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Bijbelstudie Het probleem met de oudste zoon uit de gelijkenis is dat hij
de genade niet kent. Hij is alleen maar bezig om goed te doen. Hij had
er op uit moeten gaan om zijn broer op te halen. Zo moeten wij bij alle
verschillen de liefde de sfeer laten bepalen. Aan de slag gaan en elkaar
dienen en de ruimte geven.
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Uitwerking Hoe blijven we met elkaar verbonden ondanks verschillen.
Moeten we maar leren omgaan met het feit dat we niet meer hetzelfde
denken? Onze blikrichtingen zijn op totaal andere manieren gevormd en
gevuld door de opgetreden veranderingen. Onze blik moet via de Vader
gaan.
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Samen op pad | Riet Steenbergen-Busstra
Interview Met tegengestelde standpunten wat betreft m/v en ambt
gaan ze toch samen op pad. Dreschler zegt dat hij er wel last van heeft
om met elkaar van mening te verschillen. We moeten ons oefenen in
het aanvaarden van verschillen. Wisselink: het voordeel is dat je elkaar
uitdaagt om te laten zien waar je voor staat. Maar ook oog hebben voor
wat je verbindt.
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Remonstrantisme nog springlevend | Huib Noordzij

8

En zó voort De ontwikkeling waarmee de remonstranten zich steeds
verder verwijderden van het gereformeerd belijden ging snel. Ze wilden er
niet aan dat God in Christus genade schenkt aan zondaren, zonder enige
verdienste van menselijke zijde. De remonstranten vormen nu een kleine
vrijzinnige kerk in ons land. Ze hebben een voortrekkersrol gespeeld bij
het ontstaan van een veranderd christendom.
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Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft,
u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
Romeinen 15 : 5.
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Bescheidenheid
O

mgaan met verscheidenheid. In deze WegWijs vindt u een verkorte
weergave van de Bijbelstudiedag, die we 17 april gehouden hebben. Zoals
u van ons gewend bent, geven we in dit nummer de referaten weer zodat u
ze kunt gebruiken op een verenigingsavond. Maar de sfeer van ontmoeting,
gezamenlijkheid en interesse, die kunnen we u op papier niet echt laten voelen.
Wat was het fijn om te merken dat die sfeer er echt was! Juist met een thema
als dit. Wij weten ook wel dat het niet mogelijk is om alle verschil van inzicht
naar elkaar toe te buigen. Dat is ook niet onze taak of verantwoordelijkheid.
En natuurlijk was er ruimte voor vragen, kritische opmerkingen en verschil van
mening. Maar we vónden elkaar toch ook. In luisteren, gebed en zang. En wat
konden we zingen met elkaar, heerlijk! Ik kijk, mét alle aanwezigen terug op een
mooie en warme Bijbelstudiedag. Voor mij was het al de zevende keer dat ik
deze dag mee mocht voorbereiden en mocht leiden. Wat gaan de jaren toch snel
voorbij!
Na 8 jaar van grote inzet, enthousiasme en daadkrachtige leiding heeft
de hoofdredacteur Riet Steenbergen in april afscheid genomen van de
redactiecommissie van WegWijs. Riet, jouw vakkennis, gedrevenheid en je
praktische insteek zorgden ervoor dat de redactie liep als een goed geoliede
machine. Je zei wel eens: “Het blad is altijd in mijn gedachten”, en dat konden
we merken. Je bruiste van de ideeën en je had een goed gevoel voor wat er speelt
in het kerkelijk leven. Daardoor zijn er zulke mooie Wegwijzen ontstaan, de
afgelopen jaren. Heel hartelijk dank daarvoor. Wij, bestuur en commissie gaan je
missen! Riet blijft bijdrages leveren zie: Op de klank af!!!
Gelukkig is Frits Tromp bereid gevonden om het stokje van haar over te nemen.
Frits, jij bent ook al jaren verbonden aan de redactiecommissie. Jij paart jouw
kennis als journalist aan je enthousiasme voor het Woord van onze God en hoe
dat leeft en werkt in deze wereld. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat
WegWijs onder jouw leiding de kwaliteit zal behouden die het de afgelopen jaren
heeft gehad.
En zo mogen we verder gaan met ons werk. In dankbaarheid én afhankelijkheid
van Jezus Christus, de Heer. Hij, die troont aan de rechterhand van God,
de Vader en Schepper van alle dingen. Hij, die terug komt om zijn bruid te
ontmoeten. Wat zien we uit naar die grote dag!
Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

Zijn trouw
staat als een
boog over
ons leven
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Bijbelstudie |

Maarten van Loon

Zonen en dochters

“Iemand had twee zonen”, zo begint de bekende gelijkenis van de verloren zoon in
Lucas 15. Het gaat om twee typen gelovigen, en dus kun je ook lezen dochters, of
zoon en dochter. En daarmee over ons. Natuurlijk worden hier uitersten geschetst.
In werkelijkheid zijn er gradaties en combinaties. Je bent niet één van die twee en
zeker niet permanent.
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I

n deze bijdrage wil ik inzoomen op
de oudste. Op het eerste gezicht zou
je misschien denken dat hij er bijna is
en dat hij alleen zijn boosheid moet
afleren. Maar verder een keurig iemand,
die ’s zondags twee keer naar de kerk
gaat, giften geeft enzovoort. Toch is
het met hem juist goed mis: hij kent de
genade niet. Niet echt. Hij is te goed!
Zijn probleem: zijn goede werken. Hoor
maar: “nooit ben ik u ongehoorzaam
geweest”. En je hoort al wat later komt:
“maar hij …”. Hij gaat niet in het rijtje
zondaars staan. De cliffhanger van
de gelijkenis is dan ook: wat gaat die
oudste doen? Gaat hij naar binnen
en het feest van genade voor verloren
zondaars meevieren? De Vader komt
ook voor hem naar buiten. Laat hij zich
omhelzen?
Iemand zei eens: “De kerken zitten vol
met oudste zonen”. Ik ben bang dat het
klopt. De jongste zonen zijn immers
weg. Ze zeggen: van mij hoeft het zo
niet. Daarbij komt dat Jezus zich in
deze gelijkenis richt tegen de gevestigde orde die op Hem moppert omdat
hij met allerlei jongste zonen en dochters – hoeren en tollenaars – omgaat.
De vraag die blijft knagen is of het zou
kunnen dat zoveel jongsten weg zijn
vanwege de oudsten in ons?
De oudste is dus bezig het goed te
doen. Uit angst of uit liefde? Wil hij
het misschien verdienen? Luther zei al
dat het deze ‘verdien-modus’ de fout
is waar iedere gelovige telkens weer

De oudste weet zo veel. Ligt hier niet iets uit ons GKv verleden dat ons
nog altijd parten speelt? We zitten veel in ons hoofd. Geloof is, als we
niet uitkijken, standpunten hebben. Zo is het. Daar pal voor staan. Wij
weten het. “Kom ga met ons en doe als wij!” – je hoort het die oudste
zo zingen. Weten wij eigenlijk als het erop aan komt ook niet te veel?
We weten dat de vrouw niet of juist wel in het ambt mag; dat de Schrift
absoluut geen ruimte biedt of juist wel voor homoseksuele relaties; we
weten precies vanuit de Bijbel te vertellen hoe een eredienst vorm gegeven moet worden. Als we ergens niet uitkomen, dan ligt het aan ons.
Gods Woord is immers helder. Er is één waarheid en als je maar gelovig
genoeg studeert, vind je die. Dat is echter niet wat de Bijbel zegt. Dit mechanisme geldt niet overal voor! Ons kennen en weten is juist onvolkomen, zelfs als het om het meest essentiële gaat: de liefde van Christus!

in vervalt. De gereformeerde variant
hiervan is de leer op orde hebben; de
juiste standpunten hebben. Die oudste
zoon weet zoveel! Hij weet het zelfs
beter dan Vader: “Die zoon van u, heeft
uw genade niet verdiend!” Dat is wel
het beste bewijs dat hij de genade niet
echt kent. Mildheid en mededogen, ze
zijn ver te zoeken.

