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Dietrich Bonhoeffer ( 1906 -1945)

Leren en herinneren
Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden
zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Johannes 14: 26

M

Met de belofte, dat Hij in hen wonen zal, zegt Jezus dat Hij ondanks zijn
heengaan bij de discipelen blijft. Dat geschiedt doordat de Vader in
naam van Jezus de bijstand, de Heilige Geest, zal zenden. De paracleet
(de ‘te hulp geroepene’ en de ‘pleitbezorger’, d.w.z. advocatus), de bijstand komt tot de gemeente. De Heilige Geest is geen neutrale kracht,
maar persoon zoals de Vader en de Zoon. Hij verleent de gemeente bijstand en is op deze wijze ook haar trooster. Het ambt van de Heilige
Geest is tweeledig: leren en herinneren (‘te binnen brengen’). De
gemeente heeft op haar weg door de wereld steeds opnieuw onderricht
en inzicht nodig. Tegenover nieuwe vijanden, nieuwe vragen, nieuwe
noden, heeft de gemeente in de Heilige Geest haar leraar, die haar ‘alles
leert’.
Op geen enkel punt dat voor haar belangrijk is zal de gemeente van
onderricht en inzicht verstoken zijn en zij mag zich daarvan verzekerd
weten, omdat de Heilige Geest en niet mensenverstand haar leraar is.
Daarom zal de kerk in de loop van haar geschiedenis ook nieuwe
inzichten ontvangen. Zij zal niet ophouden te leren en te luisteren naar de
Heilige Geest. De Heilige Geest is geen dode letter, maar de levende
God. Daarom mag de gemeente zich bij iedere beslissing toevertrouwen
aan de Heilige Geest en vast geloven, dat Hij ook in deze tijd aan haar
en in haar werkt en ons niet in het duister zal laten tasten, als wij maar
ernstig willen luisteren naar wat Hij leert.
Maar alles, wat de Heilige Geest te leren heeft, blijft gebonden aan
het woord van Jezus. Het nieuwe staat stevig geplant in het oude. Zo gaat
het leren hand in hand met het herinneren. Zou er alleen maar herinnering zijn in de kerk, dan was zij uitgeleverd aan een dood verleden, was
er alleen maar leer zonder herinnering, dan was de kerk uitgeleverd aan
dweperij. Zo blijft de Heilige Geest als de echte bijstand van de gemeente
zijn tweeledig ambt uitoefenen. Hij leidt de kerk voorwaarts en bindt haar
tegelijk aan Jezus.

Ecclesia nr. 11 – juni 2012

11

103e jaargang 2 juni 2012

Inhoud

Meditatie

81

Dietrich Bonhoeffer (1906 -1945)

De financiële crisis,
Nederland, Europa en de
betekenis van Pinksteren

82

Dr. H. Klink, Hoornaar

Wat de dichter/theoloog
Jacobus Revius ons heeft te
zeggen

84

Dr. Bart Jan Spruyt, Gouda

Het Leger des Heils dóet wat
het gelooft: al 125 jaar
87
Leonie ten Have, Amersfoort

Een uniek dagboek

87

Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Een woord van Aurelius
Augustinus (354 -430)
Wat de torenbouw van Babel verstrooide,
dat verzamelt de Kerk. Uit één taal kwamen veel talen voort. Verwonder u daar
niet over, dat heeft de hoogmoed gedaan.
Uit veel talen werd op het Pinksterfeest één
taal. Verwonder u daar niet over, dat doet
de liefde. De klank van de talen mag verschillend zijn, in het hart echter wordt één
God vereerd en de vrede bewaard.
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De financiële crisis, Nederland, Europa en de
betekenis van Pinksteren

