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Foolish
“Dwaze Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus
toch als gekruisigde voor ogen is geschilderd?”

(Galaten 3:1)

I

In Gods Woord worden dikwijls heftige tonen aangeslagen. Ook Paulus
kan er wat van. Hij gooit de christenen in Galatië voor de voeten dat
ze dwaas zijn. “Foolish” zegt een Engelse vertaling. Ze hebben zich
namelijk laten betoveren. Ach, hoe gauw raakt een mens betoverd. Hij
komt in de ban van geld en goed, van roem en eer. Een christen blijft
evenmin buiten de gevarenzone.
Weet u waar wij net als de Galaten vooral last van hebben? Van de
wet, van Gods wet. Die zit ons dwars, die betovert ons. Hoe? Doordat ze
steeds bij ons komt en zegt: “Gij zult (niet)”; doordat ze ons aan het werk
zet en ons laat denken dat het aankomt op ónze keuzes, op óns geloof,
op ónze inzet. Vaak hebben we het niet door. Op allerlei manieren willen
we echter iets doen, onszelf bewijzen, onze stand ophouden tegenover
God en onze naaste.
Vandaar Paulus’ scherpe verwijt. Maar juist daarin neemt hij ons bij
de hand, opdat ook in ons leven genade echt genáde is en we niet zelf
aan het knutselen slaan. Hier zit namelijk ons manco. Slechts leven van
Gods goedheid, het wagen met zijn beloften, ons in alles door de Geest
laten leiden: we vinden het een onmogelijke opgaaf. We doen het graag
zélf, met onze hand, met ons hart, met ons gevoel, met ons verstand.
Dwaas! Want het is tot mislukken gedoemd. Wij zijn en blijven arme
zondaren, die de Here Jezus in alles nodig hebben, elk uur, elk ogenblik.
Dat levert geen gemak op, maar strijd.
Maar zo ontstaat wel ware vrijheid en diepe vreugde. Want ons leven
verandert. De kracht van de zonde wordt gebroken en de kracht van de
genade werkt door. De vrucht van de Geest komt tevoorschijn en we
wandelen in een nieuw godzalig leven. De duivel moet zijn biezen pakken. We worden niet meer opgejaagd door het “gij zult (niet)” van de
wet, maar ons dagelijk gebed is: “Here, wat wilt U dat ik doen zal?”
Het geheim? De prediking van het kruis van onze Here Christus! Elke
zondag weer wordt het recht overeind gezet en wordt Jezus ons voor
ogen geschilderd als de Gekruisigde. Een treffend beeld is dat voor prediking: preken is schilderen. Wat Rembrandt deed met zijn penseel,
gebeurt in de verkondiging met woorden.
Door de prediking van het kruis wordt onze dwaasheid tegengegaan
en onze betovering verbroken, ook anno 2017. Er is geen scherpere,
maar tegelijk ook geen vertroostender boodschap dan die van het kruis.
Daarom blijven we het schilderen, voor jong en oud, voor wie er niets
mee kan én voor wie zegt: “Gaat het niet over het kruis van Christus, dan
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is het mij gedaan. Want ik heb maar één houvast, één
troost, in leven en sterven: dát kruis! Daarin zal ik eeuwig roemen.”

