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Van de redactie

Veel is er afgelopen tijd geschreven in
kranten, in tijdschriften en in gemeenteblaadjes over het boek "Verzoening, bijbelse notities bij een omstreden
thema' van C.J. den Heyer. Ook Ruimte
wil niet achterblijven: allereerst was Den
Heyer te gast op de Ruimtedag in november vorig jaar, waar hij over zijn boek
vertelde. Nu staat dit nummer van Ruimte

in het teken van het boek van Den Heyer.
We hebben dr J. Reiling, dr O.H. de
Vries en drs Y. Horjus gevraagd hun visie
te geven op het boek; elk vanuit hun vakgebied, maar tegelijk met een persoonlijke visie. Vandaar ook dat het drie
verhalen over één boek geworden zijn.
In dit nummer van Ruimte vindt u twee

nieuwe rubrieken: boekbesprekingen en
berichten vanuit de oecumene. We denk-

en dat ons 'aanbod' daarmee nog breder
wordt. En we hopen dat onze lezers dat
aanbod nog beter vinden.
Aly Zantvoord
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Over Jezus van Nazaret en

de verzoening met God
Zoals onder 'Van de redactie" al is gezegd, is de aanleiding voor mijn artikel het boek van c...i. den Heyer, Verzoening; bijbelse notities bij een omstreden thema, een
uitgave van Kok in Kampen in 1997, en de weerklank die
dit boek heeft teweeggebracht en die zelfs tot in de ruimten van Ruimte is doorgedrongen.

Er zijn twee redenen waarom ik liever niet over dit boek
zou willen schrijven:

De eerste is dat het een heel persoonlijk boek is. Den
Heyer kan niet meer geloven wat in de Heidelbergse
Catechismus (waarbíj hij waarschijnlijk is grootgebracht)
over de verzoening tussen God en mens wordt geleerd.
Vooral niet wat over de genoegdoening aan God door
Jezus' dood aan het kruis wordt gezegd in Zondag 5 en
15. Dat is een persoonlíjke keuze díe men kan delen of
afwijzen maar die in elk geval moet worden gerespecteerd. Blijkens de openbare reacties zijn er velen die het
met Den Heyer eens zijn en zich door hem in hun geloof
en twijfel gesterkt weten, en ook velen die zich door hem
ín hun geloof geschokt en aangetast voelen. Dat heeft
geleid tot een voor-of-tegen-discussie die weinig of niets
heeft opgeleverd. Ik heb daarin niets bij te dragen. Ik ben
alleen niet erg gerust op die vaak zo ondoordachte instemming met Den Heyers opvattingen, evenmin trouwens op die vaak even automatische afwijzing daarvan.
De tweede reden is van andere aard. Het boek is niet

alleen een persoonlijk getuigenis maar ook een theolo3
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gische verhandeling. Het was, zo lees ik, oorspronkelijk
de bedoeling van Den Heyer een boek te schrijven waarin het gesprek met andere theologen een plaats zou krijgen in de vorm van 'noten', want dat is waartoe noten
dienen. Daar heeft hij van afgezien en het boek geschreven met naast zich de bijbel, een woordenboek en een
concordantie. Hij heeft geen rekenschap afgelegd van
het door hem gekozen uitgangspunt en van de vooronderstellingen die daaraan ten grondslag liggen. Toch
vallen daar de fundamentele beslissingen.

Biografie
Den Heyer begint met een beknopte biografie van Jezus
waarin Jezus' eigen opdracht en prediking nauwelijks
een rol spelen. Hij grijpt daarbij terug op zijn vorige boek
'Opnieuw: wie is Jezus?'. Over die vraag schreef ik in
het vorige nummer van Ruimte. De 'mini-biografie' van
Jesjoea van Nazaret, waarvan Den Heyer uitgaat, bepaalt in wezen de gang van het hele boek. Kort gezegd:
Jesjoea van Nazaret zag zijn onafwendbare dood niet als
een middel om God en mens te verzoenen en wat daarin

over het Nieuwe Testament, met name in de brieven,

wordt gezegd zijn geen dogmatische leerstukken maar
metaforen, beeldspraak. Over de verhouding tussen
beeld en uitgebeelde zaak wordt door Den Heyer weinig gezegd.
Daarom is discussie over de al of niet juiste exegese van
de teksten die over de verzoening gaan, niet erg zinvol.
Wanneer het uitgangspunt is dat Jezus' dood 'het dramatisch levenseinde van een inspirerend mens' is (p. 30)
en niet meer, dan is er exegetisch niet veel meer te zeg4
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gen. Want het Nieuwe Testament is het erover eens dat
er juist over de dood van Jezus van Nazaret veel meer te
zeggen is, omdat God Hem uit de doden heeft opgewekt.
Recht doen

Daarom wil ik in de rest van dit artikel proberen een an-

der uitgangspunt te vinden dat meer recht doet aan de
pretenties van het NT zelf. Dat kan in het bestek van
Ruimte alleen maar schetsmatig. Er is een boek voor

nodig om het uit te werken en misschien lukt het mij dat
nog eens te voltooien. Maar voorlopig is het er niet en
moet het bij dit artikel blijven. Wie het wil lezen moet zich
wel de moeite getroosten de teksten waarnaar wordt verwezen, op te slaan en in hun tekstverband te lezen.
Nog dit: ik maak geen enkele aanspraak op originaliteit.
Ik heb van veel mensen veel geleerd en overgenomen.

Maar ik wil wel op wat ik schrijf worden aangesproken.
Ook beweer ik niet dat mijn visie wetenschappelijk onomstotelijk is bewezen. Niemand komt uit zonder aanvullende hypothesen en die worden mee bepaald door persoonlijke overtuiging. Die overtuiging mag de dienst niet
uitmaken maar mag evenmin worden verdrongen. En nu
ter zake.

De eenheid van het nieuwe testament

De Engelse nieuwtestamenticus James D.G.Dunn, hoogIeraar in Durham, heeft aannemelijk gemaakt dat de eenheid van het NT berust op de overtuiging dat Jezus van
Nazaret dezelfde is als de opgestane en verhoogde
5
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Christus. In het NT wordt het niet met deze woorden ge-

zegd maar het is wel de gemeenschappelijke noemer
voor de grote verscheidenheíd van verwoordingen, verkondiging, belijdenissen en liturgische formules die in het
NT te vínden zijn: Jezus als de Zoon van God, de Messias, de Mensenzoon, de Kyrios, het Woord, de Hogepriester, titels en predikaten met een eigen traditie en
betekenis die deze gemeenschappelijke noemer hebben.
Ook uitspraken over Jezus' weg berusten erop. Een
prachtíg voorbeeld daarvan is de hymne die Paulus in
Filippenzen 2: 5-11 aanhaalt. In dit lied gaat het om de
weg van Christus, niet om het effect of de uitwerking van
die weg. Daarom is er wel sprake van Christus' dood aan
het kruis maar niet van de verzoenende uitwerking daarvan. Dat is wel het geval met de waarschijnlijk oudste
formulering van het evangelie, die Paulus aanhaalt in 1
Korintiers 15: 3-5. Hij doet dat als inleiding voor een uitvoerige behandeling van het thema opstanding in de rest
van het hoofdstuk. De tekst luidt:

"Want ík heb u ín de eerste plaats doorgegeven wat ik
ook heb ontvangen, dat Christus gestorven is voor
onze zonden overeenkomstig de Schriften en dat Hij is
begraven en dat Hij is opgewekt op de derde dag
overeenkomstig de Schriften en dat Hij is verschenen

aan Kefas, vervolgens aan de Twaalf...".