D

De begrotingsregels en Griekenland
De val van het kabinet Rutte een goede maand geleden had duidelijk te maken met een conflict over het
op orde houden van de Nederlandse staatsfinanciën.
De begrotingsdiscipline die Brussel van de landen die
deel uitmaken van de Europese Unie vraagt, moest
worden nageleefd. Voor die verplichting heeft Nederland zich altijd hard gemaakt. Gelukkig – voor zover
ik kan overzien – wil de meerderheid van het Nederlandse parlement zich daar ook aan houden.
In datzelfde Europa gaan inmiddels echter
steeds meer stemmen op om de begrotingsregels te
versoepelen. Dit was ondermeer de boodschap van
François Hollande die enkele weken geleden de
Franse verkiezingen won ten koste van zijn rivaal
Nicolas Sarkozy. De Franse opstelling heeft grote
gevolgen voor Angela Merkel, die vast wil houden
aan de afgesproken gedragslijn. Zij werd en wordt
daarin vooralsnog gesteund door de demissionaire
Nederlandse regering.
Ondertussen staat de Duitse regering erg onder
druk. Want mevrouw Merkel wil niet alleen de begrotingsdiscipline handhaven. Het lijkt erop dat zij ook
koste wat het kost het armlastige Griekenland zo wil
ondersteunen dat het land niet failliet gaat en binnen
de eurozone kan blijven. Voor zover mijn kennis reikt,
heeft zij daarvoor enkele heel gegronde redenen. De
gevolgen van een faillissement van Griekenland zijn:
1. Een kapitaalverlies voor beleggers en investeerders
van de eurolanden, ondermeer voor de banken.
2. De uitstraling van Europa in de wereld zal een
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flinke deuk oplopen. Europa zal een ‘slechte naam’
krijgen – de waarde van de euro zal daardoor
waarschijnlijk nog meer zakken.
3. Met wantrouwen zal daarbij gekeken worden naar
andere landen. Het Europese financiële vangnet
bleek niet te werken. Zal het, als Spanje en Portugal
(en mogelijkerwijs Frankrijk) in moeilijkheden
komen, wel functioneren?
De vraag die steeds acuter wordt, is hoe lang
Duitsland de koers in Europa kan bepalen. Bovendien:
hoe lang zal de Duitse regering zelf deze koers volhouden? Welke sentimenten zullen gaan spelen als de
Duitse bevolking meer en meer op gaat draaien voor
de schulden van de andere, cq zuidelijke landen en
welke effecten heeft dat op toekomstige verkiezingen?
Wat als de weerzin tegen het beleid van Angela Merkel groeit en de loyaliteit van de Duitsers gaat tanen?
Zover is het (nog) niet. Er is in Duitsland nog niemand
opgestaan die lijkt op Geert Wilders, die in Nederland
inspeelt op (soms terechte) ontevredenheid van de burger. Maar het is niet denkbeeldig dat ook in Duitsland
de onvrede toeslaat. Het is de vraag of daarop door
beleidmakers moet worden geanticipeerd, zoals vorige
week door oud Euro-commissaris Frits Bolkestein
bepleit werd. Hij pleitte voor een eigen muntunie van
noordelijke landen.
Plato, de bijenkorf en een hommel
We lijken hoe dan ook af te stevenen op heel
onoverzichtelijke jaren. Onwillekeurig moest ik denken
aan een situatie die Plato beschrijft in zijn beroemdste
werk, de Politeia. Daarin tekent hij hoe de democratische staatsvorm in verval kan raken. De hoofdreden
daarvoor ligt zijns inziens in de overmaat van vrijheid
die de bevolking, die in een democatie leeft, op den
duur gaat eisen. De gewone man is zo gewend aan
toenemende vrijheid dat hij op den duur geprikkeld
raakt bij elke verplichting die hem wordt opgelegd.
Vanwege de begeerten die de mensen voortdurend
bevredigd willen zien, raakt de massa ontevreden. Nu
zijn er, aldus Plato, in een democratie altijd mensen die
hun zaken op orde hebben, die rijk geworden zijn en
die het voorspoedig gaat. Heel makkelijk kunnen zij
het mikpunt worden van afgunst en nijd. Dat doet zich
vooral voor als iemand de ontevredenheid van de
massa aanwakkert en deze uitspeelt tegen deze rijken.
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Plato vergelijkt lieden die in de volksvergadering
indringen en daar het volkssentiment ten nadele van
de rijken beïnvloeden met hommels, die voorzien zijn
van een angel. Ze gaan een bijenkorf binnen en
maken er misbaar door hun gezoem. Ze steken er lustig op los. Zo brengen ze de bijenkorf in rep en roer.
Het is zaak om zulke mensen buiten de politiek te houden, want zijn ze eenmaal de bijenkorf (de volksvergadering) binnen gegaan, dan weten ze zich wel te
handhaven, aldus Plato. De hommel vreet de honing
weg en kan er alleen maar kwaad doen. Hij heeft
geen goede bedoelingen en is niet constructief. Integendeel: de honingraat interesseert hem niet. Hij verstoort. En, zegt Plato, hij krijgt er altijd wel enkelen op
zijn hand, die meezoemen. Op den duur raakt de
massa van hem onder de indruk. Zo wordt een leider
geboren, die geen leiding geven kán. Desalniettemin
heeft het volk hoge verwachtingen van hem. Het wil
hem de macht wel in handen spelen, vooral vanwege
de vele (loze) beloften die hij doet.
Het beeld dat Plato gebruikt, is buitengewoon
treffend. Nu is het zo dat Plato in deze weergave rijken op het oog heeft, die hun zaakjes keurig op orde
hadden. In dit opzicht gaat het beeld dat Plato
gebruikt niet helemaal op voor de huidige situatie in
Europa. Gelet op de ontwikkelingen van de afgelopen
jaren moet gezegd worden dat banken en financiële
instellingen veel gewone mensen valse voorlichting
hebben gegeven. Door wanbeheer werkten zij een crisis in de hand. Velen werden erdoor gedupeerd. Ook
Plato beschrijft een dergelijke gang van zaken, maar
dan met betrekking tot het verval van de oligarchie
(regering door weinigen), een staatsvorm die in zijn
beschrijving voorafgaat aan de democratie, die dan
op haar beurt op den duur te gronde gaat door een te
grote vrijheidsbeleving.
Ik heb de indruk dat in Europa in de afgelopen
decennia beide dingen hand in hand gingen: verspilzucht (bij Plato in een oligarchie) en oeverloze vrijheid
(bij Plato in de democratie). De moderne vrijheidsbeleving gaat terug op de jaren zestig van de vorige eeuw.
Deze koppelde zich in de jaren negentig aan het kapitalisme dat na de val van het communisme als enige
‘ideologie’ overbleef. Dit gebeurde in een tijd dat allerlei nieuwe producten op de markt kwamen (de computer etc), hetgeen een geweldige opleving van de
economie in de hand werkte. Economisch zat het tij
mee. Juist in die tijd werd de euro ingevoerd. Nu, na
tien jaren, beginnen we de tol te betalen voor de
oeverloze vrijheid, en een daardoor dolgedraaide
economie. Het is mede daardoor dat de euro zwaar
onder druk komt te staan.
Ecclesia nr. 11 – juni 2012