de cliffhanger is:
wat gaat die
oudste doen
Het kind van God zijn bestaat niet uit
‘alles weten’. De oudste in de gelijkenis
kent geen ontspannen Vader-kind-relatie. Hij is eerder een soort werknemer,
in plaats van een kind dat het ook niet
allemaal weet en begrijpt en fouten
mag maken. Bij hem is er een stuk
kramp: het moet allemaal goed zijn.
Herkenbaar?! Misschien kan het be-

kende gedeelte uit 1 Korintiërs 3: 9b-15
over bouwen op het fundament ons wat
uit die kramp halen. Natuurlijk, je gaat
voor goud. Maar is het dat ook? Gelukkig staat één ding vast. Het fundament.
Jezus. Hoe erg is het dan als bepaalde
dingen ‘fout’ blijken te zijn? Ongeacht
welk besluit er genomen is rond man,
vrouw en ambt, stel dat straks bij de
hemelpoort blijkt dat het stro was – zijn
we dan geen kinderen van Vader meer?
De oudste staat juist niet in een kindrelatie. Geloof is allereerst (NGB art.
22) Christus omhelzen: van de Heer
houden, je een gebrekkig zondaar
weten net als ieder ander en de genade omarmen. Ik gebruik vaak deze
oneliner: “eerst de Heer en dan ook de
leer”. Eerst Christus omhelzen en in
de kind-relatie gaan staan. En dan van
daaruit ook liefdevol willen luisteren en
proberen te begrijpen wat God zegt en
welke weg Hij wijst.
De allerbelangrijkste en meest funda-
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mentele weg die Hij wijst, is die van de
liefde. Liefde, dé identity-marker voor
een christen! Veelzeggend dat Jezus
vlak voor zijn lijden en sterven de voeten waste van zijn discipelen, dat een
voorbeeld noemde en zei: “Aan jullie
liefde voor elkaar zal iedereen zien dat
jullie mijn leerlingen zijn.”

laat desnoods
alles los en houd
alleen Jezus vast
Die oudste had er op uit moeten gaan;
desnoods op eigen kosten zijn jongere
broer moeten terughalen; een hand
op zijn schouder moeten leggen; een
lach; een traan. Hij had tegen hem
moeten zeggen: “We zijn toch eigenlijk
allebei niet goed wijs! Maar hé, we zijn
broers! Ik wil je niet kwijt! Hoe gaan
we dat doen als we zo verschillend zijn
en denken?” In plaats daarvan is het
“hij eruit, of ik eruit”. Als een soort
Jona is hij boos omdat God zo genadig
is. Maar als je de genade niet kent,
je je erop voor laat staan dat je nooit
ongehoorzaam bent, je plicht doet met
een verbeten gezicht, dan sneuvelt het
belangrijkste, namelijk de liefde.
Is dit helaas niet herkenbaar? Niet in
deze botte vorm mag ik hopen, maar
toch wel in die zin dat we elkaar gauw
de oren wassen in plaats van de voeten;
elkaar om de oren slaan met van alles
en nog wat. Maar dan sneuvelt dus
het allerbelangrijkste: de liefde! Terwijl
liefde de sfeer in de gemeente moet
bepalen, ook als we zo onze verschillen hebben. Ondertussen zeg ik niets
nieuws. Hier heeft u al duizend preken
over gehoord. De theorie is bekend …

Ondertussen betekent dit niet dat we
verschillen maar moeten toedekken. We
gaan ermee aan de slag, maar dan vanuit deze houding: “Hé joh, we denken
verschillend, maar je bent mijn broeder
of zuster. Ik hou van je. Ik wil je niet
kwijt. Hoe gaan we dit doen?” Vraag
jezelf altijd af hoe je kunt dienen en de
ruimte kunt geven. Want lang niet alles
is even principieel.
De afgelopen jaren merkten we in onze
gemeente dat een groeiend deel van
de jongere generatie (tot ca. 55 jaar!)
niet zo aangesproken werd door de
doorsnee gereformeerde eredienst.
De vorm, de sfeer, de liedkeuze en de
preekstijl landden niet. Op een gemeenteavond bespraken we het idee
om één van de vier zondagse diensten
in ons kerkgebouw in een andere vorm
te gieten. Een jongere zei toen: “Mag
alsjeblieft één van de vier diensten
zo vormgegeven worden als bij onze
generatie past? Vertrouw ons, geef ons
de ruimte, we doen heus geen gekke
dingen. We denken misschien niet over
alles precies hetzelfde maar wij geloven
ook!” We zijn het gaan doen en hebben
nu elke zondagavond een VierDe-

Dienst. Het is een mega-organisatie,
maar wat maakt dit tot nu toe veel positiviteit los! Wat een zegen komt er mee!
En wat ontroerend en bemoedigend om
mee te maken hoe veel jongeren zich
inzetten in de organisatie en de muziek
en hoe begin-twintigers geregeld een
dienst leiden!

als je de genade niet
kent dan sneuvelt het
belangrijkste, de liefde
Tenslotte mijn oproep: laat desnoods
alles los en houd alleen Jezus vast. Dien
de ander. Vertrouw maar dat Christus
zijn kerk leidt. Hij is toch opgestaan in
heerlijkheid? Hij leeft en regeert! Let
niet teveel op elkáár maar let op Jezus.
Samen met alle heiligen.

Ds. M. van Loon is predikant te Dalfsen,
per augustus te Wezep

Samenvatting
Maarten van Loon zoomt in op de oudste zoon uit de gelijkenis. Die is
bezig met het goed te doen. Toch is het goed mis met hem. Hij kent de
genade niet. De vraag is: wat gaat die oudste doen? Gaat hij naar binnen
en het feest van genade voor verloren zondaars meevieren? Geloof is allereerst Christus omhelzen, je een gebrekkig zondaar weten. De oudste had
zijn broer terug moeten halen. Hoe gaan wij het doen als we zo verschillend zijn en denken? We moeten met de verschillen aan de slag vanuit de
houding: we willen elkaar niet kwijt, want je bent mijn broeder of zuster.
Laat liefde de sfeer in de gemeente bepalen.

Hoofd hart handen |
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Jent van Ommen

Hoofd
n

n

n

Gebruiken wij de Bijbel als een
heilig boek, een autoriteit, waar wij
onze ideeën en gedachten op toetsen? En kun je dan = zetten tussen
God en de Bijbel?


Is het besluit om vrouwen toe te
laten tot de ambten in de GKv niet
stiekem bedoeld om de jongeren
vast te houden?

Hart
n



n

Vergelijk 1 Korintiërs 3: 9b-15 met
Lucas 19: 11-27. Maakt het uit voor
God wat je bouwsel is geweest als
je Christus als fundament gebruikt?


Is het onze taak als de vader te
worden uit de gelijkenis? Hoe hoogmoedig is deze gedachte?

n



n



n

Lees Jozua 4: 1-21 en 8: 30-35. Vergelijk de positie van de kinderen van
het Joodse volk met die van onze
kerken nu. Vind je het een vooruitgang dat er speciale kindermomenten zijn binnen de kerkgemeenschappen? Lijd dit tot meer eenheid
en onderling begrip?


Kun je de leefwijze van de jongste
zoon vergelijken met de keuzes die
christenen tegenwoordig maken:
loslaten van bijbelse tradities, nadruk leggen op de ontwikkeling van
het eigen ik?

Handen


n



n



n





Waarom steken we onze energie
niet in het maken van één grote
kerk? NGK, PKN, GKv? In plaats van
de boel draaiende te houden?


Zet de synode van de GKv zichzelf
buitenspel door de beslissing over
de positie van de vrouw bij de kerken neer te leggen?

n

Was er in de tijd van het Oude en
Nieuwe Testament ook sprake van
generatieverschillen? Waarom wel/
niet? En hoe ging men er toen mee
om, noem eens voorbeelden?
Kun je de oudste zoon uit de gelijkenis vergelijken met Kaïn? Noem
verschillen en overeenkomsten.
Jezus geeft in Matteüs 19: 16-22
een voorbeeld van alles loslaten en
Hem volgen. Welke eisen stelt Jezus
en wat zou het resultaat kunnen
zijn? Zie ook Lucas 14: 25-35.

De gelijkenis van de verloren zoon
is een antwoord van Jezus aan de
farizeeën en de schriftgeleerden.
Wie zet Jezus centraal; God, als
gever van bizarre genade of hen,
in de persoon van de vader,
als pseudoverlossers. En waar
positioneren wij onszelf?

Stellingen:

De jongste zoon kiest voor de weg van zelfontdekking. Hij gaat
daarbij over lijken.

n



n



n



Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Menselijke logica is niet toereikend om de Bijbel te lezen en te
interpreteren.
Het loslaten van de Catechismus en de belijdenisgeschriften: dé
oplossing voor verschillende denkwijzen in de kerk.
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Uitwerking |

Maarten Boersema

Leer mij met andere
ogen kijken

Het gebeurde de afgelopen jaren geregeld, dat ik pittige vergaderingen in de kerk
heb gehad en dat meningen sterk uiteen liepen. Met allerlei emoties, oordelen,
spanning en verwijten tot gevolg. En dat kan wringen in de kerk, omdat je juist in de
kerk – daar waar je verbonden wordt met iets dat groter is dan jezelf, daar waar het
draait om geloof, hoop en liefde – vaak beter of anders verwacht. Je hoopt er tegen
beter weten in, meer geloof, hoop en liefde bij jezelf en de ander aan te treffen. En
als dat dan niet gebeurt, dan kan je zomaar verdrietig en teleurgesteld raken.