De reeks van namen van de mensen aan wie de Opgestane is verschenen gaat nog verder door en eindigt
met Paulus zelf. De traditie die Paulus had ontvangen
Iiep waarschijnlijk af met de vermelding van Kefas en de
Twaalf. De rest, met inbegrip van zijn eigen naam, voegt
hij er aan toe.
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Drie dingen zijn voor ons van belang:

a. Paulus wijst er nadrukkelíjk op dat hij dit evangelie niet
zelf heeft geformuleerd: hij heeft het ontvangen, waarschijnlijk in Jeruzalem toen hij drie jaar na zijn bekeríng daar was en o.a. bij Petrus zich liet iríformeren
(Gal. 1:18). Zo is dus het evangelie vanaf het begin
verwoord geworden.

b. Paulus wijst er verder op dat deze verwoording van
het evangelie niet alleen de zijne is maar gedeeld
wordt door alle andere apostelen; hij zegt dat met zoveel woorden in vers 1 1 .

c. De vermelding van Jezus' dood voor de zonden ín
vers 3b is in zekere zin overbodig als opmaat voor een
behandeling van de opstandíng. Paulus komt er in het
vervolg van zijn verhaal ook niet op terug. Dat hij het
toch nadrukkelijk en gedetailleerd vermeldt, maakt duidelijk dat Jezus' dood met de opstanding de kern van
het evangelie uitmaakt. Christus' dood en opstanding
kunnen niet ontkoppeld worden. Hij is gestorven 'voor
onze zonden' -daarover straks meer- maar als Hij niet
is opgestaan dan zitten wij nog 'in onze zonden' (vers
17), d.w.z. wij zitten nog vast aan onze zonden.
l
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De uitdrukking 'voor onze zonden', hoe zeer ook geworden tot een vaste en dierbare term, is niet zonder meer
doorzichtig. Het Griekse voorzetsel huper, hier weergegeven met 'voor', kan heel verschillende betekenissen
hebben, die lopen van 'betreffende' of 'aangaande' via
'ter wille van' naar 'wegens' of 'om reden van'. Duidelijk is

dus dat Christus' dood te maken heeft met 'onze zonden'.

Wat het effect van zijn dood op 'onze zonden' is, is daarmee nog niet geëxpliciteerd. Daarvoor is meer nodig.
7
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Jezus' eigen boodschap

Eerst moeten wij onderzoeken hoe deze formulering van
het evangelie in verband is te brengen met de gemeenschappelijke noemer. Als Jezus van Nazaret dezelfde is
als de opgestane Christus, dan rijst de vraag of Jezus
ook een boodschap had 'voor onze zonden'.

Hier ga ik een andere weg dan Den Heyer. In de 'miríibiografie' van Jesjoea van Nazaret die hij in het eerste
hoofdstuk van zijn boek geeft, speelt Jezus' verkondiging
van de Heerschappij van God (gewoonlijk Koninkrijk van
God genoemd, maar ik kies voor Heerschappij omdat
Koninkrijk van God een versleten uitdrukking is geworden) nauwelijks een rol. Het enige dat hij daarover zegt is
dat Jezus 'de spoedige komst van het Koninkrijk van God
verwachtte' en dat 'zijn visie op de toekomst door
apokalyptische beelden en voorstellingen werd beheerst
(pag. 16). Aan de inhoud varí Jezus' verkondiging van
Gods Heerschappij wordt verder geen aandacht besteed
en er wordt ook geen verbinding gelegd tussen deze
verkondiging en Jezus' dood. Daarmee wordt geen recht

gedaan aan Jezus van Nazaret.

Gods heerschappij

Jezus kondigde niet alleen de nabijheid van Gods Heerschappij aan (Marc. 1: 14-15) en legde die Heerschappij
niet alleen uit in gelijkenissen, zoals bijv. in Mat.13, en in
de Bergrede. Hij realiseerde de Heerschappij van God
die Hij verkondigde. Hij deed dat door middel van genezingen en Hij maakte ook duidelijk dat die genezingen
8
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alles te maken hadden met de werkelijkheid van Gods
Heerschappij: "Als ik door de vinger van God de demonen uitdríjf, dan is de Heerschappij van God over u gekomen", d.w.z. werkelijkheid geworden (Luc. 11 : 20, in Mat.
12: 28 staat "de Geest van God").
Het is een feit dat Jezus zich niet als de Messias aan-

diende (zie Marc. 8: 27-30), behalve toen Hij -in statu
confessionis- voor het Sanhedrin stond (zie Marc. 14:
62). Hij bediende zich liever van de vagere benaming
Mensenzoon maar dat neemt niet weg dat Hij optrad als
gevolmachtigde van God, die Hem de Heerschappij had
toegewezen (zie Luc. 22:29).

Het Griekse woord exousia, 'volmacht', karakteriseert zijn
onderwijs (zie Marc. 1:22; Mat. 7:29; Luc. 4: 32) en onderscheidt Hem van dat van de schriftgeleerden. Diezelfde volmacht oefent Hij uit wanneer Hij tegenover de geboden van 'de ouden' zijn eigen 'maar Ik zeg u' stelt (zie
Mat. 5: 21-48) en de levenshouding beschrijft, die bij de
Heerschappij van God past. Die volmacht oefent Hij uit
wanneer Hij zieken geneest en demonen uitdrijft (zie
boven). Deze volmacht houdt ook in dat Hij zonden vergeeft.

i

Het verhaal speelt zich af in Kapernaüm, 'zijn eigen stad'
(Marc. 2: 1-12; Mat. 9: 1-8; Luc. 5: 17-26): víer mannen
brengen hun verlamde vriend via het dak naar Jezus en
Hij verleent hem vergeving van zijn zonden. De aanwezige schriftgeleerden zijn ontzet, want zonden vergeven
kan alleen God. Dat is niet hun opvatting, de Schrift zegt
het, zie bv. Exodus 34: 7; Jes. 43: 25; 44: 22; Psalm 103:
8-'18; 130: 1-4, en daarom is wat Jezus zegt en doet
godslasterlijk. Maar Jezus gaat door en betuigt dat Hij,
9
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de Mensenzoon, volmacht heeft om op aarde zonden te
sitsrríe?sieïrs Ll::
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vergeven.
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exclusieve
prerogatief Il-Il-%
van God
uit.

De betekenis van deze uitspraak kan moeilijk worden
overschat. Dit gaat verder dan alle andere twistpunten
tussen Jezus en zijn tegenstanders, want híer gaat het
niet om de sabbat of welke andere instelling of gebod
ook, maar om God zelf. Het legt de vergeving van de
zonden en de verzoening met God bij Jezus van Nazaret.
Betekpnis van Jezus'dood

l
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Dan dient zich echter meteen de vraag aan waarom in de
oerchristelijke verkondiging van de apostelen de verzoening zo nadrukkelijk, ja bíjna exclusief in verband wordt
gebracht met Jezus' dood. Die vraag wordt nog dringender wanneer we vaststellen dat noch in de aankondigingen van Jezus' lijden noch in de passieverhalen de betekenis van zijn dood duidelijk wordt aangegeven.

De drie lijdensaankondigingen zíjn
a. Marc. 8: 31-33/ Mat.l6: 21-23/ Luc. 9:22,
b. Marc. 9:30-32/ Mat. 1 7: 22-23/ Luc. 9: 43b-45,

c. Marc. 10: 32-34/ Mat. 20: 17-19/ Luc. 18: 31-34.