De grote vraag is, hoe we uit de impasse kunnen
raken. Dit is in Europa extra moeilijk omdat er van de
landen die deel uitmaken van de Europese Unie een
onderlinge loyaliteit verlangd wordt, die maar zeer ten
dele aanwezig is. Het is uitgerekend Duitsland, dat in
de 20e eeuw Europa tot tweemaal toe in een crisis
heeft gestort, waar deze loyaliteit al tientallen jaren het
meest te vinden is. Het is alsof het land het als zijn roeping ervaart om pro-Europees te zijn en zich in te blijven zetten voor het verenigde Europa. Dat gold indertijd voor president Kohl, het geldt nu in het bijzonder
voor Angela Merkel. Het is opmerkelijk dat een groot
christen, de pedagoog F.W. Foerster, in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog zijn volk voorhield dat het de roeping had om Oost en West in
Europa met elkaar te verbinden. Wat hij destijds naar
voren bracht, wordt nu door velen (onbewust vaak) zo
ervaren. We mogen daar dankbaar voor zijn. Veel
takt, doorzettingsvermogen en wijsheid wordt er van
mevrouw Merkel gevraagd, waarbij steeds de vraag
onder ogen gezien moet worden is of het verstandig is
de huidige koers te blijven varen. Wie zal daarover
het laatste woord spreken?
Vrijheid en hebzucht
Wie het geheel enigszins overziet, kan bijna niet
om de conclusie heen dat het erop lijkt dat Europa
gereset moet worden. Plato zag een overvloed van
vrijheid als hoofdoorzaak voor het verval van de
democratie. Onwillekeurig vraag je je af of dit ook de
reden is dat het in ons werelddeel zo moeizaam toegaat. Vrijheid zonder recht en gebondenheid aan
vaststaande normen ondergraaft uiteindelijk een staat.
Het lijkt alsof we in het beleven van deze levensmentaliteit ‘teruggefloten’ worden en tot bezinning worden
gebracht. Zoals het tot nu toe ging, zo kan het niet
meer. Als dat besef door zou dringen, zou dat een
zegen zijn. Er zou een nieuw verantwoordelijkheidsbesef uit kunnen groeien. Een mens leeft niet bij brood
alleen, maar bij het Woord van God, dat in de wet uitdrukking geeft aan de wijsheid die in de schepping is
gelegd. Deze wet geeft de weg aan en normeert.
Een spraakverwarring en Pinksteren
Maar is misschien meer in het geding. Wat wij in
Europa meemaken, doet enigszins denken aan de
torenbouw van Babel. Zoals bekend werd de toren
een torso. De reden ervoor was dat de mensen elkaar
niet meer ‘verstonden’. Vanouds werd dit bijbelverhaal
in de christelijke uitleg in verband gebracht met het
Pinksterfeest, toen de toehoorders van de apostelen op
het tempelplein hen in hun eigen talen hoorden
83

spreken! De ‘spraakverwarring van Babel’ werd
ongedaan gemaakt. Welnu: de culturele eenheid van
Europa gaat voor een belangrijk deel terug op het
christelijke geloof. Daarin zijn alle Europese landen
verankerd. Het is opmerkelijk dat alle staatslieden die
na de Tweede Wereldoorlog de eenheid van Europa
behartigden daarvan doordrongen waren. Churchill
sprak uit dat zonder christendom een Europese eenheid ondenkbaar was. Dit besef is zo goed als verdwenen. Het is tekenend dat enkele jaren geleden in
de uiteindelijk niet aanvaarde ‘grondwet voor Europa’
elke verwijzing naar het christelijke geloof als fundament voor Europa een taboe was. Ligt hier niet een
belangrijke bron van waarom er in Europa een
spraakverwarring van de eerste orde lijkt te ontstaan –
men snijdt het hart van de eigen historie weg door niet
meer van het christelijke geloof te willen weten? In
plaats van de zegen van Pinksteren, waardoor in
Europa ‘één taal’ gesproken werd, is een postmodernistisch levensgevoel gekomen, waarbij elke eenheid
verbrokkelt. Maken wij een nieuwe spraakverwarring
mee!?