M

aar misschien is een van de
problemen bij mezelf wel, zo
realiseerde ik me op een gegeven moment, dat ik te idealistisch denk over
de kerk. En moet ik meer leren omgaan
met het feit dat we lang niet allemaal
hetzelfde denken. Eenheid is mogelijk

zonder overal hetzelfde over te denken. Maar om dat te kunnen heb ik het
nodig om met andere ogen te leren
kijken. Het helpt me daarbij om terug
te grijpen op een gebed dat ik ooit eens
heb opgenomen in een serie preken
over de gelijkenis van de verloren

zonen. De zonen hebben het nodig om
zichzelf te hervinden bij de Vader. Ze
zijn onrustig, maar komen pas tot rust
bij de Vader. Ze moesten leren om via
de ogen van de Vader naar zichzelf te
gaan kijken. “Vader, leer mij telkens meer
met Uw ogen naar mezelf en de wereld
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te kijken. Ja, laat mijn blik steeds meer
en weer scherpgesteld worden door Jezus
Christus.”
Weet je wat er kan gebeuren als je
dit bidt? Dan kan het gebeuren dat je
minder hard voor jezelf wordt en ook
voor je naaste, omdat je steeds meer
hart krijgt voor jezelf en voor je naaste.
Dit gebed leert mij kijken door de ogen
van de Ander, die iedereen ziet en op
waarde schat.

Blikrichting
Elk mens ziet of kijkt met zijn ogen en
die zijn afgesteld door een leven lang
kijken en zien. Zo is dat ook met je
blik op het geloof of de kerk. En vaak
denken we – vaak onbewust – dat
onze blik de juiste is. Maar je kunt
je voorstellen dat het gaat botsen
als iedereen zo denkt. Dan kunnen
de verschillende blikken elkaar gaan
doden, terwijl ze elkaar ook kunnen
verlevendigen.
Ik zal een voorbeeld noemen, maar
dat is vanwege de beschikbare ruimte
wel enigszins kort door de bocht.
Jongeren hebben behoefte aan ruimte,
en eenvormigheid staat ze vaak tegen.
Ze hebben behoefte aan flexibiliteit en
hechten er waarde aan dat iets goed
voelt. Geloven is voor hen vaak geen
vanzelfsprekendheid, want dat moet
een goed doorleefde en bewuste keuze
voor God zijn. En de uitgangspositie
van hen is ook niet zozeer meer de
kerk, maar meer het gewone leven.
Professor Mees te Velde sprak in
zijn afscheidsrede in 2015 over een
tweedeling. Mensen – doorgaans boven
de 40 – die leven in de kerk en vandaar
participeren in de samenleving.

“Vader, leer ons telkens meer met Uw ogen naar mezelf, maar
ook naar anderen te kijken. Vader leer onze blik te laten lopen
via Christus, juist ook in de kerk. Zodat we minder hard zijn voor
onszelf, voor de gemeenschap en de wereld waarin wij leven, maar
zodat in ons hart Uw liefde groeit voor onszelf, voor onze naaste, de
gemeenschap en de wereld om ons heen!”

En mensen – doorgaans onder de
40 – die leven in de samenleving en
vandaar participeren in een kerk (lokale
gemeente).

Een blik gevuld
met vertrouwen,
ruimte en geduld
Als je bent opgegroeid in een tijd
waarin je leeft in de kerk en vandaar
in de samenleving participeert,
waarin structuur en eenvormigheid
belangrijk waren, waarin trouw en
gemeenschapszin hoog in het vaandel
stonden en waarin je op een bepaalde
leeftijd belijdenis deed, dan is jouw
blik op totaal andere manier gevormd
en gevuld, dan die van generaties die
na jou zijn opgegroeid. Dat is ook
niet vreemd, want in de loop van de
tijd treden er altijd veranderingen op.
De vraag is alleen hoe ga je om met
die verschillende blikrichtingen? Een
antwoord zou kunnen zijn dat we
hebben te leren om anders naar elkaar
te kijken.
Als je dat toepast vanuit de gelijkenis
van de Verloren Zonen dan zie ik dat
de blik van de Vader heel anders gevuld
is dan dat mijn blik vaak gevuld is.

Een paar voorbeelden. De vader zegt
niet tegen zijn jongste zoon: ‘Het lijkt
me niet verstandig dat je weggaat. Ik
verbied het je en je gaat maar doen,
zoals ik wil dat je het doet.’ Nee, de
Vader laat zijn zoon, waarschijnlijk met
pijn in zijn hart, vertrekken. Hij geeft
zijn zoon ruimte en vertrouwen. Maar
bovenal heeft hij heel veel geduld. En
staat hij dag en nacht op de uitkijk om
te zien of zijn zoon weer terugkomt.
Hij laat telkens zijn roepstem klinken.
En ook richting de oudste zoon wordt
duidelijk hoezeer hij vertrouwen
en ruimte krijgt. Kijk maar naar die
uitspraak richting de oudste: “Alles wat
van mij is, is van jou”.

Een open blik
Er is een wijsheid dat zegt: God gaf
de mens twee oren en twee ogen en
slechts een mond, om twee keer zoveel
te luisteren en te zien, dan te spreken.
Het klinkt als een open deur, maar
om op een goede manier met elkaar
samen te leven en elkaar werkelijke te
ontmoeten zijn luisterende oren nodig.
Zonder oordeel en vooroordeel, maar
met een open blik en ruim hart. En dat
geldt voor jong en oud.
Wil je met elkaar samen-leven en elkaar
bemoedigen, aansporen en vermanen
dan zul je toch eerst relaties met elkaar
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moeten opbouwen, want alleen dan kan
je met elkaar samen-leven. En volgens
mij bouw je ten diepste aan dat soort
relaties door oprechte interesse in
elkaar te hebben en met elkaar in een
open sfeer te spreken over waar het ten
diepste op aankomt. Maar hoe komt het
toch dat het in de kerk vaak gaat over
wat wel en niet mag en dat daarmee
de kern, de bron, het hart, de liefde
onbesproken blijft?

Een open blik die
zorgt voor liefdevolle
ontmoeting met
luisterende oren
Misschien wel omdat we vergeten om
onze blik via de Vader te laten gaan.
De oudste zoon kijkt met de ogen van
de wereld naar zichzelf en anderen. In

de wereld wordt je afgerekend op wat
je doet, de resultaten die je behaalt.
Met die ogen is het ook niet gek dat
hij zo boos en gefrustreerd is door de
behandeling van zijn jongere broertje.
Maar de les is dat zijn gezindheid, zijn
geest, vernieuwd moet worden naar
het beeld van God. God kijkt namelijk
met heel andere ogen naar de wereld

en naar mensen. De Vader heeft een
andere blik en dat hebben wij ook
nodig. Telkens weer.

Ds. M. Boersema is predikant te
Blije-Holwerd, per augustus te Leiden

Samenvatting
Het kan wringen in de kerk, omdat je juist dáár beter of anders verwacht.
Vaak denken we dat ónze blik op het geloof of de kerk de juiste is. Dat
botst als iedereen zo denkt. De zonen uit de gelijkenis moesten leren om
via de ogen van de Vader naar zichzelf te gaan kijken. Beide zonen krijgen
ruimte en vertrouwen. De blikrichting van kerkleden kan op verschillende
manier gevormd zijn. Hoe gaan we daar mee om? Laten we niet vergeten
om onze blik via de Vader te laten gaan. Vandaar dit gebed: Vader, leer ons
telkens meer met Uw ogen naar mezelf, maar ook naar anderen te kijken.
Leer onze blik via Christus te laten lopen!

wie komt onze redactie versterken?

De redactie van WegWijs zoekt een Secretaris M/V
Je werkzaamheden zullen bestaan uit:
maken van een agenda voor de
redactievergaderingen (5 x per jaar)
overleg met de koster van de vergaderlocatie
(Berkum)
schrijven van notulen en een jaarverslag
behandelen van de in- en uitgaande post
boeken voor recensies aanvragen bij uitgeverijen

ook tot de werkzaamheden behoren.

Zes keer per jaar stellen we met elkaar (6 redacteuren)
een interessant en veelzijdig nummer van WegWijs
samen. Je denkt mee over onderwerpen, schrijvers
en opmaak van de diverse rubrieken. Begeleiding van
auteurs en het schrijven van boekrecensies kunnen

Kijk ook op www.steunpuntbijbelstudie.nl.

n 

n 

n 

n 

n 

Ben je belijdend lid van de GKv, heb je enige ervaring
of affiniteit met redactiewerk en ben je handig
met de computer? Solliciteer dan naar deze leuke
vrijwilligersfunctie.
Bel voor inlichtingen met Toos Slot 06-28 383 404
of stuur een mailtje naar t.slot@bijbelstudiebond.nl.

