het Woord moeten ze laten staan | Herman J. Selderhuis
 Bijbelstudie Luther ontdekt, na jaren van geloofsstrijd en bijbelstudie, dat 

God genadig is en rechtvaardigt, niet op basis van eigen werk, maar op 
dat van Christus. Luther komt in actie, maar haalt zich hiermee wel de 
tegenstand van paus, keizer, dwaalgeesten en van de duivel zelf op de hals.

8 Het Woord alleen: kijk maar | Ida Slump-Schoonhoven
 Uitwerking Luther wil iedereen bereiken, de gewone gelovigen net zo 

goed als de geestelijken. Daarom schrijft hij veel in de volkstaal. Maar, 
omdat niet iedereen kan lezen, ziet hij ook het belang van afbeeldingen 
in. Ondanks het misbruik van beelden in de kerk maakt hij er heel bewust 
gebruik van.

12  Wereldwijd gereformeerd | Riet Steenbergen-Busstra
 Interview Aziaten komen naar Nederland om gereformeerde theologie 

te bestuderen, terwijl Nederlanders het maar een ouderwets onderwerp 
vinden. Maar vergis je niet, in Nederland is het net zo relevant als in 
Indonesië en Japan. Niet alleen voor christenen maar voor de hele 
samenleving. 

16 Bij de wieg van de gereformeerde kerk | Huib Noordzij
 En zó voort Niet geografische herkomst, afkomst of sociale stand; je werd 

lid van een gereformeerde kerk op grond van een bewuste keus. Dat was 
nieuw. Kerkelijk kreeg dat handen en voeten door bovenlokaal afspraken  
te maken over onder andere belijdenissen en synodes.
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 Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen.

Psalm 119 vers 130

Tijd en strijd

E lk jaar is het weer bemoedigend en inspirerend om elkaar te 
ontmoeten op de jaarlijkse Bijbelstudiedag. Vanuit het hele 

land komen we bij elkaar. We zien en spreken oude bekenden, 
luisteren vol interesse naar de referaten en zingen uit volle borst. 
Een heerlijke dag!

We hadden dit jaar ons onderwerp gekozen in relatie tot Refo500. 
De voorzitter van het platvorm, professor Herman J. Selderhuis  
was de eerste spreker. Boeiend hoe hij ons meenam naar de tijd én 
de strijd van Luther. Al 500 jaar geleden, maar nog steeds actueel.  
U kunt het verkort teruglezen in deze WegWijs. Daarna sprak 
dominee Surya Harefa. Hij komt uit Indonesië, studeert nu in 
Kampen en gaat straks, samen met zijn Japanse vrouw en hun 
kinderen naar Japan om daar les te geven aan een Theologisch 
Seminarie. Het was bijzonder, hoe hij vertelde over de kerken in 
Indonesië, waar, ondanks de overheersende moslimcultuur, toch 
in de gevestigde kerken veel overeenkomsten te zien zijn met de 
kerken in Nederland. Nog meer bijzonder en ja, eigenlijk vond 
ik het ook wel aangrijpend, was wat hij vertelde over de kleine, 
heel kleine christelijke gemeenschap in Japan. Hoe moedig is 
het dat mensen daar volhardend geloven in hun redder Jezus 
Christus, terwijl dat geloof zo haaks staat op de Japanse cultuur 
van zelfredzaamheid. Ook daar kunt u iets van teruglezen in dit 
nummer.

Door deze beide sprekers zagen we een prachtige lijn van het 
grote werk van de Here Christus voor zijn gekochte bruid, door 
de geschiedenis en wereldwijd. Dat mocht ons, en ook u als u het 
leest, rust en vertrouwen geven voor de kerk voor de toekomst. 
Het ís niet ónze kerk, waar we ons soms niet meer zo thuis 
voelen, maar het is de bruid, die klaarstaat om haar bruidegom te 
ontmoeten!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

Hoe moedig is 
het dat mensen 

volhardend 
geloven
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BIjBelstudIe | Herman J. Selderhuis

H et vierde couplet van Luthers lied 
‘een vaste burcht’ begint in de 

Nederlandse versie met: Gods Woord 
houdt stand in eeuwigheid. Dat is een 
prachtig statement en geheel in de 
lijn van Luther maar hijzelf had in die 
versregel toch wat anders neergezet: 
‘Das Wort sie sollen lassen stahn’. Dat 

gelezen en gehoord worden en dat 
net zolang totdat je enig besef hebt 
van wat de tekst zegt. Deze manier 
van bijbellezen werd wel lectio 
divina genoemd. Letterlijk is dat het 
goddelijke lezen. 
Lezen en luisteren tot je Gods stem 
in het Woord gehoord hebt. Dat 
is volgens Luther een levenslang 
leerproces: ‘Als je een christen wilt 
worden, moet je het Woord van 
Christus nemen, maar wel weten dat 
je er nooit in uitgeleerd raakt en dan 
zul je met mij erkennen dat je zelfs het 
ABC nog niet kent. Als het om roemen 
zou gaan, dan zou ik dat zeker over 
mijzelf kunnen doen, want ik ben dag 
en nacht met de studie van de bijbel 
bezig geweest en toch ben ik nog 
steeds een scholier. Ik begin elke dag 
als iemand van de basisschool.’

Een heldere bron en norm
De bijbel werd hem steeds meer 
tot enige bron en norm, waarbij hij 
onder andere in een preek uit 1515 
wel duidelijk stelt dat het niet om de 
bijbel op zich gaat, maar daarom dat 
wij via de bijbel tot Christus komen. 
Wie de bijbel wil lezen moet heel goed 
oppassen niet te gaan dwalen, want je 
kunt de Schrift ook zelf uitbreiden en 
sturen. Luther vond dat we ons niet 
moeten laten sturen door ons gevoel, 
door wat wij bij een tekst ervaren, 
maar dat de bijbel ons moet leiden 
naar de bron, dat wil zeggen naar het 
kruis van Christus, want dan bereiken 
we ons levensdoel en gaat het niet 
voor eeuwig mis met ons. Daarom is 
het zo van belang dat de we biddend 
luisteren naar de bijbel en grondig 
nadenken over de betekenis van dat 

is geen stelling maar een oproep, een 
aansporing en tegelijk een vermaning. 
In dat Woord van God had Luther de 
zekerheid van het geloof en de rijk-
dom van vrije genade gevonden en 
daarom moet dat Woord ook blijven 
staan. Of beter: zij moeten dat Woord 
laten staan en met die zij doelt Luther 

op ieder die zichzelf boven dat Woord 
plaatst, die aan dat Woord afdoet of 
toedoet. Na vele jaren van geloofsstrijd 
en van bijbelstudie vond Luther einde-
lijk rust toen hij in dat Woord ontdekte 
dat God genadig is en ons rechtvaar-
digt op basis van Christus’ werk en 
niet dat van ons.

Klooster
In zijn zoektocht naar God besloot 
Luther het klooster in te gaan en 
monnik te worden. Daar wierp hij 
zich op de studie van de bijbel uit 
angst verloren te gaan, uit angst voor 
God, en op zoek naar innerlijke rust 
en vrede. Hij maakte zich zo met de 
inhoud vertrouwd, dat hij wist wat 
op elke bladzijde stond en dat zodra 
iemand een tekst noemde, hij precies 
wist waar die te vinden was. Luther 
‘begon de bijbel te lezen en las hem 
steeds weer’, zoals hij zelf bericht. Hij 
las de bijbel van voor naar achter en 
begon daarna opnieuw. 

Bijbellezen is eigenlijk 

‘bijbelluisteren’

Hij maakte samenvattingen van elk 
hoofdstuk om zo de inhoud beter te 
kunnen onthouden. Zo deed hij in het 
klooster een geweldige bijbelkennis op, 
waarom hij zelfs door tegenstanders 
geprezen werd. In het klooster leerde 
Luther ook dat bijbellezen eigenlijk 
‘bijbelluisteren’ is. Een tekst moet 

Het Woord moeten 
ze laten staan
Sola scriptura – door de Schrift alleen – is onder ons een vrij bekend begrip. Het 
hoort bij de Reformatie en het komt van Luther. Dat zullen we nu het in 2017 500 jaar 
geleden is dat de Reformatie begon vaak horen. Maar hoe kwam Luther er nu toe 
om de bijbel weer zo centraal te stellen? Waar ging het hem om als hij steeds weer 
de bijbel als norm stelde? En wat betekent dat voor ons vandaag, vijf eeuwen later? 
Deze vragen kunnen het beste beantwoord worden door te luisteren naar wat de 
reformator zelf over zijn omgang met Gods Woord gezegd heeft.
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Lang had Luther geloofszekerheid in zijn hart, in zijn 
geweten, in zijn eigen levensstijl gezocht maar daar liep 
hij compleet in vast. Totdat hij in de bijbel ontdekte dat 
het heil van buitenaf naar ons toekomt en dat zekerheid 
te vinden is in het woord van de belofte. Toen hij dat 
eenmaal gezien had, zag hij ook hoeveel er in kerk en 
theologie gaande was dat niet veel met de bijbel te 
maken had en er zelfs regelrecht tegen in ging.