Als we deze teksten naast elkaar leggen, wekken ze
sterk de indruk dat zij vanuit de afloop, dus vanuit de
üpstanding zijn ingevuld. Daar is niets mis mee, want
door de opstanding is de kijk van de discipelen op Jezus'
weg ongetwijfeld veranderd. Toch is het niet waarschijnlijk dat deze aankondigingen achteraf zijn ontstaan. Het
Iigt veel meer voor de hand dat zij teruggaan op aanduidingen van Jezus zelf. Opvallend is daarbij de nadruk op
10
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het onbegrip van de discipelen: zij hadden niet door wat
Jezus bedoelde en wilden er niet aan, maar hadden niet
de moed om Hem om nadere uitleg te vragen. Bij het
doorgeven van deze verhalen zijn dus wel Jezus' woorderi aangepast aan de afloop maar het onbegrip van de
discipelen is niet geretoucheerd. Maar over de betekenis
van Jezus' onafwendbare dood wordt geen woord gezegd.

Waar 'voor de zonden'?

Ook de zo uitvoerige lijdensgeschiedenissen brengen de
betekenis van Jezus' dood niet tot uitdrukking. Het verIoop van de gebeurtenissen wordt uitvoerig beschreven
maar dat Jezus' dood 'voor de zonden' zou zijn staat er
niet in, niet in de uitspraken van Jezus zelf noch in de
verhalen van de evangelisten.
Moeten we nu concluderen dat Jezus' dood in feite met

de verzoening van God en mensen niets te maken had
en dat dit verband (Jezus gestorven voor de zonden) er
pas later is ingelegd? Dat zou een al te snelle conclusie
zijn die geen recht doet aan andere woorden van Jezus
zelf. In die woorden ligt de grond voor de latere verkondiging dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Daar ligt
ook de verbinding tussen Jezus' volmacht om zonden te
vergeven en zijn dood aan het kruis. Daar ligt ook de
verbinding tussen Gods Heerschappij en Jezus' dood. Ik
wijs op drie woorden van Jezus: het woord van de Iosprijs, het woord bij de beker tijdens de laatste Paschamaaltijd van Jezus met zijn discipelen, en -last but not
least- Jezus' gebed in Getsemane.
11
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a. 'Losprijs'
i

Het woord van de 'losprijs' is te vinden in Marc. 10:45 en,
in identieke vorm, in Mat. 20:28 als sluitstuk van Jezus'
woord dat Hij is gekomen om te dienen 'en mijn leven te
geven als losprijs voor velen'. In Luc. 22:24-27 , waar
Jezus ook over dienen spreekt, zegt Hij alleen dat Hij
temidden van zijn discipelen aanwezig is 'als iemand die
dient'. De context van de passages is verschillend: in
Marcus en Mattheüs is dat de vraag van Jakobus en Johannes of zij rechts en links van Jezus' troon mogen zitten, in Lucas is dat een conflict bij de Pascha-maaltijd
OVer Wie nummer een iS.
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Den Heyer en vele anderen menen dat de woorden 'en
mijn leven te geven als losprijs voor velen' niet van Jezus
zelf stammen maar na zijn dood in de traditie zijn opgenomen. Zelf ben ik, met vele (andere) anderen, van mening dat deze woorden wel oorspronkelijk door Jezus zijn
gesproken. Het zou te ver voeren om daar nu verder op
in te gaan. Het woord 'losprijs' roept allerlei vragen op:
aan wie wordt deze losprijs betaald? Wie worden door
deze losprijs bevrijd en waarvan? Deze vragen kunnen
niet alleen op basis van deze tekst worden beantwoord.
Het beeld doet denken aan slaven of krijgsgevangenen
die worden vrijgekocht maar dat wordt niet nader uitgewerkt. Sommige exegeten leiden uit dit ene woord af dat
Jezus zichzelf zag als de vervulling van de profetie van
de lijdende knecht van de Heer in Jesaja 53, van wie
wordt gezegd dat hij 'zichzelf ten schuldoffer gesteld'
heeft maar dat is voorbarig: een losprijs is iets anders
dan een schuldoffer. Belangrijker is dat Jezus zijn
Ievensopdracht typeert als 'dienen'. Uit zijn dienst aan
12
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anderen vloeit zijn dood voort, ja is het dieptepunt van
zijn dienen. Als zijn dienend leveri anderen teri goede
komt, hoeveel te meer dan zijn dood! Het effect van zijn
dienen-tot-in-de-dood is daarom bevrijdend voor velen.
Conclusie: Jezus is zich ervan bewust dat Hij gekomen
l

is om te dienen en dát ook zijn ohafwendbare sterven
daar bij hoort.
b. 'Verbondsbloed'

De instellingswoorden van het avondmaal zijn in twee
vormen overgeleverd. Het meest bekend want het meest

gebruikt is de overlevering bij Paulus in 1 Kor. 'I 1 :23-26;
daarmee komt de tekst in Luc. 22:19:-20 nagenoeg overeen. Maar er is ook een andere traditie. Die is te vinden
in Marc. 14:22-24 en in Mat. 26:26=28. Voor ons onder-

zoek zijn alleen van belang de woorden die Jezus
spreekt wanneer Hij de beker laat rondgaan. In Marc. 14:

24 zegt Hij: 'Dit is mijn verbondsbloed dat uitgegoten
wordt voor velen'. In Mat. 26:28 wordt daaraan toegevoegd: 'tot vergeving van zonden'.

l
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In 1 Kor. 11:25 zegt Hij: 'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed', en in Luc. 22:20 wordt daaraan toegevoegd: 'die voor u wordt uitgegoten' (letterlijk slaat dit
op de beker maar qua betekenis natuurlijk op het bloed).
Het spreekt vanzelf dat deze teksten lang voordat en
Iang nadat ze zijn opgeschreven ontelbare keren zijn
uitgesproken en overgeschreven. Het mag ons daarom
niet verwonderen dat in de uiteindelijke vorm (d.w.z. in
de overgeleverde handschriften, die weer een paar eeuwen jonger zijn!) verschillen worden aangetroffen. De
vraag is nu: wat heeft Jezus werkelijk gezegd? In het
13
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kader van ons onderzoek spitst dit zích toe op een andere vraag: heeft Jezus bij de instelling van het avondmaal

gezegd dat zijn bloed, d.w.z. zijn dood, verzoening met
God tot stand brengt? De tekst bij Marcus en Mattheüs
wijzen expliciet in die richting. Maar bij Paulus ontbreken
woorden van die strekking , terwijl Lucas, die Paulus'
tekst volgt, daaraan een toevoeging in de richting van
Marcus en Mattheüs verbindt.

Latere toevoeging ?

Het ziet er dus naar uit dat Jezus oorspronkelijk zijn naderende dood niet met de vergeving van de zonden in
verband bracht en dat woorden die daarop wel duiden
later zijn toegevoegd. Maar hier is een simpele vergelijking van de teksten alleen niet voldoende. Jezus' bloed
heeft alles te maken met het nieuwe verbond, ook al ontbreekt het woord 'nieuw' bij Marcus en Mattheüs. Zoals
bij de sluiting van het verbond tussen God en Israël
bloed werd vergoten (Ex. 24:8), zo wordt Jezus' bloed
vergoten bij de sluíting van het nieuwe verbond. Maar
dan moet niet worden vergeten dat de vergeving van de
zonden inherent is aan het nieuwe verbond. Dat weet,
om zo te zeggen, iedereen in het NT. Wie zegt 'nieuw
verbond', weet dat het gaat om wat in Jer. 31 :31-34 staat.
Daar lezen we ín vers 34: 'Ik zal hun ongerechtígheid
vergeven en hun zonde niet meer gedenken'. Wanneer
Jezus' dood het nieuwe verbond inaugureert, dan inaugureert deze ook de vergeving van de zonden en de verzoening met God. De toevoegingen in de tekst bij de drie
evangelisten zeggen expliciet wat in 1 Kor. 11:25 impliciet al aanwezig is.