Ook zoekt de Bijbelstudiebond een penningmeester.
Belangstellenden mogen contact opnemen met Harm
Janssen via h.janssen@bijbelstudiebond.nl

Mozes
Ik heb mijn dromen gehad:
trotse dromen in Egypte.
Jong en onstuimig als de zwarte hengsten uit de
stallen van farao
reed ik uit naar mijn volk
ter verlossing
mijn zwaard was gewet
licht was mijn hoofd van het bloed desnoods
volk van God ik ben uw zoon
uw broeder uw hoeder
uw voorganger
kom!
Ik heb mijn bedrieglijke dromen gedroomd in
Egypte.
In Midjan heb ik me te ruste gelegd
mijn wonden gelikt en vrede gevonden
de oase van een vrouw en kinderen
en dag in dag uit jaar in jaar uit heb ik bij
eindeloze kudden stomme schapen
geduld geleerd en verlangens tot zwijgen
gebracht
En toen kwam Hij
Die ik niet begrepen had
in de nachtmerrie van een uitslaande brand in
mijn eenzaamheid bij de Sinai
de grond te heet onder mijn voeten van
gemoedelijkheid
Zijn gebod te dringend voor uitvluchten:

Bevrijd mijn volk
Maar … wie ben ik dat ze me nu wel niet als
toen aanvaarden zouden niet verraden en verwerpen nu ik oud ben en verdord in de woestijn?
Verlos mijn volk
Maar … wie bent U dat ze u zouden erkennen
niet verwerpen als verzinsel en vertrouwen op de
goden van Egypte met hun namen en symbolen?
Spreek tot mijn volk
Maar … als ze me niet geloven oude herder
stomme schapen wie ben ik die niet meer
krachtig levenslustig met mijn stramme benen
linkerhanden tranen ogen?
Leidt gij mijn volk
Maar … de spraak zo moeilijk en mijn tong
gekerkerd lam geslagen soms en zwaar van
tegenzin onmachtig wispelturig ongezeglijk
stamel moeilijk te bewegen?
Hij gaf de naam Hij gaf de kracht Hij gaf de tekenen
de mond Hij gaf
Och Here! Zend toch iemand anders iemand
ànders iemand ànders iemand …
Mozes!
Ge hebt genoeg gelamenteerd
leidt gij mijn volk
en mijn genade
zij u
genoeg
Ewout Gosker
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Interview |

Riet Steenbergen-Busstra

Samen op pad

Frans Wisselink (1957) getrouwd met Lia, vader van 6 kinderen en opa van 3 kleinkinderen. Predikant
in 1987 Brouwershaven, vervolgens in Lubumbashi (Congo), Leek en Almelo. Hobby’s: piano- en
orgelspelen, fietsen, hardlopen en (in de vakantie) wandelen in de bergen in Frankrijk.
Dick Dreschler (1976) getrouwd met Petra, vader van 4 zonen en een dochter. Sinds 2001 predikant in
Lemelerveld, Beilen en Hooghalen en momenteel in Heemse. Zijn hobby is wielrennen en Frans/Frankrijk.

Twee predikanten in de GKv: beiden afgevaardigd naar de synode van Meppel 2017;
ondanks tegengestelde standpunten met betrekking tot M/V en ambt toch samen
op pad. Redenen genoeg om bij beiden een bezoekje te brengen.

F

rans Wisselink zat in het deputaatschap m/v en ambt (inhoudelijke
bestudering) en Dick Dresschler in
het deputaatschap m/v in de kerk
(begeleiding van het gesprek). Na de
synodebesluiten van Meppel over M/V
en ambt vroegen diverse kerken of
we wilden komen toelichten wat die
besluiten inhielden; ze vroegen of we
samen wilden komen, omdat we er
verschillend over denken.
Heb je het gevoel dat gemeenten er wat
mee opschieten als je samen komt? Of
raken ze alleen maar meer in de war: de
één heeft gelijk, maar de ander heeft ook
gelijk.
Dreschler: Ik mag toch hopen dat we
de mensen vooral inhoudelijk verder
helpen en laten zien dat je toch samen
kunt optrekken en elkaar blijft vasthouden. Dat we ook naar de gemeenten

uitstralen dat we beiden Gods Woord
serieus nemen en ondanks het verschil
in conclusie toch broers in het geloof
zijn. Er wordt heel verschillend gedacht
over de vrouw in het ambt. Uit onderzoek is gebleken dat 5 tot 10 % heel
erg tegen is, dan is er een deel heel erg
voor, anderen maakt het niet zoveel uit
of ze weten het niet zo goed. En een
gedeelte zegt: laten we vooral de vrede
bewaren.
Wisselink: Het is ook wel ingewikkeld. Het is een onderwerp waarvan
we vroeger dachten dat het duidelijk
was. Die stelligheid gaat er een beetje
van af. Ik wou dat ik kon zeggen: zo
zit het en niet anders. Ik heb er ook
wel last van dat we met elkaar van
mening verschillen, maar dat is nu
eenmaal de werkelijkheid waarmee we
moeten leren omgaan. We hebben in
het verleden als vrijgemaakte kerken

wel gedacht dat we het tot drie cijfers
achter de komma met elkaar eens zouden moeten zijn. Maar zo is het met
de vrijmaking niet begonnen; het ging
er in 1944 juist om dat je je vrijmaakte
van synodebesluiten die werden
opgelegd en waardoor je gebonden
werd aan één bepaalde theologische
visie. We moeten ons oefenen in het
aanvaarden van verschillen van inzicht.
Maar relativeer je dan de ernst van de
zaak niet, als je zegt: we komen verschillend uit maar we kunnen wel bij elkaar
blijven?
Wisselink: Dat risico loop je wel. Het
voordeel is dat je elkaar uitdaagt om te
laten zien waar je staat. Je hoort de argumentatie van iemand die er anders
tegenaan kijkt. Vroeger hadden we
sterker de neiging om de verschillen
breed uit te meten, terwijl we nu meer
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Ds. Dick Dreschler

letten op wat ons bindt. Dan kun je de
argumentatie begrijpen en de ander
ook waarderen terwijl je tegelijk zegt,
maar ik ben het niet met je eens. Maar
het is wel heel wezenlijk dat je je laat
gezeggen door God, dat je de bijbel
aanvaardt als zijn Woord.

Het gaat er om dat je
gedreven wordt door
de liefde van Christus
Dreschler: Ik zie bij 1 Timotheüs 2
geen andere weg dan dat vrouwen niet
mogen leren, niet mogen onderwijzen.
Ik merk aan Frans hoe hij er mee bezig
is, maar hij meent dat de tekst minder
duidelijk is, en dat brengt een stuk onbehagen met zich mee. Want je merkt
wel een zelfde manier van benaderen
maar toch is de uitkomst verschillend.
Dat is de situatie waar we nu mee te
maken hebben. Toch moeten we een
begaanbare weg zoeken.

Ds. Frans Wisselink

In de jaren 70 ging het in de synodale
kerk ook over het ambt. Was de argumentatie toen dezelfde als nu bij ons?
Want uiteindelijk kom je op hetzelfde
punt uit.
Wisselink: Daar kan ik zo niet een oordeel over geven. Ik heb hier wel boeken
in de kast staan waaruit een heel andere argumentatie naar voren komt. Zo
heb ik een uitleg staan van de eerste
brief aan Timoteüs waarin de schrijver stelt dat dit geen brief van Paulus
is maar van een leerling van Paulus,
iemand die krampachtig probeert de
situatie die hij kent vast te houden en
die dus daarom komt tot het verbod
tot leren en onderwijzen door vrouwen
(1 Tim. 2); maar dat verbod hoeven
we volgens de schrijver niet serieus
te nemen omdat het geen goddelijk
verbod is maar het verbod van iemand
die niet mee kan komen met zijn eigen
tijd. Dat soort redeneringen heb ik in
de besprekingen tijdens de synode van
niemand gehoord.
Zelf heb ik ontdekt dat ik in de bespreking van Aquila en Priscilla de rol van
Priscilla wat terug wilde duwen omdat
ik graag wilde blijven bij de heersende