H.J. Lam, Barneveld

Wat is de mens? Antropologie bij Luther –
een vergeten hoofdstuk?
Hoe de mens in de moderne tijd gezien
wordt
Wijdverbreid is de opvatting dat de geestesstroming
die zich het humanisme noemt, oog heeft voor de
waardigheid van de mens, terwijl de mens er in de
kerk doorgaans niet goed van af komt. De grootheid
van de mens, de waardigheid van zijn persoon, is volgens velen pas goed ontdekt in de tijd van de Renaissance door de humanistische geleerden. In de 14e
eeuw na Christus ontdeed men zich in Italië voor het
eerst van de banden van de kerk en dat met een
beroep op de klassieke oudheid. In die eeuw schreef
Pico della Mirandola, een van de roemrijkste humanisten, een boekje met de veelzeggende titel: Over de
menselijke waardigheid (1489).
Toch heeft het humanisme een aparte, opmerkelijke geschiedenis. De vertegenwoordigers van de
Renaissance gaven hoog op van de mens, van zijn
lichamelijke gestalte, zijn geest, zijn kunstzinnigheid,
zijn denkkracht. Hun zienswijze op de mens was als
een beetje gist in brood. Het doortrok de Westerse
wereldbeschouwing, tot op de dag van vandaag.
Hoezeer is de mens geprezen in de tijd van de Verlichting. Descartes (1596 –1650) prees hem om zijn
logisch denken, Kant (1724 –1804) om zijn zuivere
en praktische rede. Toen kwam de tijd van de Romantiek. Schiller (1759 – 1805) roemde hem om zijn
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kunstzinnigheid en verlangen naar schoonheid. Toen
dienden de ideologieën zich aan. Fichte (1762 –
1814) prees hem om zijn scheppend vermogen: de
mens is in staat om de toekomst vorm te geven. Hij
kan uit eigen kracht een heilstaat op aarde bewerkstelligen. Karl Marx (1818 – 1883) sloot daarbij aan en
predikte dat de mens de onontwijkbare gang van de
geschiedenis naar deze heilstaat kan versnellen door
revoluties te forceren.
Dan echter klinkt een kritisch geluid. Schopenhauer
(1788 – 1860) zet kanttekeningen bij de onuitblusbare
levensdrift van de mens, die hem zoveel teleurstellingen doet ervaren. Dat vertoornt Nietzsche (1844 –
1900) die de levenswil juist wenst te vieren, ook al
weet hij dat het leven omringd is door het lege niets.
Zijn stem klinkt echter al schril en slaat over. De tijd
dient zich aan dat de verwachtingen rond de mens in
duigen vallen: slechts 14 jaar na Nietzsche’s dood is
Europa het toneel van een vreselijke oorlog, die miljoenen mensen het leven kost. Drie jaar later maakt Sigmund Freud (1856 – 1939) de balans op: de mens
dácht baas te zijn over de wereld – hij is het niet eens
over zichzelf.
De wetenschap heeft in het zelfbeeld van de mens
drie verwondingen aangebracht, aldus Freud. Copernicus heeft hem doen inzien dat de aarde niet het middelpunt van het heelal vormt, Darwin dat de oorsprong van het leven op louter toeval berust, maar
Freud brengt de derde en gevoeligste verwonding
aan: ‘de psycho-analyse bewijst dat de mens niet eens
baas is in zijn eigen huis.’1 De mens is een knoop van
driften, die vooral voortkomen uit de problematische
verhouding tot de vader (oedipuscomplex) die hij met
moeite in de hand kan houden. Hij kan zijn begeerten
alleen reguleren als hij de balans weet te vinden tussen
wat de maatschappij vraagt en zijn wensen. Daarbij
kunnen wetenschap, kunst en godsdienst behulpzaam
zijn.2
Zo ziet de huidige mens zich als een toevallig
natuurproduct, als een wezen dat via zijn denken, in
interactie met de maatschappij, zijn driften moet zien
te reguleren. Daarbij kunnen sport, wetenschap, kunst
en spiritualiteit helpen. Wie deze driftregulatie niet op
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kan brengen, kan worden geholpen door de psychologie en psychiatrie.
Verhaeghe en Foucault – zorg voor jezelf
Een belangrijke hedendaagse psychotherapeut, Paul
Verhaeghe, probeert via zijn geschriften de moderne
mens te helpen het juiste midden te houden. Verhaeghe is ervan overtuigd dat de moderne mens dit
juiste midden kwijt is. Een van zijn belangrijkste boodschappen luidt: weet u te beheersen. In dit kader wijst
hij op het belangrijke begrip: ‘zorg voor jezelf’. Wie
zorg draagt voor zijn ‘zelf’, hoedt zich voor overmaat.
Het ‘zelf’ van de mens bestaat uit twee ‘componenten’:
afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Een mens is
afhankelijk van de begrenzingen van zijn lichaam en
van de mogelijkheden die hem in de maatschappij
geboden worden. De mens is ook onafhankelijk. Hij
moet zijn leven zelfstandig leiden en vorm geven.
‘Zorg voor jezelf’ betekent dat je een goed evenwicht
vindt tussen je afhankelijk-zijn en je onafhankelijkheid.
Conflicten, frustraties en stoornissen komen voort uit
een overdreven streven naar autonomie of uit ongezonde afhankelijkheidsrelaties.3
Het is veelzeggend dat Paul Verhaeghe het begrip
‘zorg voor jezelf’ gebruikt. De uitdrukking is de laatste
jaren vooral door de Franse filosoof Michel Foucault
(1926 –1984) in de mode gekomen. Foucault verwijst
naar dit begrip in colleges die hij als hoogleraar in de
filosofie tijdens zijn laatste levensjaren in Parijs heeft
gegeven. Het valt echter op dat Foucault in tegenstelling tot Verhaeghe voluit in het licht stelt dat de term uit
het oude Griekenland afkomstig is.
Daar komt bij dat Foucault, opnieuw in tegenstelling tot Verhaeghe, uitvoerig ingaat op het feit dat
‘zorg voor jezelf’ voor de Grieken de betekenis had
van ‘zorg dragen voor je ziel’. In zijn colleges gaat hij
uitgebreid in op Socrates en Plato. Zij stelden dat je
pas zorg kunt dragen voor je ziel als je jezelf leert kennen in het licht van God.4
Hoe verschilt het mensbeeld van Socrates en Plato
met het mensbeeld van Freud! Foucault weet dat hun
visie op de mens, samen met het bijbelse mensbeeld
eeuwenlang de grondslag vormde van het Westerse
denken over de mens.
Plato en Socrates over de ziel
Om die reden loont het de moeite wat dieper in te
gaan op het mensbeeld van Socrates en Plato. Ik leg
de nadruk op de volgende aspecten:
èè Socrates ontdekte dat Gods stem in de ziel de herinnering wakker houdt aan de oorsprong en de
bestemming van de mens.
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èè In het innerlijk van de mens resoneert iets van Gods
stem. Hij roept de mens tot zich en vraagt om een
innerlijke afstemming op zijn wil.
èè Socrates zag het als zijn roeping anderen behulpzaam te zijn om deze afstemming teweeg te brengen. Hij poogde dit te doen door bij de ander het
latente Godsbesef te actualiseren. Hij deed dat door
middel van de dialoog, waarbij hij de ander open
wilde maken voor God.
èè Het ging Socrates erom het besef wakker te maken
dat de juiste oriëntatie op God belangrijker is dan
wat ook maar. Daar ligt de kern van ‘zorg voor
jezelf’.
èè ‘Zorg voor jezelf’ kun je pas echt goed hebben, als
je je zelf ontdekt in het licht van God. Dit ‘zelf’ in
zijn verhouding tot God, is de ziel. Socrates besefte
dat iemand zijn ziel kan verwaarlozen. Het leeft
dan in het duister, hij kan niet bepalen wat goed en
kwaad is, terwijl het goed mogelijk is dat hij hoogmoedig is en tegelijk niet opgewassen is tegen zijn
begeerten.
èè Plato ging in het spoor van Socrates. Hij onderstreepte dat de roepstem van God tot de mens komt
uit de hemelse werkelijkheid, waarvan de kosmos
‘slechts’ een afschaduwing is. Het volgen van Gods
roepstem betekent een ommekeer. Een oriëntatie
daarop houdt in dat men gaat rekenen met de
hemelse werkelijkheid, die eeuwig is en waarop de
ziel is aangelegd. In het goede dat deze hemelse
werkelijkheid eigen is, komt de ziel pas echt tot
leven.
èè Opvoeding (paideia) beoogt jonge mensen in aanraking te brengen met de wereld van God. De
belangrijkste componenten in de opvoeding zijn:
vertellingen over wie God is, religieuze lyriek, lichamelijke krachtsinspanning.
èè God heeft feestdagen gegeven om de mens boven
de sleur van het moeizame, dagelijkse leven uit te
tillen en vreugde te geven. De liederen die op feestdagen gezongen werden en de processie naar het
heiligdom, die gepaard ging met dans, onderbraken het dagelijkse leven en boden de mogelijkheid
het leven af te stemmen op de hogere wereld. Daardoor krijgt de mens weer adem.
èè Door krachtsinspanning leert een kind tegen zijn
directe wensen en begeerten in te gaan en wordt
het moedig.
èè Als het fijnzinnige van de religiositeit samengaat
met moed, vormen beide componenten het karakter
van het kind. Pas als aan deze voorwaarde voldaan is, kan een kind in de puberteit zich ervan
bewust worden dat Gods wil van grotere betekenis
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is dan zijn directe wensen en kan hij de kracht
opbrengen om overeenkomstig deze overtuiging te
leven. Een juiste opvoeding is een voorwaarde voor
een juiste levenshouding in een later levensstadium,
maar biedt geen garantie.
èè Plato lijdt niet aan een flauwhartig optimisme. Hij
kent maar al te goed de verleidingen van het leven
en de verkeerde krachten in de mens, waarop deze
een beroep doen. Dat brengt hem ertoe te erkennen
dat er sprake moet zijn van genade (een ‘goddelijk
beschikking’) als een mens zijn juiste oriëntatie vindt
en deze in het leven vasthoudt.
Vooral in De Wetten, één van Plato’s laatste geschriften
ontvouwt hij zijn mensbeeld. In dit geschrift omschrijft
hij ‘de structuur’ van het innerlijk van de mens. Daarin
bevinden zich drie geledingen. Het hoogste in rang is
de geest van de mens. De geest is dat gedeelte in de
mens dat gericht is naar boven, naar God. Dan is er
de ziel van de mens, waarin het verstand en de wil
zetelen. Als de geest gericht is op God, wordt de ziel
van de mens bevleugeld. Het verstand van de mens
wordt verlicht. Hij ontvangt wijsheid, zodat hij een
juiste inschatting kan maken omtrent de betekenis van
dingen en situaties. Zo weet hij hoe hij in het licht van
de eeuwigheid het best kan handelen. Daarnaast
wordt de wil gesterkt om in samenspel met het verstand begeerten, die hem naar beneden trekken, te
beteugelen en te leiden. Allesbepalend is dus de oriëntatie van de geest op God en de goddelijke wereld.
Plato’s mensbeeld is van grote invloed geweest op
het late Jodendom. Zij was volledig inpasbaar in het
geloof dat de Joden was overgeleverd. We vinden er
de sporen van in het Nieuwe Testament. In 1 Thessalonicenzen 5: 23 houdt de apostel Paulus de gemeente
voor: ‘En moge de God van de vrede zelf u geheel en
al heiligen en moge uw geheel oprechte geest, de ziel
en het lichaam onberispelijk bewaard zijn bij de komst
van onze Here Jezus Christus.’ De driedeling van Plato
vormt de grondslag voor het denken over de mens in
Europa. Men treft haar aan bij Augustinus, Boëthius,
men komt haar tegen bij Bonaventura, Thomas van
Aquino en Dante.
De oorzaak van de verandering van het
mensbeeld – het humanisme
Met de naam van Dante bevinden we ons in de veertiende eeuw. In de tweede helft van deze eeuw vindt in
Italië de zogenaamde Renaissance plaats. Dan doet
zich het opzienbarende voor dat de humanisten breken met het mensbeeld, zoals dat in het Westen
ingang had gevonden.
116