14
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c. Wat is het verband ?

Wij hebben vastgesteld dat (1 ) Jezus gevolmachtigd was
om op aarde zonden te vergeVen en dat (2) zijn dood aan
het kruis met het nieuwe verbond ook de vergeving inaugureert. De vraag is nu: bestaat er tussen deze twee een
verband en zo ja, wat is dat verband? Denkbaar zou zijn
dat Jezus' volmacht om zonden te vergeven een soort
voorschot is op de verzoening door zijn sterven. Maar
een dergelijk verband wordt in de evangelieën niet gelegd. Bovendien zijn deze twee zaken niet van dezelfde
orde: als Jezus zorlden vergeeft, dan doet Hij wat alleen
God kan en mag doen: Hij treedt op als was Hij God zelf.
Dat doet Hij niet als Hij sterft aan het kruis: dan roept Hij

uit: 'Mijn God...waarom hebt Gij Mij verlaten?'.
De sleutel

De sleutel ligt naar mijn mening in Jezus' opdracht met
betrekking tot de Heerschappij van God. Hij proclameert
en verkondigt dat Gods Heerschappij zich definitief baanbreekt. Hij oefent als gevolmachtigde van God zelf deze
Heerschappij uit. Maar Hij is ook de mens die leeft onder
deze Heerschappij.
De definitieve doorbraak van Gods Heerschappij hangt
aan Jezus' dubbele functie, die van gevolmachtigde en
die van gehoorzame onderdaan. Deze twee horen onlosmakelijk bijeen. Aan Jezus' volledige gehoorzaamheid
jegens God hangt de Heerschappij van God en daarmee
het heil van de wereld. Deze gehoorzaamheid leidt
uiteindelijk tot zijn dood, omdat de heersende machten
Gods Heerschappij niet konden verdragen. Daarom is
Jezus' dood niet de mislukking van zijn opdracht en van
de Heerschappij van God maar juist de voltooiing. De
15
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vergeving van de zonden is in deze voltooiing inbegrepen omdat zíj was en is inbegrepen in de Heerschappij van God.
In Getsemane bidt Jezus: "Niet wat ik wil maar wat U wilt

(moet gebeuren)' (Marc. 14:36). Zo staat het ook in
Mattheüs. In Luc. 22:42 staat: 'Niet mijn wil maar de uwe
moet gebeuren'. Dat is een echo van het Onze Vader
(Mat. 6:9). Het is de derde bede en deze drie gebeden
vormen als het ware een driehoek rondom het hart van

de zaak, de Heerschappij van God. In Getsemane
spreekt Jezus geen woord van berusting. Hij bidt om de
komst van Gods Heerschappij en Hij weet dat de volledige gehoorzaamheid aan God zijn dood insluit.
De opgewekte
Als ik het NT lees, dan krijg ik de indruk dat de ware betekenis van Jezus zijn discipelen pas duidelijk is geworden, toen Hij hun verscheen als de door God uit de doden Opgewekte. De schrijvers van het NT doen hun uiterste best om deze betekenis te verstaan en te verwoor-

den. Zij gebruiken daarbij al het 'materiaaí dat hun vanuit
de Schrift ter beschikking stond: de gehoorzame knecht,
de hogepriester en het offer, de Messias, de Mensenzoon, enzovoort. Hun aandacht is daarbij vooral gericht
op de finale, de opstanding van de Gekruisigde.
Maar wat aan de finale voorafgaat, hoort er even wezenlijk bij. Om een beeld te gebruiken, ook in de voorronden
gaat de overwinnaar voor goud. Terugvertaald naar ons
onderwerp: Jezus' dood aan het kruis is deel en gevolg
van zijn leven als de mens van de Heerschappij van God.
De betekenis die zijn dood in de verkondiging van zijn
16
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leerlingen heeft gekregen, was verankerd in zijn leven.
Jezus is zich daarvan bewust geweest. Zijn leven en zijn
dood zijn één.

Daarmee is ook het kader aangegeven waarbinnen alle
interpretaties van Jezus' dood moeten worden onderzocht. Dat is broodnodig want het kan niet worden ontkend dat in de geschiedenis van het christelijk geloof de
verzoening meer en meer is uitvergroot ten koste van het
verband van Gods Heerschappij. De eerste stap is de uitspraken over vergeving en verzoening in de rest van het
NT te plaatsen binnen dit kader. De volgende stap is alle
begrippen en voorstellingen die in verband met de verzoening worden gebruikt, te toetsen. Aan deze stappen

komen we in dit artikel niet toe. Maar ze moeten wel worden gezet, ook in de context van Ruimte.
Jannes Reiling

*************ík******

Vervolgdag met C.J.den Heyer
Deze zal plaats vinden op zaterdag 16 mei te Heerenveen.

In het volgend nummer meer hierover.
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De onopgeefbaarheid en de grenzen van
de klassieke verzoeningsleer
Mij werd gevraagd om in deze bijdrage vanuit dogmatisch
perspectief te kijken naar wat [»en Heyer in zijn boek
over verzoening te melden heeft. Dat is geen eenvoudige
opdracht voor iemand die zelf met liefde dogmatiek bedrijft. Want volgens Den Heyer is de dogmatiek de grote
boosdoener, die ons in de loop der eeuwen vervreemd
heeft van wat de bijbel ons over de verzoening aanbiedt.

r

Dogmatiek

Dogmatiek als boosdoener... Voor we hier dieper op ingaan, is het goed eerst vast te stellen wat dogmatiek eigenlijk is. In een dogmatiek wordt een poging gewaagd
om op een logisch samenhangende wijze thema's uit het
christelijk geloof onder woorden te brengen. Om het wat
concreter te maken: in een dogmatiek zet je alles wat je
gelooft over God en Jezus en de Heilige Geest, over
schepping en verlossing, over de gemeente, over de
nieuwe hemel en aarde, op een rijtje. Dogmatiek is dus
een rationeel, intellectueel bedrijf. Dogmatiek is verwoording van het geloof op het niveau van het verstand. Dogmatiek is daarom 'leer'. Menig baptist zal na deze typering de dogmatiek al veroordeeld hebben. Geloof is

toch niet een zaak van het hoofd, maar van het hart!

Ik teken hier protest aan. Of we het waar willen hebben

of niet: een mens ontkomt er niet aan alles uit het leven

op een rijtje te willen zetten. Dat hoort bij ons als met
verstand begiftigde schepselen van God. We denken
18
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over alles na. Want we zijn mensen. Het hoort daarom bíj

een gelovige dat hij ook zijn geloof wil doordenken.
Veel dogmatieken

Er bestaat een menígte dogmatieken. In eeuwen kerkgeschiedenis hebben gelovigen telkens opnieuw geprobeerd het geloof op een intellectueel samenhangende
wijze onder woorden te brengen. Soms kreeg zo'n poging
een officiële kerkelijke status. Een korte samenvatting
van zo'n door een kerk geaccepteerde dogmatiek werd
dan als geloofsbelijdenis de norm voor prediking en catechesatie binnen de betreffende kerk. Als zodanig
functioneren binnen de orthodoxe vleugel van de Nederlandse reformatorische kerken de gereformeerde
geloofsbelijdenissen (Nederlandse Geloofsbelijdenis,
Heidelbergse Catechismus en de Artikelen tegen de re-

monstranten).