 
Opdracht
Luther geloofde, dat je door goed in je bijbel te lezen, de wil van God te doen en 
oprecht in Hem te geloven, in de hemel kwam. Ga bij jezelf na hoe de termen  
(erf)zonde, vergeving, verzoening, zoenoffer, schuld, wraak, liefde, rechtvaardiging 
invloed hebben op jouw leven, of zouden moeten hebben.

 
Stellingen
n	 	Bijbellezen=Bijbelluisteren
n	 	Genade is als manna; niet op te slaan, niet te verkopen en het komt zomaar uit 

de lucht vallen.
n	 	Gods Woord laten staan is dé oplossing van alle geschillen!
n	 	Genade staat in schril contrast met de zelfautonomie van de mens.

 
Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Hoofd Hart Handen

n	 	Hoe denken we vandaag over het 
bestemmingsplan van God met 
ons. Ligt dit vast zoals Calvijn dacht 
of is er zelf nog iets van te maken 
(Luther)?

n	 	Hoe kijk je naar de vrije wil van de 
mens? Is deze gericht op het kwade 
of het goede? Wat is de relatie tus-
sen genade en vrije wil? Hoe zit het 
met ongelovige mensen, is er voor 
hen ook verlossing door de genade?

n	 	Volgens Luther raak je nooit uitge-
leerd in de bijbel. Kun je dan stellen 
dat je kennis vermeerdert in de loop 
der jaren? 

ene Hebreeuwse begrip of dat Griekse 
woord dat in de tekst staat. Het gaat, 
zoals Luther zegt, om het herkauwen 
van een bijbeltekst en om het net zo 
lang luisteren totdat de tekst als het 
ware uitbot als de bloesem aan een 
boom en de rijke inhoud tevoorschijn 
komt. Zo bleef Luther met de bijbel 
bezig, omdat hij het wezenlijk vond 
dat ieder mens het Woord van God zo 
zuiver en duidelijk mogelijk kon lezen 
en horen. In de bijbel woont God Zelf, 
‘en daarom beste christenen: erin, 
erin!’, riep Luther de gelovigen toe. De 
christen moet de bijbel in. Hij moet 
zich erin verdiepen en er helemaal in 
onder gaan.

Een helder licht
Voor Luther is duidelijk dat de Schrift 
zelf volkomen zeker, goed te verstaan, 
helder en open is en haar eigen 
uitlegster is. De bijbel beproeft, richt 
en verlicht alle menselijke beweringen 
en Luther verwijst daarvoor naar 
Psalm 119:130: Als Uw woorden 
opengaan, is er licht en inzicht voor de 
eenvoudigen. 
In de kerk en in het geloof gaat het mis 
als mensen die zich als deskundigen 
opwerpen boven de bijbel gaan staan 
en menen dat de bijbelteksten niet 

Samenvatting
Luther ontdekt, na jaren van geloofsstrijd en bijbelstudie, dat God genadig 
is en rechtvaardigt niet op basis van eigen werk, maar op dat van Christus. 
Het brengt hem innerlijke rust en vrede, maar als hij ziet hoeveel er in kerk 
en theologie gaande is dat niet veel met de Bijbel te maken heeft en er zelfs 
regelrecht tegen in gaat, zet het hem in vuur en vlam. Hij roept ieder die 
zichzelf boven Gods Woord plaatst en aan dat Woord afdoet of toedoet, 
op tot bekering. Maar hiermee haalt hij zich wel de tegenstand van paus, 
keizer, dwaalgeesten en van de duivel zelf op de hals. 

n	 	Wat is het verschil tussen erkennen 
dat er zonde bestaat en de gedachte 
dat de mens slecht en verdorven is? 
(erfzonde)

n	 	Gerechtigheid was voor Luther een 
passiviteit. Maar hoe lees je in dit 
verband Deuteronomium 6: 25 in de 
Statenvertaling? Hoe staat Luthers 
geloven in Gods barmhartigheid 
tegenover Gods gerechtigheid?

n	 	Kun je stellen dat door het optreden 
van Luther op de rijksdag te Worms 
deze kerkscheuring een feit was? 
En was het niet herroepen van zijn 
boeken een gerechtvaardigde actie? 
Moeten we hier een voorbeeld aan 
nemen of is Erasmus dan een betere 
keuze omdat hij de kerk van binnen-
uit wilde veranderen?

n	 	Benoem drie verschillen tussen het 
lutheranisme en het calvinisme.

n	 	Hoe verwoordt Luther zijn visie op 
de gerechtigheid in de gezangen 
401 en 402 uit het ‘oude’ liedboek? 
Wat zet hij voorop; verzoening van 
schuld of de overwinning van pijn, 
lijden en dood? En hoe belangrijk 
zijn deze thema’s in onze tijd? Zie 
ook H.C. Zondag 5.

duidelijk genoeg zijn voor gewone 
gelovigen. 

de oplossing zit namelijk 
niet in de portemonnee 
maar in je hart

Luther had de God van gratis genade 
gevonden door gewoon in de bijbel 
te lezen en bij de bijbel te blijven. 
De tegenstand van paus, keizer, 
dwaalgeesten en van de duivel zelf 
had hij weerstaan door zich aan de 
tekst van de Schrift vast te houden. Zo 
bleven kerk en geloof in de zestiende 

eeuw en sindsdien bewaard. Daarom 
moeten we dat Woord gewoon laten 
staan. Maar we moeten het niet 
laten liggen. Kauwen en herkauwen 
zegt Luther. Hoe doe je dat in een 
tijd waarin we zo weinig tijd lijken te 
hebben en we al zoveel informatie 
over ons heen krijgen? Een reformatie 
van ons hart en van onze agenda, zal 
ons al een heel stuk dichter bij Gods 
Woord brengen.

Prof. H. J. Selderhuis, Hoogleraar 
Kerkgeschiedenis en kerkrecht, TUA

hoofd hart handen | Jent van Ommen
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Luthers vrouw Katharina zei vijf eeuwen terug ook al dat ze 
het te druk had om in de bijbel te lezen. Dat veranderde toen 
Luther haar een fors bedrag beloofde als ze binnen een paar 
maand de hele bijbel had gelezen. Geld kan helpen maar is niet 
de oplossing. Die zit namelijk niet in de portemonnee maar 
in je hart. Wie de Here liefheeft, wil meer van Hem weten. 
Liefdesbrieven laat je toch ook niet ongeopend liggen?



Afbeelding 2 - Lucas Cranach de Oude, Wet en genade, 1529/30, houtsnede

uItwerkIng | Ida Slump

B ijna iedereen wist inmiddels wie 
Luther was. Dat was niet vanzelf 

gegaan. Luther had ontdekt dat in 
Gods Woord, en alleen daarin, Gods 
genade te vinden was. Die ontdekking 
was zo belangrijk voor hem dat hij 
die wilde uitdragen in de wereld. Hij 
wilde iedereen bereiken, niet alleen de 
geestelijkheid maar ook de gewone ge-
lovigen. Daarom schreef hij veel, en dat 
niet in het Latijn, maar in de volkstaal. 
Hij besefte ook, dat afbeeldingen veel 
invloed kunnen hebben, zeker in een 
tijd waarin niet iedereen kon lezen. On-
danks het misbruik van beelden in de 
kerk maakte hij er dan ook heel bewust 
gebruik van.

Propagandabeelden
Een steunpilaar voor Luther was zijn 
vriend, de schilder Lucas Cranach. Hij 
had in Wittenberg een groot bedrijf met 
een schildersatelier, een drukkerij en 
een boekhandel. Dankzij de ontwikkelin-
gen in de boekdrukkunst kon hij bijbels, 
boeken en prenten onder een breed 
publiek verspreiden. De beide mannen 

beseften dat er een communicatiecam-
pagne nodig was om Luthers bood-
schap te laten landen. ‘Image-building’ 
was daarvan een belangrijk onderdeel. 
Aan de ene kant moest Luther positief 
voor het voetlicht gebracht worden, aan 
de andere kant moest de ware aard van 
de tegenpartij, de paus en de Rooms-
Katholieke kerk, worden ontmaskerd. 
Dat was Cranach wel toevertrouwd. 

Heel bekend is een prent waarop hij 
Luther heeft afgebeeld als een jonge 
monnik: in habijt en met een gescho-
ren kruin. (Afb. 1) Luther had heel wat 
bezwaren tegen de strenge klooster-
praktijk die kon leiden tot het najagen 
van verdiensten en tot hoogmoed. Maar 
hij kende ook 'monnikerij' in de goede 
zin van het woord: een leven in gehoor-
zaamheid, niet vanwege de kloosterge-
lofte, maar uit liefde tot God en in nede-
righeid. Zó werd Luther op deze prent 
getoond. Vastberaden, maar niet als 
een man die het van eigen kracht moest 
hebben. Het onderschrift zegt het 
beeldend: een sterfelijke man die eeuwige 

inzichten verkondigt. Heel anders was 
het beeld dat Cranach van de paus te-
kende. In een serie houtsneden toonde 
hij de trots en de hebzucht van de paus 
naast de nederigheid en het eenvoudige 
leven van Christus. We zien Christus 
die de voeten van zijn discipelen wast, 

terwijl de paus zich de voeten laat kus-
sen; Christus die geldhandelaren uit 
de tempel verjaagt, terwijl de paus zich 
verrijkt met de verkoop van aflaten aan 
de gelovigen. de laatste plaat van deze 
serie houtsneden toont de hemelvaart 
van Christus, terwijl de paus de hel in 
wordt gesleurd. 