mening in onze kerken dat vrouwen
geen ambtsdrager mochten zijn. Bij
nader inzien was dat niet eerlijk en
het is een van de redenen waarom ik
van mening ben veranderd. Met het
rapport dat aan de synode van Ede
werd aangeboden was ik het niet eens
al kom ik wel bij dezelfde conclusie
uit. Het wil dus nog niet zeggen dat je
het altijd eens moet zijn met de weg
waarlangs de argumentatie gaat.
Is de taak van de vrouw een andere dan
die van de man?
Dreschler: In Genesis 1 is de mens
heel sterk het evenbeeld van God. In
hoofdstuk 2 komen ze meer in hun
eigenheid naar voren. Je ziet dat Adam
anders is geschapen dan Eva: Adam
uit de aardbodem, Eva uit een rib van
Adam. En als hulp tegenover elkaar,
niet als minder, maar als aanvullend.
In het synoderapport wordt gewerkt
met bepaalde lagen in de bijbel. Je gaat
dan een sjabloon over de bijbel heen
leggen. Maar de bijbel is een dik boek
met heel veel gebeurtenissen. Komt
het dan voor dat vanuit de nood vrouwen een bepaalde functie hebben, dan
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is dat voor ons niet meteen normatief.
Bij Debora bijvoorbeeld laten de mannen het afweten maar dat wil nog niet
zeggen dat het zo de instelling van de
Here is. Of Mirjam. In Micha staat: onder leiding van Aaron en Mirjam trokken zij het land uit. Dus, Mirjam zou
leidinggevende zijn. Maar zij wordt in
Exodus niet anders getypeerd dan dat
ze voorop ging in de tamboerijndans.

als vrouw een uitzondering, maar niet
veroordeeld, niet door
mensen en niet door God
Wisselink: Wat is de taak van de vrouw
dan? Vaak hebben mannen de baas
gespeeld over andere mannen en over
de vrouwen. Wellicht hebben mannen
de vrouwen eronder willen houden
en de macht naar zich toe getrokken

Er was een tijd dat het diep theologisch werd onderbouwd dat jongens- en meisjesverenigingen apart gehouden moesten worden. Maar
gemengde bijbelstudieclubs zijn een heel goede optie, hoewel niet altijd
en niet voor iedereen. Het blijft soms goed om met jongens/mannen of
meisjes/vrouwen onder elkaar dingen te bespreken. Zo worden er nogal
eens stoere mannen- en mierzoete vrouwendagen georganiseerd. Wees
er alert op dat niet alle vrouwen van handwerken en crea-dingen houden
en alle mannen stoer willen zijn!

onder het mom van: Dit is mijn taak
en mijn opdracht. Daar kwam nog bij
dat het opleidingsniveau van mannen
hoger lag dan bij vrouwen waardoor
het voor de hand lag dat mannen het
voortouw namen. Nu zijn vrouwen qua
scholing met een inhaalrace bezig. In
Genesis 1 zie je direct al dat God de
mens mannelijk en vrouwelijk maakt,
béiden geschapen naar het beeld van
God. Bij Debora is het opvallende dat
niemand zegt: Debora, jij mag niet als
rechter optreden en jij mag helemaal
geen profeet zijn. Ze was rechter en ze
was profetes; daarin was zij als vrouw
een uitzondering, maar ze werd er niet
om veroordeeld, niet door mensen en
niet door God.

Tegengestelde standpunten, hoe nu
verder?
Dreschler: Deputaten zijn bezig om
gemeenten te begeleiden bij het komen
tot een keuze. Er is een brochure opgesteld als handreiking voor kerkenraden
om al die stappen te zetten. Je moet
niet als kerkenraad een besluit nemen
maar goed luisteren en dan pas besluiten in de lijn van de gemeente.
Wisselink: Het gaat er om dat je
gedreven wordt door de liefde van
Christus. Dat je niet omwille van de
lieve vrede alle verschillen maskeert
maar dat je liefdevol de verschillen ter
sprake brengt. En oog hebt voor wat je
verbindt. Dat is een heel ander verhaal.

weetje

In de WegWijs van september/oktober 2015
gaat het over Samenkomen. Het gaat in deze
uitgave, nummer 5 van de 69e jaargang, om
de 'gemeenschap der heiligen'. Een club van
mensen, die apart zijn gezet. Het gaat lang niet
altijd goed tussen de heiligen: een interview

over mediation is dan ook terecht opgenomen
in deze WegWijs. Over het leven met elkaar of
over de gezangenkwestie, wat als wig werkte
aan het begin van de 19e eeuw, daarover gaat
Samenkomen. Of beter: samen komen.

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

Met luide Trom(p) |
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Frits Tromp

The Prince of Egypt
Tijdens de Bondsdag voerden Ewout en Thessa Gosker
een mimevoorstelling uit. Als
begeleiding werd onder meer
gebruik gemaakt van de muziek uit de film The Prince of
Egypt uit 1998.

D

it is een Amerikaanse
animatiefilm onder regie van
Brenda Chapman en Steve Hickner.
De term ‘animatie’ wil niets anders
zeggen, dan dat geen gebruik is
gemaakt van ‘levende mensen’, maar
dat het een tekenfilm is. Voor de
filmmuziek zijn Stephen Schwartz
en Hans Zimmer verantwoordelijk:
Zimmer voor de muziek, Schwartz
voor de teksten. In alle bescheidenheid
heeft vooral Schwartz goed werk
geleverd. Hij is de geestelijk vader
van het themanummer van de film
When You Believe, een duet tussen de
zangeressen Mariah Carey en Whitney
Houston. In de film wordt het nummer
gezongen door de personages
Sippora en Mirjam. Het moraal van
dit nummer is dat gebeden weliswaar
onbeantwoord kunnen lijken, maar dat
zich wonderen kunnen voordoen als
je gelooft in God. Het nummer won
in de categorie Muziek een Oscar, de
belangrijkste filmprijs.

The Prince of Egypt, de prins van
Egypte. Het is het verhaal van Mozes,
de Hebreeuwse jongen die opgroeit aan
het hof van de farao. Op een toegankelijke manier wordt dit bijbelse verhaal
aan een groot publiek verteld. Wie had
twintig jaar geleden kunnen bedenken
dat een tekenfilm nog eens als evangelisatiemiddel gebruikt kan worden?

er kunnen zich
wonderen voordoen
als je gelooft in God
Natuurlijk, er valt op zo'n film en op de
bijbehorende muziek het een en ander
af te dingen. Doet zo'n artistieke vorm
wel de juiste manier om de blijde boodschap te verkondigen? Voor wie met de
Bijbel is opgevoed, zal gauw merken
waar de verschillen zitten tussen ‘de
Schrift’ en de animatie of een popsong.

Toch is het de vraag of The Prince of
Egypt een “probleem” is. Is When
You Believe een liedje dat mensen
van God afhoudt? Deze vormen van
kunst, wat film en muziek toch zijn,
kunnen de bezoekers ook geïnteresseerd laten raken in het verhaal dat
ten grondslag ligt aan film en muziek.
Daar komt nog een ander element
bij, namelijk de (religieuze) cultuur.
De apostel Paulus geeft een voorbeeld van hoe zoiets werkt, als hij in
Athene tot de leden van de Aeropagus preekt. Hij prijst hun godsdienstige leven, als hij het altaar aan de
onbekende god opmerkt. In diezelfde
toespraak citeert Paulus één van de
Atheense dichters: “Uit hem komen
ook wij voort.” When You Believe is
een duet tussen twee zangeressen,
ter ondersteuning van 'de prins van
Egypte'. Over smaak valt te twisten,
over de functie van muziek en dans
zullen de meningen minder verdeeld
zijn.
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En zó voort |

Huib Noordzij

Remonstrantisme nog
springlevend
Eenheid in het nodige, vrijheid in het niet nodige, in beide de liefde. Dit zou
vandaag de dag zomaar een mission statement kunnen zijn van een
kerkelijke gemeente van gereformeerde signatuur. Want wie is het hier
niet mee eens?