In de ontworpen ´grondwet´ werd wel gerefereerd
aan de klassieke oudheid. Dat is marginaal. Toch kan
dit gegeven ons misschien verder helpen. De al aangehaalde W.F. Foerster stelde eens dat de moderne
mens, die kopschuw is geworden voor de Bijbel en de
kerk, wellicht meer eerbied voor de Bijbel gaat krijgen,
als hij Plato gaat lezen en waarderen. Men vindt bij
hem, aldus de pedagoog, zo overtuigend allerlei
noties die ook in de Bijbel te vinden zijn dat wellicht
deze omweg gegaan moet worden om weer tot de
Bijbel te komen. Laten christenen naar hem verwijzen!
Foerster heeft gelijk. De Politeia laat zien dat een goddelijke norm, waar Plato enigszins van wist, ten grondslag moet liggen aan vrijheidsbeleving, iets waar in
later tijd de christenen steeds weer aan gerefereerd
hebben. Er zou veel mee gewonnen zijn, als dat besef
bij de moderne mens weer doorbrak en hij er zo toe
zou komen om weer tastend naar de bijbelse boodschap te gaan vragen. Zoals de Joden en proselieten
op het Pinksterfeest dat deden, die aan de apostelen
vroegen: Wat moeten wij doen mannenbroeders? Bij
hen waren ze aan het goede adres.
H. Klink, Hoornaar

Wat de dichter/theoloog Jacobus Revius ons heeft te
zeggen

E

Enny de Bruijn, cultuurredacteur van het Reformatorisch Dagblad, heeft enkele weken geleden in de
Senaatszaal van de universiteit van Utrecht haar dissertatie over de dichter Jacob Revius (1586-1658) met
goed gevolg en verve verdedigd. De meeste lezers van
Ecclesia zullen Revius in ieder geval nog kennen van
de literatuurlessen op de middelbare school, de dichter
die de beroemde regels schreef dat het niet de Joden
maar zijn zonden waren die Jezus hadden gekruisigd.
Misschien kennen ze ook de regels uit het gedicht over
de ‘Lof Gods’, waarin hij zich als dichter in zijn hart
laat kijken:

Niet vragende een zier naar al dat lelijk pruilen
Of misselijk getier van eksters en van uilen,
Verzekered dat Hij, die eeuwiglijken leeft,
Mijn tong tot Zijne roem alleen geschapen heeft.

Was ik een nachtegaal, ik wou mijn Schepper eren
Met Zijne grote lof altijd te kwinkeleren,
Dat bossen, berg en dal zou deunen van de klank,
En de woudvogeltjes vergeten hare zang.
Ik ben geen nachtegaal, maar, in veel groter ere,
Een mens, het evenbeeld van aller heren Heere.
Ik wil dan mijne stem doen horen alle man
En prijzen Hem zo hoog en verre als ik kan,

Ik heb om Uwe liefd’ geworsteld en gestreden,
Maar hebbe tevergeefs daar lange naa gebeid.
Ik hebbe vaak gezocht Uw mededogenheid,
Maar en verneem ze niet tot op de dag van heden.
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En in zijn hart als gelovige laat hij een blik slaan in het
prachtige gedicht ‘Aanvechting’:
Ik heb om Uw genade, o grote God, gebeden,
Maar och! Gij hebt ze mij in mijne druk ontzeid.
Ik heb geroepen om Uw milde goedigheid,
Maar heb ze niet gevoeld in mijn ellendigheden.