Er brak een felle propagandastrijd uit 
met de spotprent als machtig wapen. 
Zo werd Luther voorgesteld als een 
zevenkoppig monster of als een doedel-
zak die door de duivel werd bespeeld, 
en de paus als de antichrist of als de 
duivel in eigen persoon. In onze ogen 
zijn het misschien (te) heftige beelden. 
Maar Luther en zijn tijdgenoten wisten 
achter hun eigen strijd de strijd tussen 
God en de duivel. Voor hen was de 
dood altijd dichtbij en zowel protes-
tanten als katholieken leefden sterk in 

die het verstand helpen om te begrijpen 
wat de ziel beweegt. 
Luther stond erop dat zijn bijbelverta-
lingen werden geïllustreerd. Dankzij de 
Lutherbijbels hebben de beelden vele 
huizen bereikt. De illustraties waren 
eenvoudig en direct en zullen zeker 
hebben gedaan wat Luther beoogde: 
het gehoorde Woord inprenten.
Cranach was een meester in het 
vervaardigen van Spiegelbilder. Zo 
schilderde en tekende hij meer dan 
eens een landschap met de titel Wet en 
genade. (Afb. 2) Op de voorgrond staat 
een boom die het landschap in tweeën 
verdeelt. Links is de boom verdord, 
rechts draagt hij bladeren. De linker-
kant lijkt het landschap van de dood, 
waar een naakte zondaar door duivel 
en dood het hellevuur wordt ingejaagd. 
Hij kijkt angstig achterom naar Mo-
zes die de wetstafels omhooghoudt. 

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de 
Slotkapel in Wittenberg. Op dat moment was hij een onbekende monnik, in 
een onbeduidend stadje. Een paar jaar later moest hij op de Rijksdag in Worms 
verschijnen. De paus had hem in de kerkelijke ban gedaan en de keizer dreigde 
met de rijksban.

Het Woord alleen: 
kijk maar 

het besef dat daarna voor iedereen het 
oordeel zou volgen. En dan kon het 
twee kanten op: hemel of hel. Daarom 
hoefde niemand te worden ontzien. 
Want, zo zei Luther: Wie vuil is, hij 
worde nog vuiler (Op. 22:11).

Merkbilder en Spiegelbilder
Het ging Luther uiteindelijk om het 
Woord, en om het Woord alleen. Toch 
zou hij het liefst in ieder huis ook Merk-
bilder en Spiegelbilder zien. Niet om 
beelden te vereren, en ook niet omdat 
hij veel belang hechtte aan artistieke 
vaardigheid of fantasie. Voor hem was 
beslissend dat beelden kunnen helpen 
om het gelezen of gehoorde Woord 
te onthouden. Hij sprak dan ook van 
Merkbilder, geheugensteunen. Ook was 
hij ervan overtuigd dat sommige beel-
den de inhoud van het evangelie kun-
nen verhelderen. Het zijn Spiegelbilder, 

Afbeelding 1 - Lucas Cranach de Oude, Maarten 

Luther als Augustijner Monnik, 1520, olieverf op doek

98



Achter hem zien we de zondeval en 
boven hem Christus die als rechter met 
het tweesnijdende zwaard komt om 
te oordelen. In het landschap van het 
leven rechts staat een gerechtvaardigde 
in de bloedstraal die uit de zijde van de 
gekruisigde Christus komt. Johannes 
de Doper wijst hem erop dat Christus 
is opgestaan uit het graf, en dood en 
duivel heeft vermorzeld. Op de achter-
grond zien we de koperen slang in de 
woestijn als aankondiging van het offer 
van Christus. 
Dit werk is een prachtige vertolking van 
Luthers centrale boodschap: de mens 
heeft de wet van Mozes nodig om zijn 
zondige aard te leren kennen, maar hij 
kan er niet aan voldoen. Alleen Christus 
kan de veroordeling door de wet ophef-
fen.

Ook de geschiedenis van Jezus en de 
overspelige vrouw werd in het atelier 
van Cranach aangegrepen om Gods 
onverdiende genade te laten zien. In 
het hier afgebeelde werk, gemaakt 
door Lucas Cranach de Jonge, (Afb.3) 
zien we het moment na het klinken 
van Jezus' woorden “Wie van u zonder 
zonde is ….” . De omstanders lijken 
terug te deinzen met hun stenen in de 
hand. Jezus heeft de vrouw bij de pols 
gepakt. Voor ons lijkt dat niet meer dan 
een vriendelijke bemoediging. Maar 
Cranachs publiek kende dat gebaar. Het 
was vaak te zien op afbeeldingen van 
Christus die is afgedaald naar de hel, 
waar hij de duivel onder zijn voeten ver-
trapt, en Adam bij de pols pakt om hem 
uit het dodenrijk te bevrijden. Met dit 
gebaar laat Cranach zien dat de redding 
door Jezus Christus nu, hier op aarde al 
realiteit is.

Beelden uit het dagelijks 
leven 
Propagandabeelden, Merkbilder, 
Spiegelbilder, Luther kende de waarde 
ervan. Maar steeds meer ontdekte  
hij dat ook in het leven van alledag 
Gods genade ‘gespiegeld’ wordt.  
Hij trouwde en kreeg samen met  
Katharina zes kinderen, van wie er twee 
jong stierven. Hij was verbaasd over 
zijn eigen vaderlijke gevoelens: “Hoe 
zou het toch komen dat ik zoveel van 
ze houd? Doordat ze poepen, plassen 
en huilen, zodat ik zorgzaam voor ze 
moet zijn? Eigenlijk besef ik hierdoor 

pas hoe groot Gods liefde voor ons is.” 
De vieze luiers die hij moest verscho-
nen werden voor hem een beeld van 
zijn eigen stinkende zonden die door 
God de Vader vergeven werden. Hij 
leerde eens te meer dat Gods liefde 
sterker is dan onze viezigheid. En dat 
we slechts uit genade zijn kinderen zijn, 
zolang we hier op aarde leven én tot in 
eeuwigheid!

Ida Slump-Schoonhoven,  
coördinator ForumC-Kunst

Samenvatting
Een onbekende monnik, in een onbeduidend stadje, maar dat verandert 
snel. Luther wil iedereen bereiken, de geestelijkheid maar ook de gewone 
gelovigen. Daarom schrijft hij veel in de volkstaal, maar, omdat niet 
iedereen kan lezen, ziet hij ook het belang van afbeeldingen in. Ondanks 
het misbruik van beelden in de kerk maakt hij er dan ook heel bewust 
gebruik van. We kennen de propagandabeelden (zeg maar de cartoons 
van die tijd), de Merkbilder, geheugensteuntjes om de tekst te onthouden 
en de Spiegelbilder, voor een goed begrip.
 

1. Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.

Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.

Der alt böse Feind
mit Ernst er’s jetzt meint,
groß Macht und viel List

sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren;

es streit’ für uns der rechte Mann,
den Gott hat selbst erkoren.

Fragst du, wer der ist?
Er heißt Jesus Christ,

der Herr Zebaoth,
und ist kein andrer Gott,

das Feld muss er behalten.

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär
und wollt uns gar verschlingen,

so fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen.

Der Fürst dieser Welt,
wie sau’r er sich stellt,
tut er uns doch nicht;

das macht, er ist gericht’:
ein Wörtlein kann ihn fällen.

4. Das Wort sie sollen lassen stahn
und kein’ Dank dazu haben;

er ist bei uns wohl auf dem Plan
mit seinem Geist und Gaben.

Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib:

lass fahren dahin,
sie haben’s kein’ Gewinn,

das Reich muss uns doch bleiben.

Maarten Luther

Overgenomen met toestemming van de 
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
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evangelische kerken en charismatische 
bewegingen slagen erin om grote groe-
pen leden van de kerken aan te trekken. 
Maar ook hierop is kritiek. Zij leren bij-
voorbeeld positief denken in plaats van 
Bijbels onderwijs, leggen de nadruk op 
de zegen van God in plaats van op God 
zelf, ze manipuleren door op de emotie 
in te spelen en besteden geen aandacht 
aan de intellectuele kanten van het ge-
loof of de maatschappelijke verantwoor-
delijkheden van een Christen.