Er ligt een nauw verband tussen dogmatiek en gezaghebbende geloofsbelijdenis. Vandaar dat Den Heyers
kritiek op dogmatiek steeds ook kritiek is op de autoriteit
van geloofsbelíjdenissen. Vandaar ook dat de bestrijders
van Den Heyer zich voortdurend op die klassieke belijdenisgeschriften beroepen.

Dogmatisch en historisch

Er bestaat in de christelijke traditie een klassieke verzoeningsleer. Het gaat hier om 'leer', om een rationeel
samenhangend dogmatisch betoog. Volgens deze leer is
er door de zonde een diepe kloof tussen de mens en zijn
19
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Schepper ontstaan. De mens draagt de schuld voor deze
breuk en zal hiervoor een eeuwige straf ondergaan. Jezus Christus is gaan staan in de plaats van de schuldige
mens. In zijn kruisdood heeft Hij de straf ondergaan die
de mens verdiende. Op grond hiervan horen God en
mens weer bij elkaar. Het plaatsvervangend lijden van
zijn Zoon heeft God weer met de mens verzoend.
Dit is dogmatiek. Het verhaal zit logisch in elkaar. Elk
kind dat van zijn vader wel eens straf heeft gekregen
omdat hij stout is geweest, kan het betoog volgen. De
verrassing zit hierin dat God niet de schuldige mens,
maar zijn onschuldige Zoon de straf liet ondergaan. Dat
roept vragen op: was dat wel eerlijk van God? En: wat
moet je van zo'n Vader denken? Ons gevoel protesteert.
Maar de dogmatiek geeft ook hier een logisch antwoord.
In grote liefde voor verloren zondaars koos de Zoon van
God er voor om Gods straf op zijn eigen hoofd te laten
neerkomen. Het hele verhaal zit op deze wijze logisch in

4
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elkaar. Het is dogmatiek.

Deze dogmatísche verzoeningsleer is in de loop der
kerkgeschiedenis in de westeuropese kerk gegroeid en
heeft in de middeleeuwse theologie zijn definitieve formuIering gekregen. De kerkreformatie heeft deze leer van

de middeleeuwse katholieke kerk overgenomen.

>
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Den Heyer stelt dat de christelijke kerk de bijbel altijd met
de grootste vanzelfsprekendheid heeft gelezen door de
bril van deze klassieke verzoeningsleer. Door de hele bijbel heen vielen zo teksten als de stukjes van een verzoeningspuzzle in elkaar. In de oudtestamentische offer20
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dienst in de tempel draaide natuurlijk alles om het wegnemen van Gods straf over het zondige volk. Daarom
werden er dieren gedood en geofferd. Daarom werd op
Grote Verzoendag een bok beladen met de zonden van
Israël -een zondebok- de woestijn in gestuurd. Jezus'
kruisdood moest natuurlijk worden uitgelegd tegen de
achtergrond van deze offerdienst. Zijn kruisdood was het
volmaakte offer. Hij was het volmaakte offerlam. Hij was
de echte zondebok die de zonden van anderen wegdroeg. En de profetieën over de Lijdende Knecht des
Heren (Jes.53) konden niet anders dan op Jezus slaan,
die plaatsvervangend Gods straf op onze zonden droeg:
'Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord,...de straf die ons de vrede aanbrengt was op
Hem...als een lam dat ter slachting geleid wordt...zo
deed Hij zijn mond niet open'.

Als je deze woorden leest dringt het zich toch onweerstaanbaar aan je op dat we hier te maken hebben met
een voorzegging van Jezus' kruisdood als offer voor onze zonden?! Dat spreekt toch bijna vanzelf?! Den Heyer
zou antwoorden dat de vanzelfsprekendheid van al deze
duidingen op rekening gezet moeten worden van het feit
dat we als bijbellezers geconditioneerd zijn door de kerkelijke verzoeningsleer. We lezen de bijbel door de bril

van een eeuwenoude dogmatiek.

Den Heyer wil achter de dogmatiek terug naar de geschiedenis zoals die zich werkelijk heeft afgespeeld.
Hierin gaat het hem allereerst om de nuchtere, objectieve
feiten van de levensgeschiedenis van Jezus. Zoals dat in
het theologisch vakjargon heet: hij wil, achter alle leerstellige interpretaties van Jezus' leven en sterven, zoe21
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ken naar de historische Jezus. Dat is geen eenvoudige
zaak. Want de evangelíën geven geen exact historisch
verslag, maar zijn geloofsgetuigenissen. In zekere mate
begint een leerstellige duiding van de historische feiten

al in de bijbel zelf!
Reconstructie

Den Heyer komt tot de volgende historische reconstructie
van Jezus' levensgeschiedenis: 'Jezus was een mens
onder de mensen, maar ook een bijzonder mens, inspirerend en creatief, op zoek naar mensen in nood; een
mens naar Gods hart die tegenstand opriep en uiteindelijk een gewelddadige dood aan het kruis stierf.
Jezus' kruisdood is historisch te verklaren als gevolg van
de gezamenlijke reactie van joodse geestelijke leiders en
romeinse overheid op provocerend optreden van Jezus.
Deze historische feiten van Jezus'leven zijn door de
schrijvers van de nieuwtestamentische boeken op heel
gevarieerde wijze geïnterpreteerd. De christelijke kerk
heeft later middels haar dogmatische verzoeníngsleer de
onderlinge verschillen weggeharmoniseerd. Maar ook
hier wil Den Heyer de historische feiten op tafel hebben.
We concentreren ons hierin op de interpretaties van Jezus' kruisdood, met name op de betekenis van de term
'bloed'. In zijn poging tot reconstructie van de nuchtere
feiten, achter de latere kerkelijke dogmatische harmonisatie, schetst hij het volgende beeld:

Voor de evangelist Lucas stond Jezus' kruislijden geheel
in het teken van zijn dienend leven. In zijn leven en sterven heeft Hij mensen laten zien hoe de maatschappij er
totaal anders uit kan komen te zien wanneer je niet heer22
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send maar dienend aanwezig bent. (p.94,95). Voor Paulus kreeg het kruis betekenis door zijn ervaring van de
ontmoeting met de verrezen Christus, voor de poorten

van Damascus. Het kruis betekende voor hem het einde

van de oude wereld, getekend door zonde en dood
(p.50-54). Het 'bloed van Christus' wordt alleen in de
Hebreeënbrief uitgelegd tegen de achtergrond van de
oudtestamentische offerdienst (p.l24125). In de eerste
Petrusbrief heeft de verwijzíng naar 'het bloed van Christus' te maken met de maatschappelijke situatie waarin de
Iezers zich bevonden, en waarin het bloed der martelaren het zaad der kerk bleek te zijn (p.l3'l ). In de eerste

Johannesbrief dient de term 'bloed van Jezus' vooral om

aan te geven dat Jezus echt een mens van vlees en

bloed was en dat hij echt heeft geleden (p. 'l 15).
Wat moeten we er mee ?

Den Heyer doet zijn best de nuchtere feiten achter de
dogmatische interpretaties en harmonísaties te voorschijn te halen. We worden dan geconfronteerd met een
uiterst sobere biografie van Jezus. En met een breed
palet van nieuwtestamentische inkleuringen van de nuchtere feiten. Wat moeten we daarmee, als christenen die
in de 20" eeuw leven? Volgens [)en Heyer moeterí we
ons daardoor laten inspireren tot eigen hedendaagse
interpretaties. Interpretaties die ons in onze leefsituatie
moed en geloof geven tot een leven waarín we er op

vertrouwen dat God de kloof tussen Hem en de mens, en
tussen mensen onderling, steeds overbrugt (p.l39).