Wat lag ten grondslag aan deze breuk en hoe voltrok hij zich?
De veertiende eeuw was de eeuw van de opkomst
van de Italiaanse steden en van de stadscultuur die
daarmee verbonden was. Steden als Florence, Genua,
Venetië kwamen tot grote bloei door nijverheid en
handel.
De politieke situatie in Italië en de Italiaanse steden
was echter verre van rooskleurig. Al tientallen jaren
was er sprake van een diepe vete tussen de paus en
de keizer, wiens invloed in Italië buitengewoon groot
was. Beiden hadden in de steden hun eigen facties die
elkaar op leven en dood bestreden. De facties zelf
waren bovendien ook nog onderling sterk verdeeld.
De steden waren een broedplaats van veten die
gepaard gingen met naijver, haat, moord en doodslag. Het gevolg daarvan was dat men op zichzelf
was aangewezen.
Het merkwaardige is dat juist in deze tijd (de veertiende en vijftiende eeuw) deze steden bevolkt werden
door meerdere geniale figuren, die op alle terreinen
uitblonken (de zogenaamde homo universalis). Een
van hen was Francesco Petrarca (1304 –1374).
In deze situatie, waarin de kerk aan gezag
inboette en het staatsgezag wegviel, heeft het Petrarca
ontbroken aan een gezaghebbend oriëntatiepunt. Toch
vond hij die. In zijn jeugd werd hij gegrepen door de
geschriften van Cicero. Een andere wereld leek naar
hem toe te komen, een wereld die om drie redenen
sterk tot zijn verbeelding sprak:
èè Voor zijn besef deed Cicero een beroep op de
eigen kracht (deugd) van de mens tegenover de lotgevallen van het leven. Men moet tegenover het lot
zijn mannelijkheid bewijzen.
èè De eigen kracht van de mens kan worden aangewakkerd door de retorica. Zij zet de wil in vuur en
vlam.
èè De oude Romeinse deugd vormde de voedingsbodem voor de eenheid van Italië en voor haar grootheid in de wereld. Deze grootheid stak schril af bij
het verdeelde Italië van de 14e eeuw en werd al
snel tot een ideaal dat men ook in de eigen tijd
moest verwezenlijken.
In een tijd waarin de Italiaanse geleerden zich tot veel
in staat achtten, meenden zij in de Romeinse, voorchristelijke geschriften die elementen te vinden die hun
van pas kwamen om zich in een wereld waarin zij op
zichzelf aangewezen waren te profileren. Zij werden
vooral bekoord door de schrijfstijl van Cicero. Dat gold
in het bijzonder Petrarca. Zozeer werd hij ingenomen
door Cicero’s retorica dat ook hij niets liever wenste
dan zich (evenals Cicero) met behulp van de retorica
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te onderscheiden. Petrarca beleefde in de bekoring
van de retorica zijn eigen individualiteit, zijn eigen
mens-zijn en dat los van elk (ook hiërarchisch) verband van de kerk of van staat. Zijn kunstzinnigheid
hielp hem te verwoorden wie hij was en wat er in hem
omging. Het subject zelf maakte hij interessant. Het
leek alsof men eeuwen lang geen oog gehad had voor
de mens, voor zijn geest- en wilskracht, die geactiveerd konden worden door de kracht van de redenaarskunst. Het ging er hem om dat de mens zich zou
profileren naar het voorbeeld van grootheden uit de
klassieke wereld. Petrarca vervreemdde van het dualistische levensbesef dat de kerk predikte en de Middeleeuwse gelovige in zich omdroeg.
De humanistische geleerden van de 14e en 15e
eeuw begonnen zichzelf te bewonderen. Zij kozen de
wereld als het terrein waarop zij zich konden waar
maken en roem konden verwerven.5
Een vergissing!
Petrarca bewonderde vooral de latijnse klassieke
schrijvers. Anderen die in zijn spoor gingen (Pico della
Mirandola), verdiepten zich ook in Plato. Zij veronderstelden dat hun visie op het leven overeenkwam met
die van de door hen bewonderde klassieke schrijvers.
Daarin vergisten zij zich volkomen. Zij deden volstrekt
geen recht aan de Griekse filosofen. Zij deden dat ook
niet aan Cicero, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Maarten Luther. Luther zwaait Cicero buitengewoon veel lof
toe, maar weet ook van de tragische aspecten in zijn
leven, die hij deels zelf in de hand werkte.6
Door de grote nadruk die de humanisten legden
op de retorica als middel om hun eigen roem te vergroten, waren zij eerder verwant aan de sofisten dan
aan Socrates en Plato die de sofisten hun leven lang
bestreden hebben.7 Sofisten en sceptici legden veel
nadruk op de welsprekendheid, waarmee ze indruk
wilden maken en anderen wilden beïnvloeden. De
vraag naar de waarheid was voor hen van ondergeschikt belang. Achter deze mentaliteit ging volgens
Plato verwatenheid en hoogmoed schuil. Met het oog
op hen schreef hij in De Wetten de bezwerende woorden: ‘wie opgeblazen is van trots, wie groot gaat op
rijkdommen of eretitels, of ook op lichamelijke schoonheid verbonden met jeugd en onbezonnenheid, wie de
overmoed in zijn ziel ontsteekt alsof hij het zonder
gezag of leiding kon stellen en alsof hij mans genoeg
is om anderen te leiden, die wordt door God verlaten
en blijft alleen staan. In de ogen van velen lijkt hij een
persoonlijkheid te zijn, maar lang duurt het niet of hij
moet de wraak van de rechtvaardigheid ondervinden
– een wraak die niet te onderschatten is! – en hij
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bewerkt de ondergang van zichzelf, zijn huis en zijn
staat!’
Voor de ernst van dergelijke woorden had iemand
als Petrarca geen oog.8 De waarheid is bij hem subjectief geworden. Juist daartegen hadden uitgerekend
Socrates en Plato (en ook Cicero) zich verzet. Simone
Weil tekende daarom volkomen terecht in een van
haar dagboeken aan: ‘Al onze geestelijke tekorten en
fouten komen uit de Renaissance die het christendom
verraden heeft voor Griekenland, maar terwijl zij bij
de Grieken iets anders zocht dan het christelijk geloof,
heeft zij Griekenland niet begrepen.’9
Maarten Luther!
Welk antwoord had de kerk op deze breuk met het
christelijke verleden? De kerk had weinig verweer. Het
pausdom was volstrekt verwereldlijkt en gedemoraliseerd. Het ontbrak aan geestelijk gezag.
Toen schoof de Here God een jonge monnik naar
voren. Hij sprak wel met geestelijk gezag: Maarten
Luther.
Luther werd geboren in 1483. Hij werd in 1503
monnik. In die tijd drongen de verworvenheden van
de Renaissance door in Noord-Europa. Met dankbaarheid maakte Luther gebruik van de mogelijkheden
die de Italiaanse geleerden boden. In zijn studie liet hij
zich leiden door hun adagium ‘terug naar de bronnen’. Hij verdiepte zich in het Grieks en Hebreeuws.
Hij benutte de uitgaven van de klassieke schrijvers,
onder wie Plato en de kerkvaders.
Luther las vooral de Bijbel.
En in de Bijbel sprak God tot hem. Wat Socrates
en Plato enigermate inzagen, was voor Luther een
sterke realiteit. Socrates en Plato hoorden vanuit de
verte in de stem van het geweten Gods stem, die hen
herinnerde aan de oorsprong van de mens en aan
zijn bestemming. Zij ervoeren de afstand tussen wat
God hen deed zien en de realiteit van het leven. Dat
gaf hun een ‘tragisch levensbewustzijn’, het wakkerde
het verlangen aan naar God (eroos). Deze zwakke
stem van het geweten werd bij Luther door de Schrift
een krachtige roep van God. En deze roep deed
Luther (meer dan Plato en Socrates ooit hadden kunnen vermoeden) de afstand voelen tussen God die heilig is en de zondige mens, die Luther was. Dit besef
bracht Luther tot de kernvraag van zijn leven: ‘Hoe
krijg ik een genadige God?’ Hoe kom ik, zondig
mens, in een juiste verhouding tot God te staan? Want
alleen in die goede verhouding kan mijn ziel leven!
Luthers hart bleef onrustig tot hij in het Evangelie
Christus vond. Over deze ontdekking schrijft hij: ‘Toen
was het mij alsof de poorten van het paradijs open
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gingen en ik kon binnengaan.’ Christus is die weg.
Het hoeft niet te verwonderen dat Luthers preken en
colleges na deze ontdekking zich kenmerkten door
ernst en vreugde: de ernst van de vraag naar het heil
ging gepaard met de vreugde van de ontdekking van
het Evangelie. Als dan kort na Luthers ontdekking van
Gods genade Tetzel op het toneel verschijnt, die in
naam van de paus de aflaat predikt, kan dat niet
anders dan tot een confrontatie leiden. Zijn 95 stellingen uit 1517 komen voort uit grote verontwaardiging,
die opgewekt werd vanwege het gebrek aan ernst van
deze prediker en van de paus uit wiens naam hij
sprak.
Erasmus en de vrije wil
Maar Luther vond niet alleen de paus op zijn weg. Het
gold enkele jaren later ook voor Erasmus, die in de
noordelijke landen de representant bij uitstek was van
het in Italië begonnen humanisme.10
Toen in 1517 de strijd ontbrandde tussen Luther en
Rome, had Erasmus sympathie voor Luther. Luther
wees immers op veel misstanden in het pausdom, die
ook Erasmus tegen de borst stuitten. Bij voorkeur hield
hij zich echter buiten het conflict dat na 1517 steeds
grotere omvang aannam en Europa in tweeën dreigde
te breken. Het liefst bleef Erasmus een kritische insider
van de Rooms-katholieke kerk. Erasmus’ eigenlijke
interesse lag namelijk niet in de vraag die Luther zo ter
harte ging: ‘hoe krijg ik een genadige God?’
Veel belangrijker vond Erasmus de kwestie van de
vrije wil. Als de mens niet vrij is, heeft hij ook niet de
mogelijkheid om met behulp van de bonae literae (de
schone letteren) een vredelievend en goed mens te
worden. Erasmus geloofde in de kracht van de bonae
literae, van de gestyleerde vorm, van de retoriek. Zij
zouden in staat zijn de mens in zijn diepste innerlijk
aan te spreken, zodat hij een vredelievend mens werd,
die de geboden van Christus in praktijk bracht. Dat
zou borg staan voor eendracht in Europa. Daarmee
ging hij in het spoor van Petrarca.
Erasmus schreef zijn boek over de vrije wil in 1524.
Luther antwoordde in 1525. In zijn De gebonden wil
fulmineerde hij tegen de humanistische geleerde. Wat
hem opwond, waren niet alleen de argumenten die
Erasmus aanvoerde in zijn verdediging van de vrijheid
van de wil. Hij fulmineerde vanwege de mentaliteit die
in het boek schuil ging. Luther ontmaskerde Erasmus’
sofistische denktrant.
Zoals gezegd: het liefst had Erasmus zich afzijdig
gehouden, niet alleen omdat hij irenisch gezind was,
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maar vooral omdat hij sceptisch was ten opzichte van
de vragen die voor Luther van levensbelang waren.
Erasmus schrijft: ‘Ik houd zo weinig van stellige verzekeringen, dat ik mij gemakkelijk onder de sceptici
zou scharen, overal waar dit door de onschendbare
autoriteit van de Heilige Schrift en de decreten van de
kerk geoorloofd is.’ Erasmus vraagt zich af welke zin
allerlei subtiele strijdvragen hebben gehad: ‘Wij hebben zoveel gedefinieerd, wat zonder gevaar voor ons
heil óf niet geweten óf in het midden gelaten had kunnen worden...’ ‘De hoofdzaak van onze godsdienst is
vrede en eensgezindheid. Deze kan nauwelijks
bestaan tenzij wij omtrent zo weinig mogelijk punten
definities opstellen en in veel dingen aan ieder zijn
oordeel vrij laten. Tal van vraagstukken worden thans
opgeschort tot het oecumenisch concilie. Het zou veel
beter zijn, dergelijke vragen op te schorten tot die tijd,
wanneer de spiegel en het raadsel zullen zijn opgeheven en wij God zullen zien van aangezicht tot
aangezicht.’
Deze citaten wekten Luthers verontwaardiging. Hij
hield Erasmus voor: ‘Zo spreekt geen christen. Die wil
weten hoe het er met hem voorstaat voor God.’ De
hele Bijbel liet Luther zien hoe wezenlijk de vraag naar
het heil en de zekerheid daaromtrent is. Vandaar dat
hij opmerkte: ‘De Heilige Geest is geen scepticus.’
Samenvattend kan men zeggen dat Luther Erasmus
verweet: ‘Je bent niet echt geïnteresseerd in wat waarheid is voor God, in het zoeken en vinden van God en
van zijn genade.’
Wat Luther voorzag op grond van zijn
mensbeeld
Waarom hekelde Luther Erasmus’ onverschilligheid?
De vraag is gerechtvaardigd omdat Luther aanvankelijk nauwelijks aandacht besteedde aan Erasmus’
boek. De argumentatie was zo flauwhartig dat hij veronderstelde dat niemand onder de indruk zou raken.
Toen hij merkte dat men rondbazuinde dat hij geen
weerwoord had, reageerde hij. Hij deed dat heftig.
Luther besefte dat Erasmus een cruciale figuur was, die
bepalend kon zijn voor de toekomst van Europa. Wat
als Erasmus’ geest van scepticisme zou doordringen in
Duitsland en in de kerk?11 Wie niet ernstig is, weet de
weg naar het Evangelie niet te vinden! Als er sprake is
van een geest van scepticisme rondom de diepste vragen van het heil, verdampt ook het belang van het
Evangelie. Luther voorzag welke consequenties er aan
de hoogmoedige en sceptische denktrant van Erasmus
verbonden waren. Waar de vraag naar het heil niet
meer relevant is en niet meer beantwoord kan worden,
kan de geest van de mens niet meer boven zichzelf uitEcclesia nr. 15/16 – juli 2017