Blijf de diepte van de 

Schrift ontdekken vanuit 

een gereformeerde 

overtuiging 

De Chinees-Indonesische pastor Step-
hen Tong heeft met zijn volgelingen een 
beweging opgestart die gereformeerde 

theologie combineert met het gepassio-
neerde van opwekkingsbewegingen. Zij 
overtuigen mensen dat gereformeerde 
theologie, met haar nadruk op Gods 
soevereiniteit en het idee dat wij moe-
ten leven voor zijn glorie, de meest om-
vattende theologie is die christenen een 
robuuste basis geeft voor hun geloofs-
leven. Deze groep heeft gezorgd voor 
een renaissance van gereformeerde 
theologie in Indonesië. Er zijn ook veel 
Indonesische christenen die weliswaar 
in hun eigen kerkgenootschap blijven, 
maar wel door deze groep geïnspireerd 
zijn. Ik groeide op in de grote gere-
formeerde kerk, maar voelde me erg 
aangesproken door Stephen Tong en 
zijn beweging. In Japan sloot ik mij aan 
bij een evangelische kerk met gerefor-
meerde inslag en in Kampen zijn we 
voluit GKv-lid in de Eudokiakerk.

Japan
Japan sloot zich van het buitenland af 
tot de tweede helft van de 19de eeuw. 

Nederlandse handelaren mochten wel 
handel drijven met Japanners omdat ze 
niet de intentie hadden het evangelie  
te verspreiden. 

Nederlanders 
vinden het maar een 
ouderwets onderwerp

De eerste protestantse zendelingen 
die naar Japan kwamen, waren uitge-
zonden door de Nederlandse Gerefor-
meerde Kerk in Amerika. Zij stichtten 
de eerste protestantse kerk in Japan. 
Andere kerkgenootschappen zonden 
ook zendelingen. Het protestantisme 
in Japan was dus vanaf het eerste begin 
verdeeld over vele kerkgenootschap-
pen. Tot op de dag van vandaag is dat 
een van de kenmerken van het christen-
dom in Japan. In reactie hierop bestaat 
er onder Japanse christenen een grote 
allergie tegenover Systematische  

Wereldwijd 
gereformeerd
Surya Harefa (1978) is geboren en getogen in Indonesië. Na de middelbare school kreeg hij een beurs om in Japan 
Japans en marketing te studeren. Vervolgens studeerde hij aan een Japans seminarie en gedurende 8 jaar was hij 
predikant in de Indonesische Internationale kerk in Tokyo en Oarai – Japan. 
Ds. Harefa en zijn Japanse echtgenote hebben een zoon (6) en een dochter (2). In augustus 2015 kwam het gezin 
naar Kampen (TU) voor het eenjarige masterprogramma MIRT (Master of Intercultural Reformed Theology). 
Na hiervoor afgestudeerd te zijn is ds. Harefa begonnen in het eerste jaar van zijn promotiestudie om nog beter 
voorbereid te zijn om les te geven aan een seminarie in Japan. 

Hoewel Indonesië het grootste moslimland ter wereld is zijn er ook plaatsen waar 
overwegend christenen wonen. Dat is te danken aan Nederlandse en Duitse zendelingen 
die vanaf de zeventiende eeuw het evangelie zijn gaan verspreiden. De Indonesische 
christenen staan dus in het krijt bij jullie, door jullie konden ze Christus leren kennen en 
in Hem geloven. Maar zoals Indonesische christenen in het krijt staan bij jullie, staan 
júllie in het krijt bij Japanse christenen omdat jullie het evangelie daar niét brachten. De 
Japanse overheid werd gestimuleerd in de vervolging van christenen omdat ze merkten 
dat de handel met Engeland en Nederland daar geen schade van ondervond. 

N ederlandse zendelingen hebben 
Indonesiërs bekend gemaakt met 

de gereformeerde theologie en traditie. 
Ze stichtten kerken en seminaries; veel 
daarvan bestaan nog steeds en zijn 
zelfs de belangrijkste kerken en semina-
ries van het land geworden. Ook op so-
ciaal vlak waren de zendelingen actief: 
uitgeverijen en boekhandels, christelijke 
scholen en universiteiten, bejaarden-
tehuizen en ziekenhuizen; waardevolle 
vruchten van de zendelingen en Indone-
sische christenen met een gereformeer-

de achtergrond. Zelf ben ik gedoopt in 
de GKI Kwitang kerk in het centrum van 
Jakarta. Deze kerk werd in 1873 gesticht 
door een Nederlandse zendeling (E. 
Haan, uitgezonden door de Christelijke 
Gereformeerde Kerk op 19 december 
1873) en heeft momenteel 7500 leden. 
Er is een christelijke boekhandel en een 
christelijke uitgeverij in de buurt van 
de kerk en er zijn banden met allerlei 
organisaties die christelijke scholen en 
universiteiten, ziekenhuizen en begra-
fenisondernemingen ondersteunen. 

Ondanks al deze mooie dingen komt 
er van evangelische christenen ook wel 
kritiek op kerkgenootschappen met 
een gereformeerde achtergrond. In de 
eerste plaats omdat deze kerken hun 
leden vaak toestaan er syncretistische 
geloofsovertuigingen en levensstijlen op 
na te houden. Ten tweede hebben veel 
van deze kerken de zogenaamd liberale 
theologie omarmd. Veel dominees en 
theologen herinterpreteren het evange-
lie als actief zijn in liefdadigheidswerk 
of andere sociale activiteiten. Veel 
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Theologie, dogmatiek. Zij willen alleen 
van de bijbel leren en niet van mense-
lijke theologische constructies. Daar-
door bepreken Japanse voorgangers 
met name vers-voor-vers teksten en niet 
bepaalde onderwerpen. Een mooie kant 
van Japanse christenen is hun doorzet-
tingsvermogen, zoals in evangelisatie 
en wereldwijde zending. Kunt u zich een 
kerk voorstellen met maar 50 leden; een 
kerk die toch een dominee kan betalen, 
een kerkgebouw onderhouden, regelma-
tig evangelisatiebijeenkomsten houden, 
betrokken is bij wereldwijde zending en 
zelfs een zendeling kan uitzenden?

Een grote uitdaging voor Japanse 
christenen is hoe zij als christenen 
kunnen bijdragen aan de Japanse 
samenleving. Het is voor een Japanner 
moeilijk om christen te worden, maar 
als hij eenmaal gekozen heeft blijkt hij 
ook erg toegewijd en betrokken te zijn. 
10 % en meer van zijn inkomsten wordt 
besteed aan kerkenwerk. Hierbij moet 
wel vermeld worden dat de levensstan-
daard van een dominee onder die van 
de gemiddelde Japanner ligt. 

Bijbelstudie
Hoewel er verschillen zijn is de gemid-
delde gemeente klein. De circa 30 leden 
komen op zondag bij elkaar en starten 

om 9 uur met een zondagschool. Dan, 
om 10 uur is er een dienst, waarna er 
gezamenlijk wordt gegeten. In som-
mige gemeenten is er daarna nog een 
bijbelstudie. Op woensdag wordt er 
een gebedssamenkomst georganiseerd 
en voor huisvrouwen is er in de week 
vaak ook nog een bijeenkomst. Omdat 
er niet zo veel aan bijbelstudie wordt 
gedaan is er geen uitgebreid pakket aan 
bijbelstudiemateriaal. Voor mensen die 
christen willen worden is dat er wel, 
maar omdat het mensen betreft met 
weinig bijbelse achtergrondkennis is het 
vrij eenvoudig materiaal. 

Gereformeerde theologie
Samenvattend wil ik zeggen: zorg dat je 
betrokken raakt bij directe evangelisatie 
of zendingswerk. Ik heb gehoord dat 
de GKv bijvoorbeeld zijn best doet om 
vluchtelingen te bereiken en vele zen-
delingen in het buitenland ondersteunt. 

U zult versteld staan van de waarde van 
uw bijbel en uw gereformeerde manier 
van bijbellezen wanneer u spreekt met 
mensen die dat niet kennen. U zult zich 
ook bewuster worden van de geestelijke 
strijd die gaande is. Blijf de diepte van 
de Schrift ontdekken vanuit een gere-
formeerde overtuiging. Herwaardeer de 
waarde van gereformeerde theologie. 
Het is ironisch dat veel Aziaten naar 
Nederland komen om gereformeerde 
theologie te bestuderen, terwijl Ne-
derlanders het maar een ouderwets 
onderwerp vinden. In zowel Indonesië 
als Japan is het zeer relevant, voor 
christenen, maar ook voor de bredere 
samenleving. Dit geldt ook voor Neder-
land. Ik begrijp dat het tegenwoordig 
niet voldoende is om alleen de catechis-
mus uit je hoofd te leren. Maar de kern 
daarvan, het gereformeerde denken, 
moet niet verdwijnen!