23
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Beoordeling

Er zijn grenzen aan de mogelijkheid tot reconstructie van
de historische feiten achter de geloofsmatige en leerstellige interpretaties.

Het is mogelijk en noodzakelijk de bijbeltekst uit de
vanzelsprekendheid van de kerkelijke leer te bevrijden en
haar haar eígen woord te laten spreken. Wanneer een
bijbeltekst op een' andere wijze over 'het bloed van Christus' spreekt dan we vanuit de klassieke verzoeningsleer
gewend zijn, moet de gemeente daarmee in prediking en

catechese verrast worden. We hebben hier te maken met

de rijkdom van de Schrift. En kerkelijke dogmatiek en
belijdenis mogen hier geen beperkingen opleggen. Baptisten weten hiervan. Er bestaan baptisten geloofsbelijdenissen. Maar nooit is zo'n belijdenis
gepresenteerd als norm bij het lezen van de Schrift.
Het is onmogelijk een objectief, zakelijk beeld te schetsen van Jezus' leven. De geschiedenis van de wetenschappelijke zoektocht naar de 'historische Jezus' íÏeeft
dat aangetoond.

Zodra Jezus in contact met mensen kwam, kreeg Hij kennelijk betekenis voor hen. Van Jezus' leven bestaan geen
'nuchtere feiten'. Jezus riep ogenblikkelijk geloof of ongeloof bij mensen op. Zo was Hij! Dat is kennelijk een alles dominerend feit uit Jezus levensgeschiedenis. We
kunnen Jezus niet anders kennen dan uit de rijkgeschakeerde hoeveelheid van nieuwtestamentische geloofs-

getuigenissen over Hem.

Hoe je het ook wendt of keert, de klassieke kerkelijke
verzoeningsleer zit ons diep in het geloof. Je moet die
24
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verzoeningsleer niet willen wegsnijden, want dan dood je
daarmee het geloof. Den Heyer weet daarvan: 'Het is niet
mogelijk in korte tijd afscheid te nemen van eeuwenoude
geloofsvoorstellingen' (p.l36). Je kunt je ook afvragen of
die klassieke verzoeningsleer nu werkelijk de plank van
de verzoening mis slaat. Ook hier houdt Den Heyer tenslotte de pas in: 'Ook het klassieke dogma heeft recht
van bestaan' (p.l36). Kennelijk is dat een pastorale uitspraak van hem. Want hij vervolgt met: 'Wie door deze
formuleringen getroost en bemoedigd wordt, zal door mij
niet tot andere gedachten worden gebracht'. Maar ik ben
van mening dat het klassieke dogma ook theologisch een
onopgeefbare waarde heeft.
Alternatief

De klassieke verzoeningsleer plaatst de mens als zondaar voor Gods aangezicht. Dat zijn zware woorden.
Maar met deze woorden wordt de kern geraakt van de
vervreemding tussen God en mens, en van de vervreemding tussen mensen. Den Heyer biedt zelf een
alternatief aan voor de klassieke interpretatie van Jezus
Iijden als een plaatsvervangend lijden voor de zonden
van mensen. Hij kiest er voor Jezus' lijden uit te leggen
als het 'lijden van de rechtvaardige', waarover in de joodse traditie veel wordt gezegd. Let op de accentverschuiving: het probleem van de zonde wordt zo
vervangen door het probleem van het onschuldige lijden.
Ik ben van mening dat hiermee de kern van de verzoening wordt gemist.

De klassieke verzoeningsleer neemt verder mijn grenzen
als mens serieus. Hoezeer de geschiedenis van Jezus'
25
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dienend leven en sterven mij ook mag inspireren tot een
Ieven van verzoening -zoals Den Heyer wil-, ik zal daarin
tegen mijn grenzen aanlopen. Het probleem van vervreemding en vijandschap is te groot dan dat het opgeIost zou kunnen worden in een gelovig, geïnspireerd

mens. ['it menselijk probleem is alleen op te Ïosse'n in de

Zoon van God die mens werd. De diepte van de
vervreemding tussen God en mens en tussen mensen
onderling, maakt in de verzoeningsleer de idee van de
plaatsvervanging noodzakelijk.

O.H.de Vries
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De collecte op de RUlMTEdag.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de inrichting van het bejaardenhuis Jablona in Moldavië en
voor de kosten van verzending van de bananendozen
met goederen, die naar Moldavië worden gebracht.
De opbrengst is fl. 840,26

('I

De kern van ons geloof
'Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost...'?' Het zal de
gemiddelde baptist weinig moeite kosten de beginregel

van dit lied van Joh. de Heer af te maken: '...daar is

kracht in het bloed!' Het lied is zeker de oudere generaties baptisten zeer vertrouwd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat je met de woorden van dit líed iets heel wezenIijks te pakken hebt van wat een baptist gelooft. In veel
van onze gemeenten wordt dit lied uit volle borst gezongen, want het lied raakt de kern van onze baptisten spiritualiteit. 'Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het
dierbaar bloed van het lam.'

Dogma versus exegese

Dr. C.J. den Heyer zal dit lied niet (meer) mee kunnen
zingen. In zijn boek Verzoening, bijbelse notities bij een
omstreden thema zet hij uiteen niet uit de voeten te kunnen met de traditionele verzoeníngsleer, die ervan uïtgaat dat 'Jezus Christus zijn leven gegeven heeft tot een
volkomen verzoening van al onze zonden'. Den Heyer
vindt in de bijbel te weinig houvast voor een afgeronde
en systematisch opgebouwde 'leer' over de verzoening.
Op z'n hoogst zou je kunnen spreken over een aantal
theologische brokstukken, die, her en der verspreid in
het Nieuwe Testament, werden bijeengeraapt om daarop
een indrukwekkend dogmatisch gebouw van een verzoeningsleer op te trekken. Zijn verwijt aan de theologen in
twintig eeuwen kerkgeschiedenis is dat zij méér meenden
te weten en zelfs wijzer te zijn dan de schrijvers van het
27
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N.T.. Den Heyer is zich bewust van de reikwijdte van
datgene wat hij aan de orde stelt: 'De centrale inhoud
van het christelijk geloof zelf staat op het spel'(136). Dat
moet dan maar gebeuren, vindt hij, opdat de exegeet zich
niet langer door het kerkelijk dogma de wet laat voorschrijven en in de teksten de echte, de historische Jezus
zal herontdekken (23). Veel van wat in het N.T. over Jezus staat, heeft te maken met 'een interpretatie achteraf
Van
van de gemeente'(26). Zo zijn bijvoorbeeld onderdelen
van de lijdensaankondigingen in de evangeliën Jezus
door de vroeg-christelijke gemeente in de mond gelegd.