Hoe licht kon Uw gena bekeren mijn gemoed,
Uw liefd’ en goedigheid mij trekken tot het goed’,
Uw mededogendheid van ’t kwade mij bevrijden.
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Eilaas! Wat zeg ik Heer! Dewijl mijn harte tracht
Naar Uwe zoetigheid, zo hééft daarin gewracht
Uw goedheid, Uw gena, Uw liefd’, Uw medelijden.
Jacob Revius was een zeventiende-eeuws predikant. Vele studies zijn er al aan hem gewijd en daar is
nu dus de lijvige studie op hoog niveau van Enny de
Bruijn bij gekomen (Eerst de waarheid, dan de vrede,
uitgeverij Boekencentrum). Haar boek was allerminst
overbodig want er zijn in de loop van de tijd de
nodige misverstanden rondom de persoon van Revius
ontstaan.
Revius (1586-1658) was een veelzijdig begaafd
man. Hij was theoloog, werd predikant en raakte verbonden aan de universiteit van Leiden. Hij was ook Bijbelvertaler en werkte mee aan de totstandkoming van
de roemruchte Statenvertaling, was filosoof, historicus,
dichter en psalmberijmer. Zijn poëzie kan zich meten
met die van tijdgenoten als Hooft en Huygens. Zijn
berijming van de 150 psalmen was ongeëvenaard, al
werd zij nooit in de kerkelijke eredienst ingevoerd
omdat het volk gehecht was geraakt aan de oude
berijming van Datheen waar de walm van de brandstapels nog omheen hing.
Kortom, Revius was een calvinist die midden in
het culturele en wetenschappelijke leven van zijn
dagen stond. Een man van humanistische breedte, die
het veld winnende puritanisme wantrouwde. Inzake
haardracht en zondagsheiliging was hij niet zo precies
als vele van zijn tijdgenoten. Maar toch, de combinatie
‘calvinist’ en ‘predikant’ was voldoende om hem later
geen onverdeeld gunstige pers te bezorgen. Revius
schreef innige verzen, was muzikaal en een sieraad in
het netwerk van geleerden waarvan hij deel uitmaakte,
maar, helaas, ook een calvinistische en dus onverdraagzame dominee. Laten we die dominee vergeten
en ons richten op zijn poëzie en filologische werk. Dat
was zo ongeveer de teneur in de boeken over Revius
tot nog toe.
Volgens De Bruijn doen we Revius daarmee
onrecht. Hij was geen tweemens. Zijn leven vormt een
eenheid. De theoloog is de dichter en de dichter is de
theoloog, en wie onbevooroordeeld de moeite neemt
om beide kanten te bestuderen, ziet dat zij elkaar verhelderen. Zo verrijst in het boek van De Bruijn het
beeld van een hartstochtelijk man die zong over zijn
geloof en alles bestreed wat aan dat geloof de troost
dreigde te ontnemen. In een hokje te passen was hij
niet. Hij hoorde niet bij een van de theologische kampen die zich in zijn dagen begonnen af te tekenen. Hij
deelde in de oude traditie van kerkvaders, middeleeuwse dichters en de Reformatie. Hij had nog de
Ecclesia nr. 11 – juni 2012