De film Silence gaat over de Spaanse jezuïet Franciscus Xaverius. Hij gaat in 
1549 aan land in Japan, het nieuwe missiegebied van de jezuïeten. In de  
periode van een mensenleven groeit het aantal Japanse christenen tot maar 
liefst driehonderdduizend. Xaverius noemt het land uitermate geschikt voor  
het christendom.Maar nog aan het einde van de zestiende eeuw verandert  
de situatie. De shoguns verdrijven de priesters en eisen van alle christenen  
dat ze afstand doen van hun geloof en zich als boeddhist laten registreren.  
Zij die hun geloof niet afzweren, riskeren martelingen tot de dood.  
(Bron: ND 2-2-17 Maurice Hoogendoorn)

weet-je

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

Op weg
Een derde deel in de ‘Bijbelstudie-uitgaven’ is bij de Vuurbaak 
verschenen. Deze keer een thema waarin zeven hoofdstukken be-
handelt waaruit Piet Houtman verbinding legt met ons onderweg 
zijn. We zijn vreemdelingen en gasten ‘bijwoners’ hier op aarde. 
Maar wat betekent dit voor ons als kind van God, hier en nu? Wij, 
die geloven in die toekomst. Neemt die verwachting wel een grote 
plaats in in ons leven van elke dag? Wat is de invloed van onze 
omgeving op dit toekomstbeeld? En wat als er bij ons angst leeft 
voor wereldcrises? Wie en wat geeft ons steun, zekerheid en rust?
Piet Houtman, Op weg naar de nieuwe aarde, Vuurbaak, Barneveld, 
2016, ISBN 9789055605170, 104 pag. € 9,90

Luther breaking news for 2017
2017 ‘Reformatiejaar’. Het kan u niet ontgaan 
zijn. Maar, hoeveel zegt dit alles de gemiddelde 
kerkganger nog? Vijfhonderd jaar is een lange 
tijd. Wie weet er vandaag de dag nog, wie Luther 
was? Waar de beweging voor staat, waarvan zijn 
vijfennegentig stellingen het startschot vormden? 
Wat ‘gereformeerd zijn’ precies inhoudt? Ga met 
gemeenteschets 27 gemeentebreed terug naar de 
‘basis’. Wat is nu eigenlijk precies de boodschap 
geweest, die Luther en de Reformatie opnieuw 
zijn gaan brengen? 

Johnny Cash
Met luIde troM(p) | Frits Tromp

Halverwege april hebben we stilgestaan bij het lijden, sterven en opstaan van Jezus. 
Hoewel het bij Jezus een fysieke opstanding betrof, zijn in de literatuur veel voorbeelden 
te noemen van minder letterlijke opstandingen. De feniks bijvoorbeeld, die volgens 
de Griekse mythologie in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te 
worden. Analoog aan dit verhaal, worden ook moderne mensen als feniksen bestempeld. 
Mensen die allang waren afgeschreven, om wat voor reden dan ook, die toch in staat 
bleken te zijn om weer uit hun as te herrijzen. Het betreft in dit taalgebruik overigens 
altijd een figuurlijke of symbolische wederopstanding. Na Jezus zijn geen verhalen 
bekend van mensen, die uit de dood zijn teruggekeerd.

I emand die als een feniks herrees, is 
Johnny Cash. Hij werd geboren in 

februari 1932 als J.R. Cash in de Ame-
rikaanse staat Arkansas. Deze Man In 
Black werkte sinds 1955 aan zijn carrière, 
wat zo zijn weerslag had op zijn gezond-
heid. Zijn tourschema's legden zo'n druk 
op de schouders van Cash, dat hij vanaf 
het eind van de jaren vijftig alcohol- en 
drugsproblemen had. 

Cash verrees 

uit zijn as 

Hij kwam meermalen in aanraking met 
justitie, onder andere wegens het smok-
kelen van amfetamine naar El Paso. 
Twee zaken zorgden ervoor dat hij zijn 
verslavingen overwon: de ontmoeting 
met June Carter (uit de muzikale Carter 
Family) en het hervonden geloof. Cash 
verrees uit zijn as. Ondanks dat hij tot 
zijn dood muziek is blijven maken, is ook 
in de jaren na de bekering vaak gespro-
ken over een (muzikale) “wederopstan-
ding”, in termen van een comeback. Een 
van die comebacks is de cyclus American 
Recordings. Dit is een serie albums 

met nummers die Cash niet per se zelf 
schreef, maar die van collega-artiesten 
zijn waardoor Cash geïnspireerd raakte. 
De productie was in handen van Rick 
Rubin en de titel van deze reeks verwijst 
naar de platenmaatschappij, die de 
laatste albums van Cash op de markt 
bracht. Een van de laatste nummers die 
de zanger opnam, was “Ain't no grave”. 
Ontroerend, als je bedenkt dat Cash toen 
al met een been in het graf stond:

There ain't no grave can hold my body down
There ain't no grave can hold my body down
When I hear that trumpet sound I'm gonna 
rise right out of the ground
Ain't no grave can hold my body down

Door de jarenlange verslavingen, kun 
je van een wonder spreken dat Cash de 
respectabele leeftijd van 81 jaar heeft 
bereikt. Het zou in de lijn der verwach-
ting hebben gelegen, als June Carter 
Cash haar man naar het graf zou heb-
ben begeleid. De twee waren enorm 
dol op elkaar, ze waren daadwerkelijk 
tot één vlees geworden. Het is zoals 
Over The Rhine zingt in Earthbound 
Love Song uit 2013:

Some questions cannot be answered
Who’s gonna bury who
We need a love like Johnny
Johnny and June 

June die haar man Johnny begraaft. 
Niets was minder waar, het was juist 
June Carter die als eerste overleed. Zij 
geraakte 15 mei 2003 uit de tijd; vier 
maanden later verruilde Johnny het 
tijdelijke voor het eeuwige, kort nadat 
hij de laatste opnames had voltooid 
voor zijn American Recordings.
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De eerste decennia na Luthers 
optreden in 1517, noemen we de 

vroege reformatie. Eenheid in geloof 
ontbrak vaak nog onder protestanten 
en hun sympathisanten. Of het moet 
gaan om eenheid in afwijzing van de 
fouten binnen de moederkerk. Kritiek 
hebben op en klagen over kan overi-
gens samenbindend werken, hoorde 
ik laatst op de autoradio. Maar de 
Reformatie bleef niet stilstaan bij kritiek 
op de oude kerk. Die rol was meer weg-
gelegd voor het humanisme uit die tijd. 
De kerkhervormers verdiepten zich in 
de Schrift. Wat leert ons Gods Woord? 
En vervolgens werd het geloof positief 

uitgedragen, beleden. Dat onderwijs 
uit de bijbel moest zich als het ware 
eerst nog ontplooien. Want er moest 
een behoorlijke achterstand worden 
ingehaald. 

Vrijwillig
Voor de vorming van de gereformeerde 
kerk in ons land, was vooral de peri-
ode van laten we zeggen ca. 1560-1580 
bepalend. Vanwege geloofsvervolging 
in de Nederlanden waren veel mensen 
uitgeweken naar de vluchtelingen-
centra in Duitsland en Engeland. De 
gereformeerde vluchtelingenkerken 
konden zich daar in relatieve vrijheid 

ontwikkelen en organiseren. Uitgewe-
kenen sloten zich daarbij aan, stelden 
zich daar onder opzicht en tucht van 
de kerkenraad. Voor ons klinkt dat zo 
gewoon, maar dat was wel een breuk 
met het verleden. Want vanaf nu was je 
niet meer automatisch verbonden aan 
een kerk. Gereformeerde protestanten 
die hier bleven, gingen ondergronds en 
waren lid van de kerk onder het kruis. 
Zowel de gereformeerde kerk onder 
het kruis in de Nederlanden, als de 
vluchtelingkerk in het buitenland, werd 
een ‘vrijwilligerskerk’. Iemand werd lid 
op grond van een bewuste keus. In elk 
geval werd niemand daartoe verplicht.

Leergemeenschap
Die keuze werd meestal gemaakt op 
grond van een persoonlijke geloofs-
overtuiging. Want de alles beheersende 
verbindingsfactor was niet een geo-
grafische herkomst, afkomst of sociale 
stand, maar het gemeenschappelijk 
geloof. De gereformeerde kerk was van 
meet af aan een ‘leergemeenschap’ 
(Hand. 2:42). 

vervolgens werd 
het geloof positief 
uitgedragen

De verwoestende krachten van theo-
logische onkunde en kerkelijke misère 
hadden diepe sporen getrokken in kerk 
en samenleving. Dat moest ge-re-
formeerd worden. Overigens mogen wij 
het begrip ‘leergemeenschap’ hier niet 
opvatten in de moderne betekenis, als 
een gemeente die, eindeloos, op zoek 
is naar de waarheid. En ook niet - wat 
we tegenwoordig vaker horen - dat de 
waarheid een Persoon is en dat wat een 
kerk verder allemaal nog belijdt van 
ondergeschikt belang is. Nee, in de ont-
staanstijd van de gereformeerde kerk 
mogen wij ‘leergemeenschap’ opvatten 
als een gemeente die het Schriftuurlijk 
onderwijs als haar fundament be-
schouwde en tegelijk als haar grens. 