Wetenschapper en gelovige
Voor mij is dit allemaal niet nieuw. Tijdens mijn studie
heb ik uitgebreid met de historisch-kritische methode van
schriftonderzoek kunnen kennismaken. Ik had toen al het

gevoel dat die methode het in zich had de bijbel leeg te
kunnen knijpen. En dat gevoel dringt zich nu weer aan
mij op als ik bij Den Heyer lees dat híj aan zijn schriftonderzoek overhoudt dat Jezus' leven en sterven een 'voor-

beeldig' karakter droeg. Jezus had laten zien dat de kloof
tussen hemel en aarde, tussen God en mens, werkelijk
overbrugd kon worden. Sinds evangelisten en apostelen
tot dat inzicht waren gekomen, leefden zij in vrede met
anderen en God (138). Ik heb er geen moeite mee dat
Den Heyer mij wil duidelijk maken dat het N.T.-isch getuigenis veel gevarieerder is dan wat dogma's en belijdenisgeschriften willen doen geloven. In dat opzicht heb
ik aan zijn boekje ook wel wat gehad. Maar het gaat mij
te ver als de nuanceringen, die hij wil aanbrengen bij het
dogma van de verzoening door voldoening, in de praktijk
28
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blijken neer te komen op een volstrekte relativering. Ik
heb de indruk dat hij zijn slothoofdstuk met de conclusies
eerder als 'gelovige' geschreven heeft dan als 'wetenschapper'. Van zijn uitspraak als wetenschapper dat
'Paulus ervan overtuigd was dat Christus voor ons is gestorven' (73) resteert in het slothoofdstuk per saldo de
geloofsontboezeming: 'Het belijden van de kerk zegt dat
zijn dood verzoening bewerkstelligt. Maar hoe moet ik mij
dat voorstellen? Hoe kan de dood van iemand in een ver

verleden voor mij, die vele eeuwen later leeft, heil en
redding betekenen? Die gedachte inspireert velen vandaag de dag in het geheel niet meer, maar roept eerder
weerstanden op. Ben ik dan niet verantwoordelijk voor de
gevolgen van mijn eigen woorden en daden?'(136)

'Actualisering'
Hoewel wij als baptisten er geen geloofsbelijdenissen op
na houden is het thema van de verzoening door voldoe-

ning in onze kring wel te beschouwen als een ongeschreven dogma. Ik denk dat het nog steeds zo is dat de
meeste baptisten het als een reductie van het bijbels
getuigenis ervaren als over Jezus alleen maar gesproken
kan worden als 'de lijdende rechtvaardige' wiens dood
een insprirerende en voorbeeldige kracht heeft. Het behoort tot het hart van ons geloof en onze spiritualiteit
Jezus te belijden als onze verlossende Middelaar, die
zijn leven gegeven heeft voor onze zonden. Natuurlijk
hoeft het mysterie (want dat blijft het!) van de verzoening
niet altijd op de 'dierbare' manier van de liederen van
Joh. de Heer onder woorden te worden gebracht. Be-

paalde liederen uit die bundel krijg ik vanwege het ar29

chaïsche taalgebruik ook ríÏaar met moeite over de lippen. Toch kan het niet zo zijn dat onder het argument
van de 'actualisering' een aanpassing van het evangelie
plaats vindt ten behoeve van mensen die onpasselijk
worden bij de uitdrukkiríg 'gereinigd te zijn door het bloed
van het lam'. We zullen het grote geheim van Gods
verzoening in Jezus Christus moeten vertalen voor de
men8 van onze tijd. Dat zal echter moeten gebeuren met
behoud van het eigene varí het evangelie. Den Heyer
heeft mij niet kunnen overtuigen dat de verzoening door
voldoening daar niet toe behoort. Sterker nog: zonder dat
wordt het kruis van Christus van zijn kracht beroofd en
het hart uit het evangelie weggesneden. Ik weet dat dit
öok een geloofsuitspraak is, maar ik meen dit op goede
bijbelse gronden te kunnen zeggen.

De Heilige Geest
Den Heyer schrijft over het algemeen vrij helder. Je weet
op elk moment wat je aan hem hebt. Zijn analyses zijn
scherp, al laat ik het eindoordeel graag over aan zijn vakgenoten. Wat ik persoonlijk heel sterk heb gemist, is het
rekening houden met de inspiratie van de Heilige Geest
bij de totstandkoming van de N.T.-ische geschriften. Het
N.T. lijkt bij Den Heyer alleen maar 'van beneden' te zijn:
er zijn Jezus woorden in de mond gelegd; veel is ook een
interpretatie van de gemeente achteraf; bepaalde woorden kán Jezus eenvoudigweg níet hebben gezegd. Is het
echter niet zo dat de Heilige Geest 'u alles zal leren en u
te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb' (Joh. 14:25)
en de gemeente 'na dezen zou verstaan'?

Yme Horjus
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Boekbesprekingen
IDe kracht van weerloze liefde'
Marinus van den Berg
Kok, Kampen; prijs f. 19,90
ISBN 90 242 9254 9
BOEKBESPREKINGEN

Marinus van den Berg heeft al veel boekjes uit laten geven. Elke keer kleine boekjes waarin hij kleine verhaaltjes of gedichten schrijft. In dat opzicht is dit boekje één
in een inmiddels lange rij. Veel van die boekjes hebben
een bepaald thema, zoals ouderdom, dementie, afscheid
nemen. Maar in dit boekje komen verschillende belangrijke thema's uit het werk van Van den Berg naar voren: de
pijn die een mens kan oplopen; het nieuwe begin dat
mogelijk is; het belang van de medemenselijkheid; God
die de mens kan oprichten. De kleine verhaaltjes in het
boek gaan meestal over mensen die hij in zijn werk als
pastor tegengekomen is. De gedichten zijn 'algemener'.
Een dergelijk boekje moet je steeds opnieuw oppakken
en er één of twee stukjes in lezen. Dan blijven ze mooi
en blijf je er in lezen. Maar daar is zo'n boekje immers
ook voor bedoeld.
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lUit op verzoening - in prakt0k en theologie'

Hans van Munster, Cees den Heyer, Ineke Bakker e.a.
Kok, Kampen, prijs f. 17,50
ISBN 90 242 9287 5

Passend bij het thema van dit nummer van "Ruimte" is
het boekje"Uit op verzoeníng". Het behandelt het thema
van de (ínmiddels derde) Kerkendag, die ín Kampen gehouden zal worden. Het boekje (79 pagina's) bestaat

voor een deel uit korte interviews met onder andere met

mensen die zich bezighouden met slachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog, met randgroep-jongeren, met
mensen die even afstand moeten nemen van hun thuissi-

tuatie. De grootste helft bestaat uit (ook weer) korte artikelen geschreven door theologen over de verschillende
opvattingen en theorieën over verzoening. Het boekje
zou gelezen kunnen worden door mensen die zich voor
willen bereiden op de Kerkendag, of door gespreksgroepen.

Uit het bovenstaande blijkt al dat ik ,het nadeel van het
boekje vind dat de artikelen over het algemeen te kort
zijn: het blijft een beetje hap-snap. Toch staan er soms
mooie uitspraken of zinnen in: wanneer je goed bent in
schatgraven, kan het boekje toch meer gaan betekenen.
Aly Zantvoord
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Oecumenisch nieuws

Raad van Kerken en de wijding van vrouwen
In de vergadering van de Raad van Kerken in Nederland
is onlangs door de verschillende lidkerken van de Raad
gesproken over de wijding van vrouwen. Per lidkerk had
men op een een velletje papier de standpunten en de
feitelijke stand van zaken weergegeven. Doel van deze
bespreking was niet om te komen tot een gezamenlijk
standpunt, maar elkaar uit te leggen wat de diepere beweegredenen en achtergronden zijn die bij de visie van
de respectievelijke lidkerken een rol spelen. De Unie van
Baptisten Gemeenten is sinds de jaren 60 geen lid meer

van de Raad van Kerken.