getild worden en in aanraking komen met de kracht
van God die in het Evangelie manifest is. Daardoor
raakt het innerlijk van de mens in verval. Dat Luthers
heftigheid daaruit te verklaren valt, wordt duidelijk uit
een fragment van zijn uitleg van het Magnificat.
In een buitengewoon belangrijke tekst, die desondanks vaak over het hoofd is gezien,12 gaat hij in op
de woorden van Maria ‘Mijn geest verheugt zich in
God, mijn Zaligmaker.’ Luther verwijst in zijn uitleg
naar 1 Thessalonicenzen 5 en schrijft:
‘De geest is het hoogste en diepste en edelste deel van
de mens, waarmee hij in staat is onbegrijpelijke en
onzichtbare en eeuwige dingen te begrijpen. Het is
kortom het huis waarin het geloof en het Woord van
God wonen. Daarvan zegt David: “Heer, maak in
mijn binnenste een juiste geest”, dat wil zeggen een
opgericht en zich uitstrekkend geloof. De ziel is naar
zijn natuur diezelfde geest, maar toch op een andere
wijze: zij maakt namelijk het lichaam levend en is
werkzaam door middel van het lichaam. Vaak wordt
onder de ziel in de Schrift het leven zelf verstaan.
Want de geest kan wel leven zonder het lichaam,
maar het lichaam niet zonder de geest. Wij kunnen
wel zien dat het zo is, bijvoorbeeld als we denken hoe
de geest ook in de slaap zonder ophouden leeft en
werkt. En het is de aard van de ziel niet om de onbegrijpelijke dingen te vatten maar wat het verstand kan
kennen en begrijpen. Hier, in dit huis is namelijk het
verstand het licht. En wanneer niet de geest – dat door
het geloof als met een hoger licht verlicht is, dit licht
van het verstand regeert, kan het verstand niet zonder
dwaling zijn. Aan deze beide stukken (geest en ziel)
kent de Schrift veel dingen toe: bijvoorbeeld wijsheid
en kennis. De wijsheid hoort bij de geest, de kennis bij
de ziel. Dat geldt ook van haat en liefde, list, afschuw
en dergelijke. Het derde is het lichaam met zijn ledematen. De werken daarvan zijn slechts gedragingen
en houdingen die overeenkomen met wat de ziel kent
en de geest gelooft.’
Het citaat laat zien dat Luther precies dezelfde onderscheidingen maakt als Plato: de geest is het orgaan
dat zich kan richten op God, de ziel wordt aangestuurd door de menselijke geest. In de ziel zetelt het
verstand.
Luther laat vervolgens zien wat er gebeurt als de geest
niet op God gericht is: ‘Wanneer de geest niet door
het geloof op God georiënteerd is, kan het verstand
niet anders dan zich vergissen. Want het kan niet
anders: waar de geest zonder geloof is, wordt de ziel
Ecclesia nr. 15/16 – juli 2017