Overleg en afspraken
Hoe kreeg dat kerkelijk handen en 
voeten? Door niet plaatselijk te blijven 
hangen, maar door bovenlokaal te over-
leggen en afspraken te maken. Door ge-
zamenlijk bijbelgetrouwe belijdenissen 
te aanvaarden, die elkaar niet uitsluiten 
of tegenspreken. De eerste synodes in 
de jaren zeventig van de 16e eeuw ko-
zen weloverwogen voor de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis als kerkelijke confes-
sie. En voor het kerkelijk onderwijs viel 

de keuze op de Heidelbergse Catechis-
mus. Eenheid in belijden stond vanaf 
de geboorte van het kerkverband boven 
individueel verschil in geloofsbeleving 
en allerlei andere onderlinge verschillen 
die er mochten zijn. Daarover werden 
heldere afspraken gemaakt. 
En uiteraard diende Gods Woord - door 
preken - zuiver te worden bediend aan 
de gemeente. Het Woord moest vrij 
baan hebben binnen de kerkelijke ge-
meenten. Niets en niemand mocht dat 
in de weg staan. En daarom werd een 
kerkorde opgesteld. Dat lijkt misschien 
onwerkelijk: menselijke afspraken die 
de vrije loop van het onderwijs uit Gods 
Woord willen faciliteren en borgen. 
Maar de kerkorde beoogde juist het 
omgekeerde: Gods Woord onderwijst 

zelf wat de kerk heeft te geloven. En 
dat Schriftuurlijk onderricht moet de 
kerk vervolgens uitdragen en bewaken. 
Daarvoor waren ook grondig opge-
leide predikanten nodig. Dat was ook 
een zorg van de eerste synodes in de 
Nederlanden. Met dit alles was de basis 
gelegd voor een solide kerkverband dat 
bestand bleek tegen de stormen die 
weldra volgden, zowel van buitenaf als 
van binnenuit. Sterker nog: de gerefor-
meerde kerk is in zwaar weer geboren. 

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

De eerste klap is een daalder waard, zeggen we weleens. Bij een sportwedstrijd is 
de start vaak beslissend voor de einduitslag. Op een vergadering wordt met een 
eerste vraag of opmerking dikwijls de toon gezet voor het verdere gesprek. Tijdens 
een kennismaking zijn de eerste seconden - onbewust, maar toch - bepalend voor 
hoe je de ander inschat. Deze keer willen we een kijkje nemen bij de wieg van het 
gereformeerde kerkverband. Hoe begon het?

Agenda
5-19 augustus Tentoonstelling ‘Van oog tot Woord’ 
 Kerk in het licht van Gods Woord, Jozefkerk Assen
25 augustus Janskerk te Utrecht symposium: 
 Luther en de vrijheid 
15 september-13 oktober 2017 Het Hersteld Hervormd Seminarie i.s.m. 

Driestar educatief serie openbare colleges Reformatie: toen en nu.
22 september-28 januari Presentatie Luther in het Museum 

Catharijneconvent: de roerige tijd aan het eind van de middeleeuwen, 
waar de katholieke kerk het alomtegenwoordige geloof van de mensen 
misbruikt om zichzelf te verrijken. 

24 september 2017 
 Cantatedienst ‘Ein feste Burg’ in de Adventskerk te Assen. 
 12:00-13:30. Tischrede, Sint Joostkapel te Gouda
4 oktober 2017 Lezing Herman J. Selderhuis Protestantse Kerk Eibergen: 

Luther, een mens zoekt God. 
5 oktober 2017 Reformatieavond Nieuwleusen m.m.v. Herman J. Selderhuis 

en Peter Bergwerff. 
7 oktober 2017 Concert Vocaal Ensemble Rijssen Dorpskerk te Holten: drie 

Luthercantates van Telemann.
7 oktober 2017 Kerkmuziekdag in Leiden: muziek bij Luther en de 

Reformatie.
Kijk ook op: refo500.nl

1716
en zó voort | Huib Noordzij

Bij de wieg van de 
gereformeerde kerk 



verBeeldIng verwoord | Ludie Gootjes

De Bijbel alleen

Evert Meilink, Najaar, 2012, olieverf op doek, 90x100

Genesis 2:4b Op een dag maakte God, de Heer, de hemel en de aarde.
Psalm 19:1-6 De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is. De 

hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft: de zon, de maan en 
de sterren. De hemel vertelt het elke dag, de hemel zegt het iedere nacht, in een 
eigen taal. Het is geen gewone taal, geen taal met woorden. Het is taal zonder 
geluid. Toch gaat het bericht de hele aarde over, het gaat de wereld rond.
Job 38:14 als de zon opkomt verandert de aarde. De wereld wordt zichtbaar en 
alles krijgt kleur.

Zo spreekt God zelf over zijn schepping.

Voor vele kunstenaars is zijn schepping een grote inspiratiebron. Een voorbeeld 
van een kunstenaar die niet zonder deze inspiratiebron kan is Evert Meilink, 
zelf vertelt hij over zijn werk: “Mijn leven lang heb ik gezworven door de natuur. 
Door velden, bossen en langs houtwallen. Ik ben gaan houden van haar vele 
verschijningsvormen door de jaargetijden heen. Telkens opnieuw prikkelt ze me 
om de opgedane indrukken op het doek in verf te vangen. Ik hecht daarbij veel 
belang aan maten en tegenstellingen, elkaar kruisende lijnen, kort en lang, breed 
en smal, licht en schaduw. De hoek van een afhangende tak met de diagonaal 
door het beeld lopende boom. Denkbeeldige driehoeken, niet zichtbaar maar 
bijdragend aan het soort evenwicht waar je toch altijd naar op zoek bent. Ieder 
detail is dienend aan het geheel en zo aan het kijkgenot”. 

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle en is naast beeldend kunstenaar Master of 
Education in Arts

Het is taal 
zonder geluid
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Wie wil niet altijd jong en vitaal 
blijven? Je kunt er iets aan doen, 

door dagelijkse oefeningen. Maar 
uiteindelijk verlies je het. Psalm 103 is 
daar ook eerlijk over: ‘de mens zijn dagen 
zijn als het gras, als een bloem in het 
veld... 

Hoe kan in diezelfde psalm dan staan:  
 Uw jeugd vernieuwt zich als een arend?’

Sowieso kun je je afvragen hoe die arend 
dat doet: zijn jeugd vernieuwen. Als wij 
dat kunstje nu ook eens zouden kunnen 
leren... 

God heeft wel wat met arenden. In het 
Oude Testament komen ze nogal eens 
voor. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 
32: Ik heb u op arendsvleugels gedragen. 

In Nederland komt de zeearend van alle 
arenden het meeste voor. Op 10 
plaatsen broeden ze dit jaar. In Israël is 

Fit4free

de steenarend de meest voorkomende 
arendsoort. In het Engels heet hij 
‘Golden Eagle’. Kunnen zij echt hun 
jeugd vernieuwen? De dichter beschrijft 
wat hij ziet. Hij ziet dat een arend oud 
wordt en er toch sterk en krachtig uit 
blijft zien. Vandaar de beeldspraak:  
‘Uw jeugd vernieuwt zich als een arend’.

En dat is ook aan ons gegeven: je jeugd 
vernieuwen. Aan de mens die als gras is, 
als een bloem in het veld , kort bloeiend. 
Als hij al bloeit.

De Golden Eagle 
vliegt naar een 
gouden toekomst

Toch een eeuwige jeugd. Het is gegeven 
aan hen die de Here vrezen, gehoor-
zaam aan het Woord dat Hij spreekt. 
Het is gegeven aan wie liefhebben Hem, 

die het Woord zelf is, onze Here Jezus 
Christus. 

Je ziet de verjonging niet altijd aan de 
buitenkant. Die zit dieper. Ik denk aan  
2 Korinte 4: 16 ‘Ook al gaat ons uiterlijk 
bestaan verloren, ons innerlijk bestaan 
wordt van dag tot dag vernieuwd’. 

Ook dat zie je: aan de buitenkant gerim-
peld en traag, van binnen een vitaal geloof 
en vertrouwen op God. Die vernieuwing 
zet zich door tot over de dood heen.  
De Golden Eagle vliegt naar een gouden 
toekomst, voor eeuwig jong en fit. 

En voor nu blijven we vitaal door de 
dagelijkse oefening met het Woord, dat 
Hij spreekt.

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

Uw jeugd vernieuwt zich als een arend..
De mens zijn dagen zijn als het gras…
Maar de Heer is trouw aan wie Hem vrezen ...
Gehoorzaam aan het Woord dat Hij spreekt 
Ps. 103: 5, 15, 17, 20

al wat adeMt | Jacko Holtland 

Tonnis Groenveld, Toos Slot-van der Woerd en Piet Zeilstra

Een mens zoekt God

Prof. dr. H. J. Selderhuis, Luther. Een mens zoekt God, de Banier, Apeldoorn, 
2015, ISBN 9789462786424, 336 pag. € 24,95

Luther is bekend als de man die het 
evangelie weer onder het stof van 

de kerkelijke traditie en van kwalijke 
praktijken als de aflaathandel vandaan 
haalde. En terecht, al stond hij daarin 
niet alleen en rustte hij op de schou-
ders van voorgangers. Boeiend en 
soms aangrijpend is het om te lezen 
hoe Luther worstelde met zijn idee van 
een boze God die door zijn (straffende) 
gerechtigheid onbereikbaar is. Hij be-
sefte dat wij vanuit onszelf nooit in het 
reine kunnen komen met hem. Maar 
hij kwam erachter dat God zelf ons met 
zich in het reine brengt, door genade. 
Hij kwam langzamerhand, stapsgewijs 
tot dat inzicht. Maar toen was hij ook 
niet meer te stoppen, ondanks alle 
pogingen van kerkelijke en politieke au-
toriteiten om hem de mond te snoeren.