K

unnen sommige kerkelijk geformuleerde missies een positief
mensbeeld ademen, deze spreuk kun
je daarvan niet betichten. Maar deze
leuze heeft een remonstrantse achtergrond. Ze schreven hem nog wel eens
op hun kerkgebouwen. Die woorden
karakteriseren het van ouds sterke
remonstrantse verlangen naar vrijheid
en verdraagzaamheid. Overigens hebben gereformeerde mensen in plaatsen waar de remonstranten vóór 1618
de macht in handen hadden, weinig
gemerkt van die geroemde tolerantie, integendeel, maar dit nu terzijde.
Maar de remonstrantse liefde voor
deze woorden plaatst zo’n tekst in een
ander perspectief. Want wat is dat ‘niet
nodige’ waarover ieder vrij mag denken? Misschien of God van eeuwigheid
mensen in Christus heeft uitverkozen
en tot geloof en bekering brengt? Of
dat we zonder de krachtige werking van
de Heilige Geest, niet zelfstandig tot
geloof kunnen komen? Het gaat bij dit
soort vragen wel om de eer van God.
Op de kleine jeugdvereniging vroeger,
hadden wij een leider die de formatie

van de kerk graag vergeleek met een
wissel van een spoorbaan. De verwijdering betreft in het begin centimeters,
gevolgd door meters en even later
kilometers. Wij herdenken nu dat 400
jaar geleden het remonstrantisme - na
diepgaand onderzoek en breedvoerige
bespreking - door een internationale
synode in Dordrecht werd veroordeeld
als strijdig met Gods Woord. Nu willen
wij opvattingen van de eerste remonstranten zeker niet bagatelliseren als
afwijkingen op ‘slechts centimeters’.
Maar voor nu willen we de aandacht
vestigen op de snelle ontwikkeling
waarmee de remonstranten zich steeds
verder verwijderen van het gereformeerd belijden.
Die ontwikkeling is er van meet af aan
al geweest. De remonstrantse hoogleraar Hoenderdaal heeft eens de vinger
gelegd bij theologisch inhoudelijke verschillen tussen de bekende verklaring
van Arminius (1608), de Remonstrantie
(1610) en remonstrantse verdediging
‘Sententiae’ op de Dordtse synode
(1618/1619). Arminius liet nog in het

midden of de mens Gods genade kan
weerstaan. Volgens de Remonstrantie is
de werking van de genade te weerstaan,
maar niet het wezen van de genade.
Maar de remonstranten verklaarden in
Dordrecht onomwonden dat de genade
is te weerstaan. Met opzet richten we
de blik op het begrip ‘genade’. Want de
kerkstrijd met de remonstranten ging
niet alleen of in de eerste plaats over
de verkiezingsleer als zodanig. Het
fundament waarop het remonstrants
gebouw rust, ligt dieper en is van veel
oudere datum. Ten diepste ging het om
de leer van de genade. Remonstranten
wilden er niet aan dat God in Zijn Zoon
Christus genade schenkt aan zondaren,
zonder enige medewerking (verdienste) van menselijke zijde. En dáárom
kwamen de remonstranten in botsing
met de verkiezingsleer van de gereformeerde kerken.
Wij leven nu vier eeuwen later. De Remonstrantse Broederschap vormt een
kleine vrijzinnige kerk in ons land. Maar
de zaak waarvoor zij 400 jaar geleden
al stonden is nog altijd springlevend.
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De geest van godsdienstige verdraagzaamheid heeft zijn spreekwoordelijke
tienduizenden verslagen. Vooral buiten
de eigen Broederschap, in andere kerken. De remonstranten hebben zich van
het prilste begin geprofileerd als een
geloofsgemeenschap die geen bepaalde
leer aanhangt. Of het moet het beginsel
zijn van theologische verdraagzaamheid en tolerantie. En al snel werd de
weg ingeslagen richting vrijzinnigheid.
Het terrein van zaken waarvan je elkaar
maar beter vrij kunt laten, werd in de
loop der tijd aanzienlijk uitgebreid. De
eerste remonstranten waren al wars van
de bindende kracht van belijdenissen.

Zijn dat geen menselijke geschriften?
Laat de Bijbel genoeg zijn voor ons,
dachten en spraken zij. Maar gaandeweg ontdekten zij dat de Bijbel zelf ook
een menselijke ontstaansgeschiedenis
heeft, met een historische bepaaldheid.
Ze kregen moeite met de term ‘de Heilige Schrift’. Want het: ‘Er staat geschreven’, botste met hun opvattingen over
godsdienstige ‘vrijheid en verdraagzaamheid’. Dat vertaalde zich naar een
andere vorm van geloven, gemeente
zijn, sacramenten, liturgie enzovoort.
Mede omdat de vrijzinnigheid in de
negentiende eeuw ook de Nederlands
Hervormde Kerk infecteerde, werd het

voor de remonstranten minder noodzakelijk om een afzonderlijk kerkgenootschap te blijven vormen. Zij hebben een
voortrekkersrol vervuld bij het creëren
van een veranderd christendom dat niet
beperkt bleef tot de eigen Remonstrantse Broederschap.

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

| Ida Slump-Schoonhoven

Lucas van Leyden, Petrus en Paulus zittend in een landschap, 1527, Gravure, Rijksmuseum
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H

Liefde die van
waarheid leeft

et waren roerige tijden. Nadat in het jaar 1517 de 95
stellingen van de monnik Luther in een mum van tijd
bekend werden in Europa, barstten overal hevige discussies
los. Het belangrijkste wat op het spel stond was natuurlijk
de (on)zekerheid over het heil: geeft God ons vrijspraak
vanwege onze goede werken of uit genade? Maar er leefden
veel meer vragen. Hoe zit het met de sacramenten? En hoe
moet de kerk geregeerd worden – door de paus? Wat is de
waarde van het kloosterleven, van het celibaat, en van het
huwelijk? En vooral ook: wáár moet op al deze vragen het
antwoord gezocht
worden?
Er ontstond een grote
behoefte aan goede
bijbelvertalingen.
Tussen 1522 en 1540
verschenen in Nederland bijna zeventig
uitgaven van de héle
bijbel. Dat was nieuw. Tot dan toe waren de meeste mensen
alleen vertrouwd met die bijbelgedeelten die tijdens de mis
gelezen werden en met de teksten in de getijdenboeken die
ze gebruikten voor hun dagelijkse gebeden. Maar Luther
maakte duidelijk dat heel Gods Woord licht geeft over alle
facetten van ons leven.
In die spannende tijd maakte Lucas van Leyden deze gravure van twee mannen, zittend in een landschap. De een,
met de kroezige korte baard en de sleutel, moet Petrus zijn.
De ander, met de lange baard, het boek en het zwaard, is
Paulus. Aan hun houding en gebaren is te zien dat ze in een
geanimeerd gesprek gewikkeld zijn. Als kijkers krijgen we het
gevoel dat we er vlak bij zitten. Petrus lijkt ons aan te kijken
en uit te nodigen om mee te luisteren naar Paulus. Het is

wat wij kunnen leren
van Paulus als we
ons gewonnen geven
aan die oproep

Lucas van Leyden (1494-1533) woonde zijn hele leven in
zijn geboortestad Leiden. Hij was een echt wonderkind,
al heel jong maakte hij prachtige prenten. Er is niet
veel bekend over zijn leven. Ongetwijfeld was hij op de
hoogte van de ideeën van Luther en het verzet dat ze
opriepen. Luthers boeken werden al in 1519 gedrukt in
Leiden, maar in 1521 werden ze daar weer verboden. In
datzelfde jaar ging Lucas op bezoek bij Albrecht Dürer,
die in Antwerpen verbleef. Ook daar was het onrustig.
Er werd een plakkaat uitgevaardigd tegen de ketters, en
de boeken van Luther werden op de Grote Markt verbrand. Dürer had veel waardering voor Luther, en misschien hebben de beide mannen over hem gesproken.
Maar we weten niet welke keuzes Lucas van Leyden
gemaakt heeft in de kerkelijke conflicten.

alsof hij zeggen wil: “Paulus legt mij uit wat hij geschreven
heeft. Het is niet altijd gemakkelijk te begrijpen, maar hij
heeft mij overtuigd dat het de wijsheid van God is. Neem het
óók aan!”
Maar wat kunnen wij, mensen van de 21e eeuw, van Paulus leren als we ons gewonnen geven aan die oproep? Dit:
“dat we samen volledig mogen toegroeien naar ons hoofd
Christus, door ons te houden aan de waarheid en elkaar lief
te hebben (Ef. 5:15)”. Want liefde en waarheid, ze kunnen niet
zonder elkaar. Liefde leeft van waarheid.

Ida Slump-Schoonhoven
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Al wat ademt

| Jacko Holtland

Verschillen
die er zeker
toe doen

Of er op dat fundament nu verder gebouwd
wordt met goud, zilver en edelstenen of met
hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk
worden wat het waard is.
Op de dag van het oordeel zal het blijken...
(1 Kor. 3: 12-13a)

Binnen een christelijke gemeente is er naast eenheid in geloof ook veel
verschil. Verschillende mensen, verschillende karakters, verschillende
gaven, verschillende meningen. Dat kan botsen. In de gemeente van
Korinthe had je dat ook. Er zijn partijen, clubjes. Het gaat ook niet over
niks. Zelfs de opstanding wordt geloochend.