onrechtvaardig en gaat ze dwalen, hoewel zij goede
gedachten heeft en goede bedoelingen voorgeeft en
daar ook dankbaar en tevreden mee is.’ Wanneer de
mens niet meer geleerd wordt wat geloof is, ‘valt de
geest naar buiten..., hij vertrouwt op uiterlijke werken
en handelswijzen. Hij meent daardoor vroom te worden. Maar gelijk daarop is het geloof verloren en de
geest dood voor God.’
Luther en de moderne wereld
Nu kom ik terug op datgene wat ik aan het begin naar
voren bracht. Het humanisme maakte zich los van de
christelijke waarheid. Men dacht aanvankelijk optimistisch over de mens. Echter, aan het einde van deze
ontwikkeling, die het humanisme in het leven riep,
staat Freud. Hij beweerde dat de mens tot voor kort
dacht dat hij baas was over zijn eigen instincten, angsten en driften. De psychologie ontdekte echter dat ‘de
mens geen baas is in zijn eigen huis’.
Is het zo eenvoudig? Of is het feit dat de mens
geen baas is in zijn eigen huis een gevolg van een
buitengewoon ernstige ontwikkeling – een ontwikkeling die Luther voorzag: ‘want het kan niet anders:
waar de geest zonder geloof is, wordt de ziel onrechtvaardig en gaat ze dwalen.’
Laten we luisteren naar wat Luther daarover nog
meer te zeggen heeft:
‘Mozes maakte een heiligdom met drie onderscheiden
gebouwen. Het eerste heette het allerheiligste. Daarin
woonde God. En er was geen licht in. Het andere
heette het heilige. Daarin stonden de lichten met de
zeven kandelaren en lampen. Het derde heette het
voorhof. Dat was onder de open hemel in het licht van
de zon. In dit beeld is een christen getekend: zijn geest
is het allerheiligste, Gods woning in het duister van het
geloof, zonder licht, want hij gelooft, wat hij niet ziet of
voelt of begrijpt. Zijn ziel is het heilige. Daar zijn zeven
lichten, d.w.z. allerlei soorten van verstand, onderscheiding, weten en kennis van de lichamelijke en
zichtbare dingen. Zijn lichaam is de voorhof. Die is
voor iedereen te zien, zodat zichtbaar is wat hij doet
en hoe hij leeft. Nu vraagt Paulus: God, die een God
van vrede is, laat Hij ons heilig maken, niet in een
enkel deel, maar geheel en al. Wanneer de geest niet
meer heilig is, is niets meer heilig. Nu is het zo dat de
grootste strijd en het grootste gevaar zich richten op de
heiligheid van de menselijke geest, die slechts in een
eenvoudig en zuiver geloof bestaat, omdat de geest
niet met dingen omgaat die je kunt begrijpen, zoals
gezegd is. En daarom komen er verkeerde predikers
op het toneel en zij lokken de geest naar buiten. De
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één predikt de ene en een ander weer een andere
manier om vroom te worden.’

4 Foucault bracht deze dingen naar voren vanaf ongeveer
1980, dus in de laatste jaren van zijn leven. In die tijd
begon hij zich te verdiepen in Plato en het tijdvak van het

Dit is gebeurd in Europa. De geest van de mens werd
uit het heiligdom gelokt en stelde zich op zichzelf. Dit
gebeurde bij Erasmus, Descartes, Kant, Hegel, Fichte,
het idealisme. Luther schetst de gevolgen van deze
zelfverheffing: ‘Wanneer de geest hier niet bewaard
wordt en wijs is, valt hij naar buiten, hij gaat vertrouwen op uiterlijke werken en handelwijzen. Hij meent
daarmee vroom te worden. Maar het geloof is onmiddellijk verloren en de geest is dood voor God.’

hellenisme. Dit bracht een heroriëntering van zijn denken
teweeg. Je vraagt je af of van hem gezegd kan worden,
wat ook van andere grote denkers geldt: dat hij een seismograaf is van zijn tijd. In dat geval zou het kunnen gebeuren
dat andere denkers het spoor van Foucault zullen gaan en
weer zullen teruggrijpen op de klassieke oudheid om te
onderzoeken wie de mens is.
5 Zie daarvoor het oordeel van Luigi Cornaro over zijn eigen
leven, in: Jacob Burckhart, Die Kultur der Renaissance in
Italien, Leipzig, zj, blz. 193 ev.

‘De mens is geen heer meer in zijn eigen huis’, zei
Freud. Hij had gelijk. Maar dit ligt niet aan een oedipuscomplex of iets dergelijks. Het heeft alles te maken
met wat we op de eerste bladzijden van de Bijbel
tegenkomen: De mens dacht zelf te kunnen beslissen
tussen goed en kwaad en verhief zichzelf. Het gevolg
daarvan is dat hij zichzelf niet meer kent en geen
greep heeft op wat er in zijn innerlijk omgaat en geen
baas meer is van zijn driften.
Deze samenhang op het spoor te komen is de grote
opgave vandaag. Anders gezegd: het gaat erom dat
hij zijn ziel weer ontdekt. Een grootse traditie kan ons
daarbij helpen. Het is de traditie van Plato, Augustinus, Luther, Johan Georg Hamann, Friedrich Wilhelm
Foerster, Theodor Haecker, Pavel Florenskij, Kierkegaard, Guardini en Luigi Guissani en ten onzent W.
Aalders. Bij hen is de waardigheid van de mens beter
gewaarborgd dan bij de humanisten. Want zij wisten
waar de schoen wrong!