breedheid van blik die later zou vernauwen.
In die traditie voelde hij zich thuis en veilig.
Maar dan dient de tragiek zich in zijn leven aan. Tot
1640 gaat het allemaal goed. Maar in de tweede helft
van zijn leven verdwijnt de musische dichter, de man
van taal en tekst, naar de achtergrond en treedt de
strenge theoloog in de arena van het wetenschappelijke debat.
Nieuwe modes dienden zich aan. De rede wil het
geloof niet langer dienen en emancipeert zich. Het
wereldbeeld stoelt voortaan op observatie en niet op
heilige teksten. De humanistische filologie radicaliseert
tot Schriftkritiek. Regenten nemen de Oranjes en de
Kerk in de klem. De wereld eist haar rechten op. De
bestaande orde, Revius’ oude orde, is in het geding,
en Revius moet zijn Muzen in zijn studeerkamer achterlaten en het strijdperk betreden van debatten waar
hij eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Hij wordt
‘krampachtiger’, stelt De Bruijn vast. Hij gaat behoren
tot een vroegere wereld. Studenten adoreren hem niet
alleen, maar treden hem ook kritisch tegemoet. Zijn
calvinisme, zo wordt duidelijk, is niet langer in rapport
met de tijd.
De Bruijn beschrijft het allemaal met grote geleerdheid en een zwierige, haast literaire pen. Haar boek is
breed van opzet en behandelt met grote precisie de
vele aspecten van Revius’ leven en werk binnen het
kader van de debatten die geleerden met elkaar voerden. Daarover zou nog veel te zeggen en te schrijven
zijn, maar ik zou het hier vooral nog willen hebben
over enkele passages uit haar inleiding die mij in het
bijzonder hebben getroffen. Die passages gaan over
een reformatorische leescultuur, waarvan ik niet zeker
weet of die nog lang zal voortbestaan. Ik vraag mij af
of die leescultuur nog één keer in staat zal zijn tot een
gelovig-intellectuele prestatie van formaat.
Die prestatie is nodig omdat Enny de Bruijn zelf
constateert, zoals gezegd, dat calvinisten in de zeventiende eeuw de aansluiting met de geleerde wereld
hebben verloren. Ik denk wel eens dat het 350 jaar
lang niet meer is gelukt die aansluiting te hervinden,
waardoor het reformatorisch geloof het gevaar loopt
in een heilloos isolement te verkommeren. Alleen fijnzinnige geesten, gescherpt door de leescultuur die hen
heeft gevormd, kunnen de slag maken die voorkomt
dat de dichter J. H. Leopold gelijk krijgt toen hij schreef
dat er slechts twee soorten mensen zijn: ‘intelligente
menschen zonder vroomheid / en vrome menschen
zonder intellect’.
Maar laat ik eerst op die passages uit De Bruijns
inleiding ingaan. Zij schrijft dat zij de gedichten van
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Revius al vanaf haar vroege jeugd kent. Ze ontdekte
die gedichten in de boekenkast van haar ouders en
hoorde ze in preken citeren. Zij vertolkten een ‘universeel-christelijke emotie’. Ze bedankt haar ouders
nadrukkelijk voor de manier waarop zij haar hebben
leren lezen. Wie zo heeft leren lezen, schrijft De Bruijn,
‘houdt op de achtergrond altijd het besef dat er bij historische teksten andere, dieperliggende vragen te stellen zijn dan de vragen van literatuurwetenschappers
en historici’.
Bij zulke zinnen zie je reformatorische jongens
en meisjes voor je, die over de Bijbel in de Statenvertaling gebogen zitten en die de catechismus, het vragenboekje van Hellenbroek en de onvolprezen Namen en
feiten uit hun hoofd leren. Voor hen is de liefde tot boeken en lezen, goed lezen, daarna een vanzelfsprekendheid. Ze zijn vertrouwd met de realiteit van het
leven en de even reële aanwezigheid van een ander
leven dat van gene zijde tot ons komt. Ze kennen eerbied voor de tekst.
Ik geloof best dat er in Amsterdam-Zuid een netwerk bestaat van mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt op het Barlaeus Gymnasium. Ik weet
ook zeker dat een dergelijke leesdevotie nog steeds in
Joodse kring bestaat. Overal wordt dit woordpiëtisme
door internet, sociale media en de smart phone
bedreigd. Maar het is er nog.
Deze eerbied en aandacht hebben De Bruijn in
staat gesteld een prachtige biografie van Revius te
schrijven. Maar ze signaleert dus een grote tragiek in
het leven van haar held. Revius was een humanist in
de toenmalige betekenis van het woord: een filoloog,
ontdekker en uitgever van teksten, een pluizer en
grammaticus, benieuwd naar de oorspronkelijke, historische betekenis van oude teksten. Maar hij was ook
calvinist, prediker, theoloog. En vanuit zijn geloof en
dogmatiek kon hij zich alleen maar verweren en
afsluiten tegen de bedreigingen van zijn tijd: niet
alleen tegen het rationalisme van Descartes en de
mechanisering van het wereldbeeld sinds Copernicus,
maar ook tegen een humanistische Schriftwetenschap
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die zich in zijn dagen ontwikkelde tot Schriftkritiek. Het
domein van het geloof werd gescheiden van het
wetenschappelijke denken en was bijna alleen nog via
een opoffering van het intellect toegankelijk.
Wat kort door de bocht geformuleerd: met die
erfenis hebben we het nog steeds te stellen. Het geloof
is iets heel bijzonders en aparts geworden, iets wat het
gewone leven niet meer raakt en heiligt, en zich nog
altijd geen raad weet met de wetenschap. Met als
gevolg dat het nu erg moeilijk is om leerlingen op onze
scholen de relevantie van het geloof voor de volheid
van het leven duidelijk te maken.
Eind negentiende eeuw is die tweespalt doorbroken bij theologen die de vruchten van de wetenschap incorporeerden in hun Schriftinterpretatie (de
zogeheten ethisch-irenische traditie van mensen als
Gunning, Chantepie en Isaäc van Dijk). Deze traditie
heeft zich tot in onze dagen voortgezet in het werk van
dr. W. Aalders, die zich aan het einde van zijn leven
vooral toelegde op het horen van de stem van God in
de Septuagint (de Griekse vertaling van het Oude Testament), en daarbij de resultaten van de historische
wetenschap en bijbelwetenschap vrijmoedig inschakelde, met een grote winst als gevolg. We treffen die
synthese ook aan in het denken van de beroemde
apologeet van het christendom C. S. Lewis, die de Bijbel op onbevangen wijze las en daarmee een grote
rijkdom aanboorde waaraan vele christenen zich nog
altijd laven. Ook in het denken van de huidige paus
Benedictus XVI, die zich o.a. door de Duitse Nieuwtestamenticus Martin Hengel heeft laten inspireren, is dat
gebeurd. Dr. H. Klink zal over deze tradities spreken
op de jaarlijkse Kohlbruggedag in Vianen. Genoemde
theologen wijzen daarmee een weg die ons kan doen
ontsnappen uit de impasse waar het calvinisme, op dit
punt, al eeuwen geleden in verzeild is geraakt. Vanuit
deze traditie kan het christelijk geloof zich weer ontwikkelen tot de levens- en wereldbeschouwing die wij
nu harder nodig hebben dan ooit om onze tijd te
doorgronden en daarin weerbaar te zijn.
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Het Leger des Heils dóet wat het gelooft: al 125 jaar