Luther wordt wel eens afgeschilderd 
alsof hij het conflict zocht met alle 
autoriteiten die hij tegenkwam (vanuit 
een soort verzet tegen zijn vader). Mis-
schien dat onbewust verzet tegen zijn 
vader meegespeeld heeft, maar de wer-
kelijkheid is, zoals vaak, ingewikkelder. 
Luther was niet van plan zich te verzet-
ten tegen de paus en een tegenkerk te 
beginnen. Hij wilde de kerk hervormen, 
en had op zich geen bezwaar tegen een 

Professor Herman J. Selderhuis schreef een boek over Luther. 
Het boek is lijvig en bevat veel informatie, maar boeit van 
begin tot eind. En geen wonder, Selderhuis is Luther-kenner, 
en tegelijk een rasverteller, die je meeneemt in het verhaal. 
Zijn relativerende toon, zijn milde beoordelingen en zijn droge 
humor werken daaraan mee.

paus, als diens gezag maar niet boven 
dat van de bijbel zou staan! En juist 
daar kwam hij in conflict. Hij erkende 
ook het gezag van overheden. Vandaar 
dat hij ook de boerenopstand veroor-
deelde. En op de befaamde rijksdag te 
Worms stond hij niet trots tegenover 
de keizer en alle autoriteiten (zoals de 
schoolboekjes deden geloven) maar 
eerder schuchter. 
Luther stond voor het evangelie, maar 
vereenzelvigde zijn werk er ook mee. 
Vooral op latere leeftijd zag hij kritiek 
op zijn werk als vijandschap tegen het 
evangelie. Hij kon geen personen van 
zaken scheiden. Fel ging hij tekeer 
tegen de paus, die hij als antichrist 
zag, tegen de Turken/moslims, tegen 
wederdopers en geestdrijvers (en de 
gereformeerden waren voor hem daar-
aan verwant), en berucht zijn zijn uit-
halen naar de Joden, die later door het 
anti-semitisme van Hitler en trawanten 
dankbaar gebruikt zijn.

Luther werd geplaagd door heel wat 
ziekten, en het is ongelooflijk hoeveel 
hij ondanks dat presteerde: lesgeven, 
preken, brieven met adviezen en troost 
schrijven, reizen. Misschien dat zijn 
ongemakken wel meewerkten aan de 
felheid van zijn reacties tegen anders-
denkenden. Zijn vriend en medewerker 
Melanchton heeft daaronder geleden. 
Dat was een vredelievend man en 
een systematisch denker, waar Luther 
opvliegend en impulsief was. Ook zijn 
vrouw Katharina had het nodige met 
hem te stellen, maar zij kon hem wel 
aan.
Kortom, stof voor een boeiende bio-
grafie. En dat heb je met dit boek in 
handen.(TG)

zeearend
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Toen ik het luisterboek over Luther en Bach kreeg toege-
stuurd zou ik net de nachtdienst ingaan. 's Nachts op 

de vrachtwagen had ik uren de tijd om te luisteren. 
Govert Jan Bach (nog familie van de grote Bach!) sprak een 
boek in op 2 CD's, één over Luther en één over Bach. En 
vooral de 2e CD maakt duidelijk hoe de muziek van Bach 
verweven is met het werk van Luther. Geen wonder, Luther 
heeft Duitsland en de wereld diepgaand beïnvloedt door zijn 
niet te overschatten bijdrage aan de Reformatie. Maar zijn 
invloed gaat ook verder. Maarten Luther was een taalvirtuoos 
en hij was zeer muzikaal. Zijn bijbelvertaling is nog altijd een 
monument in Duitsland, nog meer dan de Statenvertaling 
in Nederland. En Luther wist 
liederen (tekst en muziek) in 
te zetten voor onderwijs en 
troost.

Johann Sebastiaan Bach is 
diepgaand beïnvloed door 
Luther. Geen wonder, hij 
groeide ermee op, en net 
als Luther was hij gelovig, 
geniaal en muzikaal. Govert 
Bach verstaat de kunst om 
het leven en werk van Luther 
en Bach in kort bestek weer 
te geven. Het verhaal wordt 
afgewisseld met muziekfragmenten. Zowel beginnelingen als 
kenners (van Luther en/of Bach) vinden veel van hun gading. 
Het boek bevat ook nog 2 CD's met de Lutherse missen van 
Bach. Een merkwaardige keus: in die missen is de invloed 
van Luther veel minder dan bijvoorbeeld in zijn cantates. 
Maar wat geeft het, ze zijn een lust voor het oor! (TG)

Zoals u weet wordt dit jaar veel aandacht besteed aan de 
Reformatie, nu 500 jaar geleden. Daarom koos de redac-

tie ervoor ook dit boek te bespreken. Het boek gaat niet over 
de reformatie op zich, maar brengt die tijd heel dichtbij. 

Luther leefde eerst als 
monnik, maar is later 
toch getrouwd, met een 
voormalige non: Katha-
rina van Bora. In eerste 
instantie werd getrouwd 
uit sympathie, maar 
dit groeide toch uit tot 
een sterke en liefdevolle 
huwelijksband, waarin zij 
elkaar met eigen gaven 
aanvulden. Ze kregen 
6 kinderen. Het boek 
neemt u mee naar de we-
reld van toen: wonen, werken, maatschappelijke meningen, 
gezondheidszorg, het is niet te vergelijken met vandaag. 
Het gezin leefde in het klooster, met veel ruimte, maar met 
weinig gemakken. Het was hard werken! Käthe zorgde voor 
het huishouden, het gezin en voor de vele gasten: studenten, 
familie en mensen/kinderen die onderdak nodig hadden. 
Ook voor de (moes)tuin, de bierbrouwerij en zaken die het 
werk van Luther met zich meebracht. Luther was veel van 
huis. Het gezin kende geluk, maar ook verdriet: een kind 
overlijdt als baby, een kind als meisje van 13 jaar. 
De titel van het boek is als volgt te verklaren: de morgenster 
duidt erop dat Käthe zeer vroeg opstond. De Wittenberg is de 
naam van het klooster. Het boek leest makkelijk en geeft veel 
interessante informatie. (TSW)
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De morgenster van 
Wittenberg

Geen Bach zonder 
Luther
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Kerkhervorming

Boeken

Huib Noordzij, Handboek van de Reformatie. De Nederlandse 
Kerkhervorming in de zestiende en zeventiende eeuw, Kok, Utrecht, 2012, 
(o.a. nog bij Bol.com) ISBN 978 90 435 1537 5, 656 pag. € 9,90

Christa Boerke, De morgenster van Wittenberg, 
Het leven van Käthe Luther, Den Hertog, Houten.
ISBN 9789033127885, 148 pag. € 14,90

Govert Jan Bach over Maarten Luther en Johann 
Sebastian Bach - Twee grensverleggers, een hoorcollege 
vol muziekfragmenten, Rubinstein, Amsterdam, 2017, 
ISBN 9789047622970, Boek met 4 CD's, € 24,99

De eerste druk verscheen in 2003 
en de tweede herziene druk in 

2012. Het meest opvallend is het toe-
voegen van een compleet nieuw derde 
deel: Verboden maar gedoogd. Deel 1 
is een chronologisch overzicht van de 
politieke en staatkundige gebeurtenis-
sen per gewest in het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog. Je leest tegen 
de achtergrond van de vaderlandse 
geschiedenis over de belangrijkste 
kerkelijke vergaderingen (o.a. Emden 
(1571)). Het is heel bijzonder dat na 
1572 een stabiel kerkverband ontstond, 
Noordzij beschrijft dat dit terug te 
voeren is op de vluchtelingenkerken 
in Engeland en Duitsland waar het 
verlangen ontstond naar een gemeen-
schappelijk kerkelijk leven. Deze wens 
namen de teruggekeerde vluchtelingen 
mee naar Holland en Zeeland. Vanaf 
de eerste synode werd al gesproken 
over de invoering van een kerkorde en 
het ondertekenen van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis door ouderlingen. 