6 Luther merkt in zijn uitleg op Psalm 101 (bij vers 5) op:
‘David dankt en looft voor het welslagen van zijn regering
niet zijn verstand of macht, maar God. Want als men zulke
hoge en vorstelijke deugden in praktijk kan brengen (of het
nu over David of over Hercules gaat), is dat niet zonder
Gods toedoen. De heidenen, die niet konden weten hoe
het komt dat er onder vorsten zo’n verschil is, noemden
het lot ‘fortuna’ en hebben er een godin van gemaakt en
haar geëerd. Dat geldt vooral voor de verstandigste en
machtigste heersers in Rome. Maar de allerverstandigsten
onder hen, zoals Cicero, hebben gezegd dat het welslagen teruggaat op een goddelijk ingeving en zijn tot de
slotsom gekomen dat nog nooit iemand uit eigen krachten
een groot man geworden is, maar wel door een voor ons
verborgen bijzondere inblazing of ingeving van de goden.’
In zijn uitleg op Prediker 7: 1 zegt hij: ‘Op die manier hebben Cicero en Demosthenes, hoewel ze veel over de staat
geschreven hebben en deze met hun raad wilden helpen,
toch op het allerongelukkigste geregeerd.’ In zijn uitleg op
Psalm 127 schrijft Luther: ‘Zo zong Cicero op den duur dit

H. Klink, Hoornaar

lied: “O ik ellendig mens, aangezien ik nooit wijs was, en
toch ooit zonder reden voor wijs gehouden werd. Hoe zeer

Noten

bent u, o Romeins volk, in uw mening over mij bedrogen!”

1 Zie: Michel Onfray, Crepuscolo di un idolo, Milano, 2011,

Want hij regeerde de Romeinse staat overeenkomstig zijn

blz. 59.
2 Waarbij aangetekend moet worden dat godsdienst historisch gezien volgens Freud niet méér is dan een projectie
die voortkomt uit het zogenaamde oedipuscomplex. Freud
ontwerpt de bizarre theorie dat in de vroege mensheidsgeschiedenis sommige zonen hun (stam)vader doodden omdat

eigen opvattingen op zo’n manier dat hij uiteindelijk onthoofd werd.’ Hoeveel reëler is Luthers beschouwing over
Cicero dan die van de drijverige Petrarca!
7 Zie hiervoor ondermeer Walter Rüegg, Cicero und der
Humanismus, Zürich, 1946, blz. 20 ev.
8 Plato hield zijn tijdgenoten voor dat God de maat is van

hij veel vrouwen had. De schuldgevoelens die zij daarop

alle dingen en de mens slechts in ootmoed tegenover God

kregen, sublimeerden zij tot godsdienst: uit angst vereer-

kan staan. Het ontbrak de humanisten aan ‘deemoed en

den ze een ‘uitvergrote’ vaderfiguur, die ze de naam God

bescheidenheid’ voor het aangezicht van God, een gees-

gaven....

teshouding die ook de tragedieschrijvers (vooral Euripides)

3 Een van de basale conflicten, waar elk mens doorheen moet

kenden, temeer omdat zij, evenals Plato, enig besef hadden

gaan is het zogenaamde oedipuscomplex: de opstand tegen

van de gebrekkigheid en zondigheid van de mens. Plato

de vader, die voort zou komen uit jaloezie om zijn verhou-

onderkende zelfs dat de mens een goddelijke openbaring

ding met de moeder (zie ook de vorige noot) – dit complex

nodig heeft om tot God te kunnen komen. Voor deze aspec-

ontstaat bij de eerste bewustwording van de seksualiteit.

ten in de klassieke oudheid had Petrarca geen oog. Zie
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hiervoor ook Ch. Moeuller, Sagesse grecque et paradoxe

wild en ruw worden, van elk geloof afvallen en zeggen dat

chrétien, Parijs, 1950.

er geen God is en hun leven richten naar wat zij vinden en

9 Simone Weil, Oeuvres complètes, VI, Cahiers 3, Parijs,
2002, blz. 163.
10 Erasmus is vooral beroemd vanwege de uitgave van het

begeren. Zulke epicureërs en godsverachters treden steeds
brutaler op, zoals dat eerst in Italië gebeurd is. (...) Hebben
deze mensen geen geweten, dat zij geen vrees hebben voor

Nieuwe Testament in het Grieks, in 1516. Luther heeft dank-

God en geen angst voor de hel? Zulke lieden zullen het

baar gebruik gemaakt van deze uitgave.

lieve Evangelie weldra en overal tenonder brengen en de

11 Dat Luther zich hierover zorgen maakte blijkt uit meerdere
passages uit zijn uitleg op Psalm 101. Zie bijvoorbeeld zijn

laatste duisternis snel over de wereld brengen.’
12 Zelfs in het boek Maarten Luther. Band 1 Theologische

commentaar op vers 4: ‘Iedereen wil vrij zijn. Dit zegt de

Antropologie, De mens voor God, Damon, Eindhoven,

Schrift dat er op het einde van de dagen zullen zijn die

2017, is de tekst niet opgenomen.

Dr. G. Oorthuys (1876-1959) (II, slot)
De Heilige Doop
Oorthuys’ prediking was sterk georiënteerd op Kohlbrugge. De kennismaking met deze theoloog heeft blijvende sporen getrokken in Oorthuys’ theologie. Dit
komt onder meer duidelijk naar voren in zijn opvatting
over de sacramenten, met name over de Heilige Doop.
Oorthuys hechtte grote waarde aan dit sacrament, het
teken en zegel van Gods verbondsbeloften. Wat het
wezen van de sacramenten betreft, noemt Oorthuys
drie dingen: 1. Het sacrament is door Christus ingesteld. 2. Christus heeft handelingen met zichtbare elementen daarbij aan het Woord verbonden. 3. Door
deze zichtbare, aan het Woord verbonden elementen
betekent en verzegelt God ons de beloften van het
Evangelie, met name de kern ervan, namelijk de verzoening met God door het offer van Christus, het Lam
Gods.
Veel publicaties zijn er van zijn hand verschenen
over de sacramenten. Een ervan is het Doopboekje,
een bijzonder pastoraal geschrift, waarin hij onder
andere zegt: ‘Wie God aan Zijn Woord en aan Zijn
Doop houdt, is op de Rots der eeuwen gebouwd, en
de poorten der hel zullen hem niet overweldigen’. Het
laatste hoofdstuk van dit boekje heeft als titel ‘Wat heb
ik aan mijn doop?’. Dit hoofdstuk sluit hij af met een
uitvoerig citaat uit een preek van Kohlbrugge over
Kolossensen 2:10-12. Oorthuys wilde zijn visie op de
Heilige Doop, in het bijzonder de kinderdoop, bevestigd zien door de predikant uit Elberfeld.