W

at zou de handigste oplossing
zijn voor deze gemeente?
Laat ieder zijn eigen kerkje beginnen!
Dat is toch juist niet de boodschap van
Paulus. Te midden van alle onenigheid
staat 1 Korintiërs 13 geschreven: het
hoofdstuk over de liefde. De Liefde is
geduldig…

zet de eerste stap
uit de woestijn
richting oase
Niet weggaan maar bouwen. In dat
meebouwen op het fundament van
Jezus Christus kan óók een groot verschil zitten. En dat verschil doet ertoe;
is zeker van belang op de dag van
het oordeel. Kijk maar naar de tekst
hierboven.

Ik zeg niet dat we dwaalleer moeten
laten begaan. Wel is het zo dat we verschillen in opvatting zo veel aandacht
geven dat we uit het oog verliezen of
en hoe we nog aan het bouwen zijn.
Bouw je met al het goede wat je hebt
gekregen? Met je liefde, je tijd, je
energie, je wijsheid? Goud, zilver en
edelstenen? Of besteed je er het min-

ste aan? Hout, hooi en stro. Brandbaar
op de dag van het oordeel.
Ik wil maar zeggen: kijken we niet
teveel naar de verkeerde verschillen?

Ds. J. Holtland is predikant te
Veenendaal-Oost
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Boeken
Tonnis Groenveld, Ida Nijman-Stegeman, Charlotte Scholtens-de Vries en Piet Zeilstra

Proeftuin
De afscheiding in Amsterdam (1835) als landelijke proeftuin
voor vrije kerken is de ondertitel van het proefschrift
van ds. Jan-Henk Soepenberg. Een lijvig boek over een
boeiend onderwerp: ontwikkelingen in Amsterdam met
een landelijke uitstraling.

H

et is een goed leesbaar boek,
ook voor niet-theologen die iets
weten van de (kerk)geschiedenis. Het
boek geeft veel feiten maar verliest zich
niet in details. Juist het inzoomen op
een onderwerp maakt dat je ziet dat
geschiedenis gaat over mensen van
vlees en bloed. Ze worden getekend
in hun optreden, hun conflicten, hun
deugden en kleinzieligheden. Maar ook
het kerkelijk leven wordt geschetst: hoe
werd er gepreekt, onderwijs gegeven,
gezongen, en helaas ook: gestreden.
Tegelijk laat het boek zien hoe mensen
leven in hun tijd en tegen de achtergrond van het verleden: het laat de invloed zien van de 'oude schrijvers' van
de Nadere Reformatie, maar ook van
de Verlichting en schetst de toenmalige
theologische ontwikkelingen

Amsterdam
De Hervormde Kerk was in Amsterdam geen bolwerk van vrijzinnigheid.
Integendeel, de predikanten waren
vaak behoudend. Dat kwam omdat
de hoofdstad vaak een eindpunt was
in hun 'carrière'. Dus de gemiddelde
leeftijd was hoog. Behoudend was nog
niet gereformeerd, het kon ook conservatief zijn: er waren weinig jonge
predikanten die de nieuwste ideeën van
de universiteiten meenamen. Kenmerkend voor Amsterdam was vrijheid voor
religieuze minderheden. Het stadsbe-

stuur ging dan ook met tegenzin over
tot vervolging van de Afgescheidenen,
gedwongen door de fanatieke overheid
in Den Haag.
Landelijke betekenis had het conflict
tussen de predikanten Scholte en
Van Velzen, twee kopstukken van de
Afscheiding. Het werd goeddeels over
de rug van de gemeente in Amsterdam
uitgevochten.

Actueel
Als je het boek leest zie je hoe actueel
de geschiedenis is, in veel opzichten.
Als je al een romantisch beeld had van
de Afscheiding wordt dat wel aan diggelen geslagen. De geschiedenis van de
Afscheiding leek meer een aaneenschakeling van conflicten dan van broeders
die in vrede samen wonen. Ook in
Amsterdam waren veel conflicten,
door verschillende achtergronden en
geestelijke ligging en door verschillende
opvattingen, maar ook door botsende
karakters. Daarbij won de eigen ego
het vaak van nederigheid. Ook leidden
verschillen - en vooral: het niet-accepte-

ren van verschillen - tot versplintering.
Komt dat niet bekend voor? Al met
al geen verheffend beeld, maar is dat
niet kenmerkend voor de kerk van alle
eeuwen? Gelukkig bewaart Christus zijn
kerk! Was de kerk afhankelijk geweest
van sterke leiders als dominee Scholte,
dan was het een krachtige beweging
geweest die snel verlopen was.
Actueel is ook de worsteling om tot
eenheid te komen van gereformeerden binnen de Hervormde Kerk en de
afgescheiden kerken. Toenadering en
verwijdering van gereformeerden, ook
het mislukken van een gereformeerde
theologische opleiding (waar ken ik dat
van?).
Nadenken over kerkgeschiedenis maakt
je bescheiden: wat maken wij er vaak
een puinhoop van. Het maakt je ook
voorzichtig: accepteer dat er verschillen
zijn in de kerk en bid om wijsheid. En
het maakt je vooral dankbaar voor de
goede Herder: Hij voltooit zijn werk.
(TG)

Jan-Henk Soepenberg, Op ongebaande wegen. De Afscheiding in Amsterdam
(1835) als landelijke proeftuin voor vrije kerken, Boekencentrum, Utrecht,
2017, ISBN 9789023951742, 560 pag. € 32,50
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Ontmoeting

O

ntmoeting, een boek met de ondertitel ‘inspiratie
voor pastorale gesprekken’ is een bijzonder boek
bestaand uit drie delen. Het eerste deel begint met 130
casusbeschrijvingen van ongeveer 50 pastorale bezoekers.
Deze pastorale bezoekers worden niet bij name genoemd
maar het zijn ervaringen van predikanten, ouderlingen,
kerkelijk werkers en therapeuten. Deze beschrijvingen
die gecategoriseerd zijn rond een bepaald thema, zoals
bijvoorbeeld zieken, doop,
ouderen, burn-out, verslaving, financiële zorgen, en zo
voort. Deze korte verslagen
van een bezoek geven een
inkijkje in de praktijk van een
pastoraal bezoeker.
Het tweede gedeelte in het
boek is een instructie- en
studiegedeelte voor hen die
beginnen met bezoekwerk.
Praktische handreikingen
met daarbij ruimte om te oefenen in reflectie en te zorgen voor groei in het werk door
het vinden van een structuur of een team om je heen die
jou helpen te reflecteren, maar ook je werk te zien in het
licht van Degene in wiens naam je komt. De 10 bijbelstudies met bijbehorende bespreekpunten aan het einde van
het boek, maken dat het boek ook gebruikt kan worden in
groepen. Bijvoorbeeld als opening van het overleg met het
pastoraal team. Een mooi en praktisch boek dat uitstekend gegeven kan worden aan een nieuwe ambtsdrager
op ondersteuner in het pastoraat. De beschrijvingen op
thema kunnen helpen bij de voorbereiding van de pastorale gesprekken.
Het boek is samengesteld door Aart Peeters, gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in Nederland (voorheen diaconaal consulent) en door Leo Smelt voormalig
zendingspredikant in Peru nu protestants predikant in
Voorthuizen.(CSV)

Div. auteurs, Ontmoeting- inspiratie voor pastorale
gesprekken, onder redactie van Aart Peters en
Leo Smelt, Boekencentrum, 2017,
ISBN 9789023971245,192 pag. €15,99

Denk gerust na

E

en mooie cover en een
aansprekende titel zorgen
voor een positief begin. Het
boek bestaat uit een flink aantal
columns eerder gepubliceerd
in het Nederlands Dagblad
en Jente. Na er een drietal te
hebben gelezen besluit ik; ik
ben fan. In eenvoudige bewoordingen brengt zij de mening
die iedereen wordt geacht te
hebben tegenwoordig in begrijpelijke taal onder woorden. En
wel op een manier dat je erover
na gaat denken. Doen we wat we belijden? Hoe christelijk is ons gedrag? In haar columns haalt ze onder andere
Kierkegaard aan, evenals verwijzingen naar bijbelteksten
en gedichten als In alle vroegte raakt God de aarde aan.
Zodat je uitgenodigd wordt verder te lezen en er over na
te denken, wat dus de bedoeling is.
Aansprekende stukken genoeg een voorbeeld: “Geef gerust gehoor aan de roep tot avontuur, want ieder einde is
een begin van iets nieuws.” Dan denk ik in deze WegWijs
aan de roep om een nieuwe secretaresse! God is bij ons
alle dagen van ons leven.
Het stukje eten met je handen sprak me ook erg aan; ik
eet namelijk ook vrij veel met mijn handen. Eten doe je
met eerbied en dus niet met mes en vork, schrijft Boer.
De vork, de drietand was een instrument van de duivel.
Onze handen daarentegen zijn onze door God gegeven
vorken. Het is maar hoe je het bekijkt.
Een column wordt geschreven om erover na te denken
en het is raadzaam om niet in één stuk het boek uit te
lezen.(INS)