Het tweede deel van het boek is thema-
tisch met onderwerpen als: kerkenraad, 
kerkelijke tucht, opleiding, kerkvisitatie, 
onderwijs. In het derde gedeelte wordt 
de strijd tussen Arminius en Gomarus 
beschreven. In deel 1 stopt de geschie-
denis bij de aanloop naar deze twisten. 
Deel 3 vertelt hoe deze strijd afloopt 
en er later zelfs een remonstrantse ge-
loofsgemeenschap wordt gedoogd. Het 
gedeelte over Lutheranen is actueel. 
Echt nieuw voor mij was het hoofdstuk 
over de contrareformatie in Nederland. 
Hoe verging het de rooms-katholieken 
nadat de gereformeerde kerk de enige 
publieke kerk binnen de republiek was 
geworden. Het kerkhistorisch onder-
zoek naar de reformatie is nog niet 

af. Het blijft “werk in uitvoering” zegt 
Noordzij. Maar wie dit boek leest krijgt 
een gedegen overzicht van en inzicht in 
de kerkreformatie. Van harte aanbevo-
len. (PZ)

www enzo

opkijken.nl/dovenportal
Opkijken wil dat doven en slechthorenden zo goed 
mogelijk mee kunnen doen aan het kerkelijk leven. 
Zij hebben regelmatig te maken met ingewikkelde 
situaties. Iemand betrekt een slechthorende 
bijvoorbeeld niet bij een gesprek of begint juist heel 
hard te praten. Het verschil tussen de dove en horende 
wereld zorgt nog wel eens voor misverstanden. Door 
op de juiste manier met mensen te werken die een 
auditieve beperking hebben zullen de dovenwereld en 
de horende wereld dichter bij elkaar komen. 
Het nieuwe portal biedt informatie, tips, filmpjes, 

materiaal en handvatten om goed om te gaan met 
deze doelgroep. Er wordt uitgelegd wat een auditieve 
beperking precies is, welke problemen zich voordoen 
rondom grammatica, taal en waar je op moet letten 
bij geloofsbegeleiding en -onderwijs. Daarnaast zijn 
er filmpjes in het portal te vinden met preken in 
gebarentaal.

Benieuwd naar het portal? Bekijk hier een 
introductiefilmpje: https://vimeo.com/207297341 en 
breng een bezoek aan: www.opkijken.nl/dovenportal.
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Onderlinge 
verbondenheid

“Het is ironisch dat veel Aziaten naar Nederland komen om gereformeerde theologie 
te bestuderen, terwijl Nederlanders het maar een ouderwets onderwerp vinden.” Dit 
citaat komt van Surya Harefa, Indonesisch predikant in Japanse dienst. Afgelopen 
april was hij op de Bijbelstudiedag en sprak onder meer met Riet Steenbergen. Het 
genoemde citaat komt uit het interview op pagina 12.

D eze Indonesisch-Japanse dominee 
is gereformeerd en dankbaar dat 

Nederlandse zendelingen het 
(gereformeerde) geloof hebben 
overgebracht. Het blijft een bijzonder 
gegeven, dat je duizenden kilometers 
van elkaar verwijderd bent, maar toch 
dezelfde 'tak van geloof' bezigt. Naast 
gereformeerde christenen, telt 
Indonesië ook een groep evangelische 
christenen. En net als in ons eigen land, 
houden deze twee stromingen elkaar 
scherp.

de nadruk leggen op 
de zegen van God in 
plaats van op God zelf

Zo wil het geval dat de gereformeerde 
kerken hun leden vaak toestaan er 
syncretistische geloofsovertuigingen en 
levensstijlen op na te houden; zo is het 
bijvoorbeeld gebruikelijk dat bij een 
huwelijk twee rituelen worden 
gehouden, eerst een christelijk ritueel 
in de kerk en daarna een stamritueel 
waarin elementen van animisme, 
sjamanisme en voorouderverering 
voorkomen. Ook hebben veel van deze 
kerken de zogenaamde liberale 
theologie omarmd. Veel dominees en 
theologen binnen deze kerkgenoot-

schappen geloven niet langer dat de 
bijbel het woord van God is, of dat 
Jezus de enige verlosser is. Zij 
herinterpreteerden de verspreiding van 
het evangelie als actief zijn in 
liefdadigheidswerk of andere sociale 
activiteiten.
Maar ook op de evangelische stroming 
is kritiek. Zij leren positief denken in 
plaats van bijbels onderwijs, leggen de 
nadruk op de zegen van God in plaats 
van op God zelf, ze manipuleren door 
op de emotie te spelen en besteden 
geen aandacht aan de intellectuele 
kanten van het geloof of de maat-
schappelijke verantwoordelijkheden  
van een christen.

In Japan ligt het allemaal wat anders. 
Daar kwamen in de zeventiende eeuw 
weliswaar Nederlanders, maar zij 
kwamen om handel te drijven. Pas twee 
eeuwen later kwamen Nederlandse 
Amerikanen het evangelie brengen in 
het land van de rijzende zon. Zij 
stichtten de eerste protestantse kerk in 
Japan, vandaag bekend als de 
Yokohama Kaigan Kerk in Yokohama. 
Andere kerkgenootschappen zoals 
congregationalisten, methodisten en 
anglicanen zonden ook zendelingen 
naar Japan; later stuurden ook 
baptisten en heiligingsbewegingen in 
Amerika en Canada zendelingen. Het 
protestantisme in Japan was dus vanaf 

het eerste begin verdeeld over vele 
kerkgenootschappen: ondanks hun 
kleine aantallen (minder dan 1% van de 
bevolking is christen), bestaan er grote 
aantallen kerkgenootschappen.

Een grote uitdaging voor Japanse 
christenen is hoe zij als christenen 
kunnen bijdragen aan de Japanse 
samenleving. Velen lijken in hun 
deelname aan het maatschappelijke 
leven vooral Japanner te zijn en niet in 
de eerste plaats christen. Er bestaan 
veel redenen voor dit fenomeen. Een 
reden is de terughoudendheid om zich 
bezig te houden met systematische 
theologie. Dit maakt hen soms 
eenzijdig. Zij zijn niet bekend met 
bijvoorbeeld de heilsgeschiedenis of 
het ontwikkelen van een christelijke 
wereldbeeld. Ze lijken te denken dat 
geloof en het dagelijks leven niet veel 
met elkaar te maken hebben en 
verbinden het geloof ook niet met het 
sociale leven, bijvoorbeeld in de 
politiek. Duizenden kilometers en uren 
vliegen van elkaar verwijderd, is er wel 
degelijk sprake van onderlinge 
verbondenheid. Geen wonder, want we 
geloven één heilige kerk.

In zIcht | Frits Tromp 
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op de klank af | Riet Steenbergen

O ngetwijfeld was deze jongen 
door zijn ouders op dat spoor 

gezet. Vol ontzag en eerbied hebben ze 
gesproken over het werk van de kerk-
hervormer Luther en van Gods werk 
in de Reformatie. Ouders en andere 
opvoeders leven vanuit een bepaalde 
kijk op het leven, met leefregels die 
ze waardevol vinden. En vanuit deze 
levensbeschouwing voeden ze ook op. 
Ze proberen hun levensbeschouwing 
door te geven aan hun kinderen. Je 
kunt niet neutraal of waardevrij opvoe-
den. Rechtvaardigheid, liefde, geloof, 
mededogen, eerlijkheid; het zijn geen 
aangeboren eigenschappen die de 
mens in het bloed zitten. Je moet ze het 
liefst met de paplepel al binnenkrijgen, 
ze met vallen en opstaan tot je eigen 

bagage maken, zodat je in je verdere 
leven de waarde ervan kunt schatten en 
in praktijk kunt brengen. 

In Nederland kennen we het spreek-
woord: elk vogeltje zingt zoals het 
gebekt is. Dat wil zeggen: ieder laat 
zich uit op een wijze die door zijn eigen 
aard en opvoeding bepaald wordt. 
Een koolmees die kraait als een haan 
nemen we niet serieus; elke vogel heeft 
zijn eigen karakteristiek van zingen. 
Naar zijn aard. De eigenheid van de 
zang begint al nadat het vogeltje uit het 
ei is gekropen: het jong luistert naar 
het liedje van zijn ouders, slaat dit op 
in zijn geheugen om na enige tijd een 
eigen liedje te maken met de informa-
tie uit de eerste fase van zijn leven als 

basis. Zo heeft God hem gemaakt, dat 
hij dat kan.

Was het de echo van het onderwijs van 
de ouders dat hij met blijheid en trots 
meldde op Lutherdag jarig te zijn? Het 
heeft er in elk geval wel in geresulteerd 
dat ik, 40 jaar later, op 31 oktober nog 
altijd denk aan de jongeman die het 
geweldig vond dat hij op deze dag, een 
gedenkdag van zijn kerk, ook zijn eigen 
feest mocht vieren.

Riet Steenbergen-Busstra is  
hoofdredacteur van WegWijs,  
schrijven is haar hobby

Lutherdag
Toen ik een jaar of twintig was woonde ik op kamers bij een gezin met een zoon met het 
downsyndroom. Hij was op 31 oktober geboren, maar als je hem vroeg wanneer hij jarig 
was zei hij steevast: op Lutherdag. Of hij begreep waar het over ging weet ik niet. Maar 
in al zijn beperktheid had hij begrepen en aangevoeld dat het iets met God en de kerk te 
maken had. En dat het een voorrecht was dat deze dag met hem verbonden was stond 
voor hem als een paal boven water.
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