O

Kruispunten
Oorthuys heeft diverse publicaties en artikelen op zijn
naam staan. Een aantal hebben een wetenschappelijk
karakter en andere zijn meer praktisch van aard. Ik wil
me beperken tot zijn belangrijkste werken. In 1919
verscheen zijn dogmenhistorische studie getiteld: Anastasius’ ‘Wechwyser’, Bullingers ‘Huysboeck’, en CalEcclesia nr. 15/16 – juli 2017

vijns ‘Institutie’ vergeleken in hun leer van God en
mensch. 29 mei van dat jaar was een gedenkdag van
betekenis voor de Gereformeerde Kerk van Nederland, want driehonderd jaar geleden werd met de
180e sessie de Synode van Dordrecht gesloten. Oorthuys wilde ‘ter gedachtenis dezer groote Kerkvergadering’ aan het ‘godgeleerd Nederland’ een studie aanbieden over drie dogmatische werken, ‘zonder welke
de Synode van Dordrecht met hare voor- en nageschiedenis, niet recht verstaan en gewaardeerd kan
worden’. Deze ‘drie Nederlandsche Dogmatieken uit
de eerste eeuw der Reformatie’ hebben meer dan enig
ander werk van die dagen invloed uitgeoefend op de
dogmatische overtuiging van onze gereformeerde
theologen. Deze drie werken vertegenwoordigen drie
verschillende ‘nuanceringen of richtingen’ op het brede
terrein van het Nederlandse protestantisme. Oorthuys
wilde met deze studie een bijdrage leveren ‘tot de kennis der Nederlandsche Reformatie en der Gereformeerde Kerk van Nederland voor Dordrecht’.
In 1935 verscheen Kruispunten op de weg der
Kerk. Dit boek bevat een bundel van drie studies die in
de loop van vijfentwintig jaar zijn ontstaan. Oorthuys
had deze drie publicaties samengevoegd en laten uitgeven als een jubileumgeschenk, omdat hij vijfentwintig jaar verbonden was aan de Amsterdamse
gemeente. De eerste behandelt de theologie van
Zwingli in zijn ‘Usslegen’ van 1523. De tweede handelt over de Labadie en het Labadisme. De laatste studie gaat over Kohlbrugges leer van de oude en
nieuwe mens getoetst aan Paulus.
In het voorwoord geeft Oorthuys aan wat hij
bedoelt met ‘kruispunten’. De prediking van deze drie
theologen vormde kruispunten waarop de Kerk in de
16e, 17e en 19e eeuw kwam te staan. Op een kruispunt wordt de reiziger, de gemeente op de weg naar
het Vaderhuis, genoopt zich te bezinnen en te kiezen.
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Men kan ook de verkeerde weg inslaan en verdwalen.
Zijn de wegwijzers die daar staan betrouwbaar? Kunnen wij ons veilig toevertrouwen aan de gidsen die
zich aanbieden? Zo vormde de prediking van Zwingli
een keerpunt voor de Kerk van Zürich en van Zwitserland. Kritisch laat Oorthuys zich uit over de Labadie:
‘Zijn optreden was geen keerpunt voor de Kerk in
Nederland. We mogen dankbaar zijn dat de Kerk
deze gids niet volgde’.
In de laatste studie betoogt Oorthuys dat Kohlbrugge in zijn prediking over de oude en de nieuwe
mens de apostel Paulus niet heeft misverstaan. ‘De
meest ‘orthodoxe’ gemeente is doof aan één oor, zo
niet aan twee, en luistert maar half wat Paulus predikte
van de oude en de nieuwe mens. Van de Wet, dat de
oude mens sterven moet, en de nieuwe opstaan en
leven, daarvan wist en weet de gemeente wel. Maar
van het Evangelie, dat de oude mens met Christus
gekruisigd, gestorven, dood en begraven is, en dat de
nieuwe mens opgestaan is en Gode leeft, naar dat
wonderlijk heerlijk evangelie Gods, door Paulus vol en
klaar gepredikt, luistert de gemeente niet. Aan die kant
is zij doof.’ Op een bijzonder heldere wijze weet
Oorthuys uiteen te zetten hoe evenwichtig Kohlbrugge
spreekt over ‘de oude en de nieuwe mens’. Hij laat
zien hoe de Elberfeldse predikant Bijbelse lijnen trok
tot de volle en uiterste consequentie.
De eeuwige jeugd van Heidelberg
In 1939 verscheen van zijn hand het boek De eeuwige
jeugd van Heidelberg. In het voorwoord zette Oorthuys uiteen wat hij met deze titel wilde zeggen: ‘Het is
juist déze catechismus die maar niet wil verouderen.’
Hij wijst dan op een afbeelding van een letterplaatje
uit een oude Bijbel, waar Adam bezig is zijn zonen
Kaïn en Abel te onderwijzen uit een boekje, waarop
aan de buitenkant staat: Heidelbergsche Catechismus.
Oorthuys somt diverse catechismussen op die in de tijd
van de Reformatie verschenen. ‘Al deze fonteinen uit
de Bronader Gods stuwen en spuiten heldere stralen
en druppelen van het water des levens omhoog. Maar
de schoonste en volste fontein van deze alle is de Heidelbergsche, is onze catechismus.’ De eeuwige jeugd
van Heidelberg bevat niet zozeer preken van de 52
zondagsafdelingen, maar korte meditaties, waarin op
een puntige wijze veel gezegd wordt, indringend en
verrassend.
Hoe kom ik tot zekerheid des geloofs?
Een praktisch geschrift is Oorthuys’ Doopboekje. Hierin
is een lezing opgenomen met de bovenstaande titel.
Tweemaal heeft hij deze lezing uitgesproken, een keer
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voor een aantal Amsterdamse collega’s en een keer
voor de ‘Bond van Gereformeerde Jongeren’. Vervolgens werd zij opgenomen in het ‘Amsterdamsch Kerkbeurtenblad’ en daarna is de lezing op herhaaldelijk
verzoek uitgegeven in boekvorm. Oorthuys gaat in op
de vraag: ‘Hoe kom ik tot zekerheid van het geloof?’.
Hij wijst erop dat deze vraag op tweeërlei wijze gesteld
kan worden. Enerzijds, hoe kom ik tot de vaste overtuiging, dat het Evangelie, de leer van de Christelijke kerk,
wezenlijk de waarheid is? En anderzijds, hoe kom ik tot
de zekerheid, dat ik een kind van God ben; hoe kom ik
daartoe, dat ik het vast geloof en op goede gronden
weet, dat al mijn zonden vergeven zijn en dat God mij
tot Zijn kind aangenomen heeft. Oorthuys geeft dan als
antwoord: ‘Door in de Heere Jezus te geloven! Er is
geen andere weg dan u gelovig toevertrouwen aan
Hem.’ Maar mag ik wel geloven? Wat voor grond heb
ik nu om te geloven, dat het ook voor mij is? Dan wijst
Oorthuys op het Woord en op het sacrament van de
doop: ‘Eerst het Woord, maar daar laat God het niet
bij’. De boodschap van genade en vergeving heeft Hij
bovendien nog verzegeld door het sacrament: ‘Wanneer ge in de nood van uw zonde niets ontdekken kunt,
dat u recht geeft een kind van God te wezen, leg dan
uw hand op uw voorhoofd en spreek: ‘Heere, daar
hebt Gij geschreven: dit kind is van Mij en Gij wist toch
wel, welk een goddeloos hart ik had en Gij hebt
gezegd: zo zeker, kind, als Ik u met water was, zo
zeker was Ik u van alle zonden met des Lams bloed.
Heere, daar houd ik U aan.’ Dan hebt ge beteren
grond dan duizend bevindingen en duizend woorden’.
Waardering
Dr. K.H. Miskotte schreef in zijn In memoriam Dr.
Gerardus Oorthuys 1876-1959: ‘Misschien zal zich
een enkele nog eens zetten tot de lectuur van ‘De eeuwige jeugd van Heidelberg’ of van zijn colleges over
de Predestinatie of in het ‘Doopboekje’ zich verdiepen
of in dat doorwrochte geschrift over de Sacramenten.
Dan zal men behalve van de zaak waarom het gaat,
ook nog voor een ogenblik van de man weten, die zijn
grote kennis juist niet hoog in de ruif heeft gehangen,
maar heeft neergelegd als op de vloer voor onze voeten, zodat we, wanneer we het niet nemen, er overheen moeten stappen’. Prof. C. Graafland typeert
Oorthuys als ‘een theoloog, die tot nu toe sterk in de
schaduw is blijven staan. Dat is zeer te betreuren,
omdat zijn theologie rijk en diep is en ons een weg
wijst in het verstaan van de Schrift, die ook nu van
grote betekenis is’.
Een recent geluid kwam van de Katwijkse predikant B.H. Weegink. Hij stelde aan de lezerskring van
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het hervormde kerkblad Confessioneel de vraag: ‘Zijn
er mensen die Oorthuys nog waarderen?’ De vraag
stellen is haar beantwoorden. Oorthuys verdient zeker
waardering en het loont de moeite om opnieuw kennis
te nemen van wat deze theoloog, die in feite een biograaf verdient, heeft nagelaten.
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Waar de boodschap van Kohlbugge ingang vond
(VIII, slot)