Theanne Boer, Denk gerust na, gerecyclede columns lekker duurzaam, Plateau, Barneveld, 2017,
ISBN 9789058041234, 134 pag. € 12,50
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Verlangen naar het goede leven

K

erk-zijn, kan het ook anders? Bij alle discussies over kerk-zijn, zegt Jos Douma,
moet een plek te vinden zijn waar alles samenkomt. Dat is de Jezusruimte, die gekleurd
wordt door de aanwezigheid van Jezus en zijn
Geest. In die ruimte moet je vooral: samen
lezen, samen delen, samen eten. De schrijver houdt van drie-slagen. De manier van
kerk-zijn bij een popupkerk wordt ingevuld
met eten, lezen, leven. Verder doordenkend
kwam hij via de klassieke drieslag preek, doop
en avondmaal (Zondag 25 HC) tot samen
lezen, delen en eten, waar nu heel bewust
het Woord voorop gaat. Het boek heeft twee
delen. Deel A gaat over het goede leven. Kerntekst hierbij is
Johannes 10: 10. In korte hoofdstukken vertelt hij over het
koninkrijk van God, discipelschap, deugden, praktijken. Eén
hoofdstuk wijdt hij aan monastieke spiritualiteit. Hij verbindt dat met stilte, meditatie en gebed. Hij legt de monastieke manier van bijbellezen uit. In deel B geeft Douma een
doordenking van de drieslag. Hij noemt het een mozaïek aan

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

beelden en gedachten. Het samen delen wordt
verbonden met de doop, waardoor je samen
deelt in het heil. Bij samen eten voert hij een
pleidooi voor avondmaal vieren in kleine kring.
Het zijn geen grote dingen volgens Douma.
Maar je kunt er met een vernieuwende kijk mee
bezig zijn en langzaam wat accenten anders
leggen. Ook al doe je dat laatste (nog) niet, het
lezen van dit boek is een geweldige stimulans
om bewust bezig te zijn met het verbinden
van de zondagse liturgie en het doordeweekse
leven.(PZ)

Jos Douma, Verlangen naar het goede leven. Samen
lezen, samen delen, samen eten, Boekencentrum,
Zoetermeer, 2016,
ISBN 9789023971252, 182 pag. € 17,90

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

wwwenzo

Bijbelsdigitaal.nl
Dat u via het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel in de NBV
vertaling of in gewone taal kunt
lezen via www.debijbel.nl wist u
waarschijnlijk wel. Dat u oude
bijzondere en historische vertalingen
zoals De Leuvense bijbel uit 1548
of de Statenvertaling 1648 kunt
inzien via www.bijbelsdigitaal.nl

misschien niet. Wilt u liever
de bijbels in het echt bekijken?
In Haarlem kunt u op afspraak
de bibliotheek bezoeken.
Meer informatie leest u op
www.bijbelgenootschap.nl/
bibliotheek
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In Zicht

| Frits Tromp

Schrijven,
schrijven,
schrijven
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Om met de deur in huis te vallen: het is tijd om een geheim te vertellen.
Het geheim is dat het vak van schrijvers weinig te maken heeft met
‘inspiratie’. Het karakteristieke beeld van mannen met baarden en in
versleten kleding, bij kaarslicht de ene regel na de andere noteren, dat
beeld correspondeert vrijwel niet met de werkelijkheid.

E

erst maar die indruk van een
zoete inval. Iedereen kent wel die
momenten dat je onder de douche
staat en ineens die naam of die ene
zin opkomt. Dat noemen we dan
inspiratie, iets wat ons onverwacht
toevalt. We gaan voorbij aan het
feit dat we vaak in de uren hieraan
voorafgaand ons hebben zitten
afvragen hoe die persoon ook alweer
heette of hoe die zin ook al liep. Pas als
je je ontspant, leggen de hersenen de
verbindingen, die je zo hard probeerde
te forceren.
Schrijvers en journalisten weten dat
voor het schrijven van een tekst je niet
moet wachten tot je die eerste zin hebt
gekregen. In de journalistiek geldt de
regel dat als je niet op de eerste zin
kunt komen, dat je dan maar verder
moet gaan met de tweede regel. Die
eerste zin komt dan vanzelf. In wat
algemenere zin geldt de stelregel dat
schrijven schrijven genereert. Schaven
en schrappen komt in een latere
versie aan bod. Eerst maar schrijven.
Je moet ergens beginnen en dus kan
het overschrijven van elke willekeurige
andere zin helpen. Het overschrijven
van een zin kan zelfs het van het

telefoonboek zijn. Dan bij voorkeur
het schrijven met pen – ouderwets en
ambachtelijk schrijven, dus.

Pas als je je ontspant,
leggen de hersenen
de verbindingen

De kunstvorm schrijven is dan ook
een beroep wat tijdens kantoortijden
uitgevoerd kan worden. Ik las ooit eens
de zin ‘Amateurs wachten op inspiratie.
Serieuze kunstenaars gaan gewoon aan
het werk.’ Het is zoals de Australische
muzikant en tekstdichter Nick Cave in
mei 2016 vertelde in een interview met
de Volkskrant: “Leonard Cohen heeft
me beïnvloed met zijn taalgebruik,
dictie en ritmiek. Bovendien spraken
zijn arbeidsethos en discipline me
aan: inspiratie is niet iets wat in de
lucht zweeft, geen vogeltje dat op je
schouder komt zitten. Je moet gewoon
werken, toegewijd zijn aan je ambacht.
Schrijven is voor mij een ritueel, op
vaste uren, in een kantoor: schrijven
door het gewoon te dóén. Zo ben ik

het altijd blijven zien, hoe opgejaagd ik
soms ook was door drugs of wat dan
ook.” Boudewijn de Groot zingt iets
vergelijkbaars op de nieuwe plaat van
de Vreemde Kostgangers: het gaat bij
muzikanten om schrijven, schrijven,
schrijven. Zelfs een liefdevolle kus is
dan irritant. Het lied ‘Schrijven’ gaat
over het maken van een tekst en de
begeleidende muziek.
Het lijkt misschien allemaal makkelijk
te gaan, schrijven van teksten. Maar
onderschat het handwerk van de
schrijverij niet. Aan het –letterlijk– op
papier zetten van een verhaal, gaat
denken, noteren, schrijven, schrappen
en schaven aan vooraf. Dat is hard
werken. Net zoals mensen werken in
de fabriek, in het onderwijs of de zorg.
Al deze werknemers wachten niet op
'inspiratie', maar zetten de wekker om
hun werk te doen. Dat is het geheim.
Werken is je talenten inzetten, niet
wachten op het vogeltje op je schouder.
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Op de klank af

| Riet Steenbergen-Busstra

Onderzoek alles,
behoud het goede
Hoe gaat dat vaak:
overal aan snuffelen
en alles uitproberen.
Allemaal dingen die
we zo graag willen
beleven. En het is
ook nog bijbels ook
toch? Staat er niet:
Onderzoek alle
dingen en alles is ons
toegestaan.

Toch ook nog maar even naar de
context kijken, want je voelt al wel
aan dat dit feestje toch niet helemaal
doorgaat. Deze woorden vallen niet
voor niets onder de meest misbruikte
bijbelteksten van de bijbel. Na Alles is
toegestaan, volgt maar niet alles is goed
(1 Kor. 6 en 10). Hmmm.
En achter Onderzoek alles lees je behoud het goede en vermijd elk kwaad, in
welke vorm het zich ook voordoet (1 Tess.
5: 21). En van Prediker word je ook al
niet vrolijk. Lucht en leegte noemt hij
juist al die dingen die wij zo graag eens
willen proberen.
Maar als je nu eens begint waar je wilt
uitkomen, dan heb je kans dat het on-

derwerp van je onderzoek nergens met
zoveel woorden in de bijbel te vinden
is. Klaar toch?
In Berea doen ze het anders. Handelingen 17: Paulus en Silas moeten
holderdebolder Tessalonica ontvluchten. Aangekomen in Berea blijken de
Joden daar welwillender te zijn, want
ze luisteren vol belangstelling naar de
verkondiging van het evangelie.
En, geloven ze alles maar zo een-tweedrie?
Welnee, ze zijn heel kritisch: ze bestuderen dagelijks de Schriften om te zien
of het inderdaad waar is wat er gezegd
wordt.

Waardevol onderzoek dus. Niet om
koste wat kost je gelijk te halen. Want
wat snappen we vaak weinig van Gods
wijsheid! Maar onderzoek alle dingen
om het goede van het verkeerde te
onderscheiden.

Riet SteenbergenBusstra, schrijven is
haar hobby.

In het volgende nummer

Samuël

Colofon
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