Brochure kerkgpboíiinren
íll#l íi6'

De raad van kerken in Zeist heeft een brochure uitgegeven waarin alle kerkgebouwen in die plaats opgenomen zijn. Daarbij staat een foto en informatie over de
historie van het gebouw, het ontstaan van het kerkgenootschap en de actuele geloofsboodschap. Er is een
wandeling uitgezet die alle kerken in het centrum aandoet. Zo heeft de brochure vier functies: informatie voor

nieuwkomers en bezoekers; cultuurhistorische informatie
over bouwstijlen en architectuur; recreatie via de wandeIing en actuele gespreksstof over de 'geloofsboodschappen; voor kerken- en parochieraden.
Straat biiepnkomsten
a"J"'a""

In Bolsward zijn in een bepaalde straat alle bewoners
van de daaraan gelegen huizen uitgenodigd om met el33

kaar van gedachten te wisselen over het al dan niet líd
zijn van een kerk/geloofsgemeenschap en de betekenis
daarvan in het dagelijks leven. Het waren goed bezochte
bijeenkomsten.

Bestpladrps voor miteriiil rond verzoening
Half januari 1998 zal de uitgave in de reeks "Oecumenische Bezinning" verschijnen waarin allerlei liederen,
teksten en gebeden rond het thema verzoening opgenomen zijn.

Besteladres: secretariaat Raad van Kerken, tel. 033

4633844.

Verder ís op dit adres te bestellen "Verzoening: Visioen
en leerproces. Methodische handreiking voor georganiseerde groepsgesprekken"; ook een (praktische)
uitgave in de reeks "Oecumenische Bezinning" (1997, nr.
14).

Ook de tweede "kerkendagkrant" is via bovenstaand tele-

foonnummer te bestellen.

Kanselbrief Vrouwendag 1998

Met het oog op de Internationale Vrouwendag, die in
1998 op zondag 8 maart valt, heeft de sectie Vrouwen in
Kerk en Samenleving een tekst geschreven, die als
boodschap aan gemeenten en parochies, of als kanselbrief kan fungeren. De Raad heeft de brief aangeboden
aan de lidkerken met het verzoek deze te verspreiden om
zo opnieuw uiting te geven aan de betrokkenheid van
kerken bij het streven naar rechtvaardige verhoudingen
tussen vrouwen en mannen in kerk en samenleving.
(Bron: Oecumenisch Bulletin, januarí 1998)
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Irene's column

Gelukkig nieuwjaar
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar 1998 baart me tot op
heden slechts zorgen. Zowel privé als maatschappelijk
gaat er van alles mis en lijkt de ellende om zich heen te
zaaien. De Gereformeerde Synode stapt op na een aantal nauwelijks te bevatten gebeurtenissen, die ik niet nog
eens hoef toe te Hchten. Op een paar honderd meter
afstand van míjn huis geeft mijn oud-docent Piet Vroon
het leven op. Ontwikkelingen ín mijn dírekte leven brengen me uit mijn evenwicht en tornen aan mijn veilige basis. Ik vraag me regelmatig af: 'Wat is er mis met 1998?'

en: 'Het zal toch niet zo blijven?'.

De Hervormde dominee in mijn woonplaats heeft me toch
weer wat hoop gegeven in zijn preek over 'Jona in de
walvis', die hij zeer toepasselijk als thema had meegegeven: 'een zware depressie'. Na drie dagen en nachten
werd Jona, en dat zinnetje hoor ik maar steeds, op het
strand uitgespuugd, omdat hij bleef geloven.

Nu kan het zijn dat mij dit een heerlijk visioen lijkt omdat
ik, net vóór alle ellende, twee weken Samos had geboekt
bij het reisbureau en dat daardoor juist die zin bleef
hangen. Maar dat is het niet alleen. Bíj de gemiddelde
mens, en dat ben ik, verdwijnt de zwaarte van het leven
na korte of langere tijd en vind je jezelf terug, uitgespuugd op het, soms onbekende, strand. Soms kun je
zelfs, terugkijkend op die donkere tíjd, achteraf de Iichtna

puntjes zien die het einde ervan aankondigden.
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Ik vroeg me af wat ik dit keer moest schrijven. Alles leek
te zwaar, te ernstig. Maar ik kon niet om mijn gedachten
en gevoelens heen. Het helpt ze te uiten aan mensen die
dichtbij je staan. Het helpt ze neer te schrijven.
Ik moest denken aan een patiënte, die toen ik op één van
de recente vrije dagen even langs mijn kantoor ging,
wanhopig aan de deur stond te rammelen. Ze moest de
dokter spreken. Ik zei haar dat iedereen vrij was. Of ze
mij dan toch kon spreken. Ik stemde toe en zat een poosje bij haar op de gang. Haar uiterlijk was net zo bizar als
de verhalen die ze vertelde. Onsamenhangende, niet te
begrijpen gedachtenspinsels, die haar beangstigden. Ik
probeerde haar, na een tijdje dit aangehoord te hebben,
kort en bondig gerust te stellen en vervolgens een eind
aan het gesprek te maken. Het was wel duidelijk dat zij
dat niet zou doen. Ze droop al orerend af. Ik riep haar
enigszins vertwijfd na: 'En, heeft het gesprek geholpen?'
Ze sprak de eerste zinnige woorden: 'Ja, het heeft me
wel opgelucht hierover te praten'.
Dat er dan in 'I 998 in ieder geval een luisterend oor is!
Irene de Graaff
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Hallo jongens en meisjes...!
We beginnen maar meteen met de oplossing van de puzzels, omdat we hiervoor nog al veel ruimte nodig hebben
en we met de oplossingen niet de ruimte van een ander
willen bezetten.

De bedoeling van de twee raadselachtige omschrijvingen
van de vorige keer was om woorden of stukken zin door
andere woorden die hetzelfde betekenen te vervangen,
zodat je weer twee gezegden krijgt.
De eerste zin:
ZONDER CONSERVEN OF KLEUREN.

We moeten in deze zin twee woorden, door een ander
woord vervangen. Het eerste woord is "conserven": dit
zijn bijvoorbeeld ingemaakte groenten in blik, en we noemen dit meestal blikken. Nu het woord "kleuren" nog:
wanneer iemand je een complimentje maakt bloos je
soms, je gaat kleuren.
Vervangen we nu de twee woorden in de zin "zonder
conserven of kleuren", krijgen we het gezegde: "Zonder
blikken of blozen."
De tweede zin:

MET NIET TE KORTE GEBITSONDERDELEN JE MAAG VULLEN.

Hier moeten we eerst een aantal woorden vervangen
door één woord, een woord door een ander woord en
een aantal woorden door een woord. Het eerste stuk is

"niet te korte". Als iets niet te kort is, is het lang genoeg,
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dus het woord moet zijn "lange". Nu het woord "gebitsonderdelen", dit moet volgens mij vrij gemakkelijk zijn, want
wat kunnen gebitsonderdelen nu anders zijn dan tanden.
"Je maag vullen", is natuurlíjk helemaal makkelijk want
dat is eten.

Vervangen we nu de zin "met niet te korte gebitsonderdelen je maag vullen", met de gevonden woorden,
dan krijgen we het gezegde "met lange tanden eten".
Zo dat was een zeer uitvoerige uitleg en we doen deze
keer meteen nog maar een paar letterpuzzels. Het gaat
om twee gezegden.

In het eerste gezegde zijn alle klinkers weggelaten, dus
de a's, e's, i's, o's enz.

Bij het tweede gezegde staan alle lettergrepen door elkaar, deze moeten dus in de goede volgorde komen. Hier
de twee gezegden:
N ZL STT ZCH GN TWML N DZLD STN.

ALS BU DAT DE DER DON EEN HE HEL KOMT MEL
RE SLAG.

Tot de volgende keer en veel succes met het oplossen
van de puzzels.
Henk Timmerman.
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