N

St. Johannesga (vervolg)
Na Visschers afscheid (einde 1893) volgde een lange
periode waarin de gemeente van St. Johannesga werd
gediend door dominees uit de kring van Vrienden van
Kohlbrugge: H.G. Ubbink (in de jaren 1894 -1898),
G.W. Locher (1898-1914), G. van Dorssen (19151928) en J.J. van de Berg (1929-1933). De predikanten Ubbink en Locher drukten hun stempel op de
gemeente, vooral de laatstgenoemde, die bijna 16 jaar
aan haar verbonden was. Herman Gert Ubbink (18551931) had in de tijd dat hij in Utrecht theologie studeerde, via contacten met ds. Th. J. Locher en de student
B. Lütge al kennis genomen van de inhoud van Kohlbrugges prediking. Hij diende de hervormde gemeenten van Gaast en Ferwoude, Delfshaven en Hasselt,
voordat hij in mei 1894 naar St. Jansga overkwam. Na
een vierjarig verblijf vertrok hij naar Ommen.
Nog in hetzelfde jaar volgde ds. Gottfried Wilhelm
Locher (1839-1918) hem op. Geboren te Zürich uit
een Zwitsers predikantengeslacht, was hij na zijn theologische studie op enkele plaatsen in Zwitserland als
hulpprediker werkzaam. Via zijn oudere broer Theodor Jakob Locher werd hij bekend met de geschriften
van dr. H.F. Kohlbrugge. Op aanbeveling van Kohlbrugge werd hij beroepen als predikant van de Duitsgereformeerde gemeente in Neudorf en Cassel in het
zuiden van Rusland bij de Zwarte Zee. Daarheen vertrok Locher nadat hij in het najaar van 1869 in Elberfeld Kohlbrugge gedurende zes weken als hulpprediker ter zijde had gestaan. In 1873 werd hij predikant
in Nederland, waar hij achtereenvolgens een viertal
hervormde gemeenten in Gelderland diende: Garde-
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ren, Hengelo, Aalst en Elspeet. Te St. Jansga werd ds.
Locher in de bediening bevestigd door dr. J.W.F.
Gobius du Sart, een zoon van de eerdergenoemde
predikant G.J. Gobius du Sart.
Bij Lochers komst telde de gemeente ongeveer
2.000 zielen. Voor zijn prediking vond hij bij velen een
dankbaar gehoor. In de tijd dat hij in St. Jansga stond,
verschenen diverse preken van hem in de serie Stemmen uit Jeruzalem. Ook schreef hij vele artikelen voor
het Kerkblaadje onder redactie van ds. J.C.V. Meischke.
Na een ruim veertigjarige evangeliebediening in de
Nederlandse Hervormde Kerk ging ds. Locher met
ingang van augustus 1914 met emeritaat en vestigde
zich in ’s-Gravenmoer. De gang van zaken in de
gemeente van St. Jansga bleef hij echter met belangstelling volgen. Dit blijkt uit bewaard gebleven brieven van
hem aan W.S. Oenema en aan diens zoon Douwe.
Ook correspondeerde ds. Locher wel eens met zijn
opvolger ds. G. van Dorssen jr., die soms zijn mening
vroeg over bepaalde kerkelijke zaken. Ds .Van Dorssen
werd in 1929 opgevolgd door ds. J.J. van de Berg.
Na diens vertrek naar Dussen in 1933 nam de kerkenraad bij meerderheid van stemmen het besluit, een
andere koers in te slaan. Naar verluidt was het motief,
dat de laatstgenoemde voorganger een lijdelijkheid
predikte waardoor alle gemeentelijke activiteiten werden verlamd. In 1939 werd ds. J.C.H. Jörg, hulpprediker te Vorchten, beroepen, die in mei van dat jaar als
predikant zijn intrede deed in St. Jansga. Hij kreeg het
nog moeilijk met de vele kohlbruggiaanse gemeente
leden. In 1943 vertrok hij naar Nieuw-Vennep.
Ook ds. A.P.Nauta, die van 1956 tot 1961 in Sint
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Johannesga stond, had nog de nodige moeite met
enkele gemeenteleden. Toen hij beroepen werd, vernam hij al dat de invloed van Kohlbrugge in deze
streek heel groot was geweest en dat een groep mensen in de gemeente tot de Vrienden van Kohlbrugge
behoorde. Van een “activiteiten-christendom” met
allerlei acties onder de jeugd moesten ze niet veel hebben. Toch bewaarde ds. Nauta prettige herinneringen
aan vele goede contacten die hij in de loop van de
jaren kreeg met zeer onderlegde leden van de kring
van Vrienden van Kohlbrugge.1
Tot ver in de twintigste eeuw behoorden gemeenteleden van Sint Johannesga tot de bezoekers van de
jaarlijkse Kohlbrugge-conferenties In Utrecht. Verscheidene predikanten die deze gemeente in de laatste
decennia dienden, kunnen tot de geestverwanten van
dr. H.F. Kohlbrugge worden gerekend. Eén van hen
mag hier niet onvermeld blijven: ds. Johan Karel Vlasblom (1946-2012). Gekomen van Hoornaar, deed hij
in september 1973 zijn intrede als predikant van Sint
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Johannesga c.a. Ds. Vlasblom diende de gemeente tot
januari 1978, toen hij naar Ommen vertrok.
Sinds de kerkfusie van 2004 vormen Sintjohannesga en Delfstrahuizen een PKN-gemeente. Volgens
haar website (www.sintjut.nl) tellen ze circa 700, respectievelijk 90 geregistreerde leden. De gemeente
heeft één predikantsplaats en staat als confessioneel
bekend. Ze beschikt over twee kerkgebouwen. De
“Johannestsjerke” in Sint Johannesga is in 1963
gebouwd, nadat het oude – van 1864 daterende –
kerkgebouw in 1961 door brand was verwoest. De
kerk in Delfstrahuizen werd in 1908 gebouwd.
M. den Admirant, ‘s-Gravenhage

Noot
1 Een en ander is ontleend aan herinneringen van mevrouw
M.K. Nauta-Cohen Stuart, die een aantal jaren geleden op
de website people.zeelandnet.nl te lezen waren.
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