D

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat het Leger des
Heils in Nederland voor het eerst zijn deuren opende.
Dat was aan de Gerard Doustraat in Amsterdam. Een
mijlpaal. Bij het bereiken ervan werd tijdens het jubileumweekend van 11-13 mei uitgebreid stil gestaan.
Ik mag nu bijna een half jaar werken voor het
Leger, als beleidsmedewerker op het landelijk hoofdkwartier, voor de Stichting Leger des Heils Welzijns- en
Gezondheidszorg. Zo komt het dat ik in aanraking
ben gekomen met een bijzondere organisatie, met bijzondere mensen.
Tijdens het jubileumweekend bezocht ik alle bijeenkomsten: een symposium, kunst- en theater events en
ook enkele samenkomsten. Deze maakten veel indruk
op me. Het viel me op dat het Leger des Heils het voorbeeld van Jezus écht serieus neemt. Het Leger draagt
een actief geloof uit dat z’n mouwen opstroopt. En dan
natuurlijk met name ten aanzien van de naaste, in het
bijzonder de verschoppelingen, de verstotenen, de
onzichtbaren. Neem een tekst als Jakobus 2:14-26:
“Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt
tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet
goed, zonder hen echter van het nodige voor het
lichaam te voorzien, wat baat dit?” Bij het Leger komt
de daad vóór het woord. Het Leger des Heils dóet wat
het gelooft, en doet ook datgene wat Jezus van ons
vraagt in Mattheus 25:31-46. Het Leger geeft de hongerigen te eten, geeft de dorstigen te drinken, huisvest
de vreemdelingen, kleedt de naakten, bezoekt de zieken en komt tot de gevangenen. Ja, het Leger doet dit,
en nog meer! Ook Heilssoldaten geloven dat niet door
het doen van goede werken, maar alleen door Gods
genade de mens kan toetreden tot het Koninkrijk.
Maar desalniettemin voegt het Leger zijn daden bij het

woord van God. Want “in zoverre gij dit aan één van
deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het
Mij gedaan.”
Zo sprak ook majoor Bosshardt de gevleugelde
woorden: “God dienen is mensen dienen, en mensen
dienen is God dienen.” Deze woorden, en ook het
woord van God zijn helder als kristal, en laten geen
twijfel. God roept ons allen tot de daad. Maar het
beantwoorden van die roepstem spreekt voor ons niet
altijd voor zich. Want hoe zouden wij reageren wanneer er ‘s zondags tijdens de kerkdienst ineens een
verwarde man met een onverzorgd uiterlijk en in een
walm van alcohol naast ons in de bank schuift? Zouden we schrikken, wegkijken, of de man misschien een
afkeurende blik toewerpen? Of, ja wellicht heel misschien, zouden we zo’n man zelfs met zachte dwang
richting de uitgang begeleiden? Het Leger des Heils is
blij met zulke mensen, ja éxtra blij! Want voor hen kan
het Leger doen waartoe het zich geroepen voelt: Er te
zijn voor mensen zonder helper. Daar kunnen we niets
dan bewondering voor hebben.
Maar in de trein naar huis sprak ik een majoor.
Ze zei dat het ‘t Leger des Heils, ondanks al het goede
werk, past om bescheiden te zijn. Ook in allerlei
andere Christelijke gemeenschappen wordt immers
omgekeken naar de armen, heeft men bijzondere
aandacht voor de eenzamen, en vervult de kerk een
belangrijke buurtfunctie. En de woorden van het derde
couplet van het jubileumlied van het Leger des Heils
gelden voor een ieder met Jezus als Leidsman: “We
zijn niet beter dan een ander, maar wel beter af,
omdat Gods geest ons leven vult en ons zijn liefde
gaf.” Halleluja! Amen.
Leonie ten Have, Amersfoort

Een uniek dagboek

H

Het is al weer geruime tijd geleden, dat bij Uitgeverij
Groen in Heerenveen het Dagboek Vroege Kerk van
de hand van Dr. M.A. van Willigen is verschenen.1
Geen dagboek in de gebruikelijke zin van het woord.
In de loop der jaren zijn er ontelbaar veel dagboeken
verschenen, waarvan er echter slechts weinige hun tijd
overleefd hebben. Het merendeel behoorde tot het
soort, waarvan er dertien in een dozijn gaan. Van het
boek van Van Willigen kan men dit echter niet zegEcclesia nr. 11 – juni 2012

gen. Integendeel zelfs. Het draagt een uitzonderlijk
karakter, doordat het ons fragmenten voorschotelt van
een twaalftal preken, afkomstig van vier vroeg-christelijke schrijvers, t.w.: Ambrosius van Milaan (339 –
397), Aurelius Augustinus (354 – 430), Eusebius van
Caesarea (263 - 339?) en Johannes Chrysostomus
(344 - 407), - gerenommeerde auteurs, die in de theologische ontwikkeling van het vroege christendom een
grote rol hebben gespeeld. Achtereenvolgens komen
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de psalmen 1 t/m 8, psalm 22 en de psalmen 25 t/m
27 aan de orde.
De preken over de psalmen 3, 6, 7, 8, 22, 26 en
27 zijn van Augustinus. Van Ambrosius is de preek
over psalm 1. De preken over psalm 2 en 25 zijn van
Eusebius, die over de psalmen 4 en 5 van Chrysostomus. De preken van Ambrosius en Augustinus stammen uit de Alexandrijnse (Latijnse) traditie, die van
Eusebius en Chrysostomus uit de Antiocheense
(Griekse) traditie.
Elk preekfragment is van een korte toelichting voorzien, zodat de lezer direct begrijpt, waarover het gaat,
terwijl er ook, ter verduidelijking van een en ander,
steeds het een of ander Bijbelgedeelte wordt aangegeven, dat met de behandelde stof min of meer
overeenkomt.
De uitgave van het Dagboek Vroege Kerk staat niet op
zichzelf. Van Willigen, die in 2008 promoveerde op
een proefschrift over de bijbeluitlegging van de kerkvader Ambrosius, is de geestelijke vader van de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk, die in hetzelfde jaar van
de grond is gekomen. Met deze stichting beoogt hij
“de actuele boodschap van de kerkvaders meer aandacht te geven” door de “vergeten schatten”, die zij
hebben nagelaten, te ontsluiten.
De doelgroep, waarop Van Willigen zich richt, is
breed-oecumenisch. Daar de kerkvaders “het fundament onder zowel de rooms-katholieke als de protestantse theologie” vormen, wil hij met zijn publicaties
zowel protestanten als rooms-katholieken bereiken.
“Met mijn werk”, zo zegt hij, “wil ik bijdragen aan de
bewustwording van de ongedeelde traditie waarin de
kerkvaders staan. (…) Hopelijk zullen beide tradities
nog meer dan nu wellicht het geval is, gaan beseffen
dat onze enige redding en ons enige behoud is gelegen in IXTHYS: in Jezus Christus, de Zoon van God,
onze Verlosser. Niet meer en niet minder.” Een pleidooi voor kerkelijke eenheid dus, mag men wel zeggen. Een pleidooi overigens, dat niet uit de lucht komt
vallen. Het is zonneklaar, dat Van Willigen de kerkvaders achter zich heeft staan.

Het is mij een waar genoegen het Dagboek Vroege
Kerk in onze lezerskring te introduceren. Laat men
vooral niet denken, dat hier met “voer voor theologen”
te maken hebben. Het tegendeel is het geval. Het boek
heeft een veel wijder actieradius. Ooit heeft mijn leermeester Prof. van Ruler mij voorgehouden, dat er na
de Vroege Kerk goed beschouwd niet zo heel veel
nieuws ter tafel is gebracht. Een opmerking, die, als
zoveel andere oneliners van deze onvergetelijke theoloog, die ons aan het denken moet zetten.
Nu is denken, helaas ook onder kerkgangers,
zeker in onze dagen, bepaald geen populaire bezigheid. Denken is als graven, delven. Tot dit graven worden wij door een boek als dat van Van Willigen krachtig aangespoord: een oproep om te “graven naar het
goud van de Vroege Kerk”. Kerkvaders als Ambrosius,
Augustinus, Eusebius en Chrysostomus (Guldemond!)
hebben ons inderdaad grote schatten nagelaten. Het is
dan ook een verheugend verschijnsel, dat er de laatste
decennia veel werk verzet wordt om publicaties van
vroeg-christelijke auteurs de bekendheid te geven, die
zij verdienen. Vooral Uitgeverij Damon in het Brabantse Budel zich hierbij onderscheiden. Zij heeft in de
afgelopen jaren een groot aantal vertalingen van oudchristelijke geschriften op de markt gebracht, waarvan
er verscheidene in ons blad besproken zijn. Het stemt
tot dankbaarheid, dat ook Uitgeverij Groen in dezen
haar steentje heeft bijgedragen door het schitterend
uitgevoerde Dagboek Vroege Kerk het licht te doen
zien.
Voor elke dag een stukje van een boeiende preek.
Is dat niet een teveel van het goede in een tijd, waarin
het vooral “leuk” moet zijn in de kerk? De kerkganger,
die nog diepgang van leven kent, weet wel beter. Met
dankbaarheid neemt hij kennis van wat ons in dit
waardevolle boek geschonken wordt. En daarom:
“Neem en lees!” U zult er ongetwijfeld wèl bij varen.
J.G. Barnhoorn, Nunspeet
Noot
1

M.A. van Willigen, Dagboek Vroege Kerk. Uitg. Groen
(Heerenveen). Aantal pagina’s 377. Prijs € 24,95.
Ean-code: 978 90 582 9992 5.

Conferentie 2011
Zoals u al meerdere keren bekend gemaakt is zal op zaterdag 2 juni a.s. de jaarlijkse conferentie van de ‘Vrienden van dr.
H.F. Kohlbrugge’ plaatsvinden. We komen bijeen in de Grote Kerk van Vianen. De conferentie begint zoals gebruikelijk om
10.30 en zal rond 16.00 worden afgerond. In de morgen zal prof. dr. W. Balke een referaat houden over Theodorus Beza
en zijn betekenis voor de kerk. ‘s Middags zal dr. H. Klink een referaat houden over de vraag: Herijking van de
theologie? – wat prof. dr. Martin Hengel en dr. W. Aalders ons met het oog op deze tijd te zeggen hebben. Graag nodigen
wij u uit om de conferentie bij te wonen!
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