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CIP-GEGEVENS I 



STELLINGEN BEHOREND BIJ 

PASTORAAT IN TRINITARISCH PERSPECTIEF 

De samenhang tussen trinitarische en 
antropologische aspecten in het pastoraat 

door J.W. van Pelt 



CIP-GRGRVFNS 

I 
Gezien het bijbelse getuigenis over het werk van God de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest, is een trinitarische benadering van de 
grondstructuren van het pastoraat noodzakelijk. 

II 
De visie op de relatie tussen godsbeeld en mensbeeld bepaalt in hoge 
mate de praktijk van het pastoraat. 

III 
Voor eigentijds pastoraat waarin de geloofsrelatie tot God en de 
bewogenheid met mensen op elkaar betrokken zijn, is wat de klas
sieke gereformeerde theologie daarover naar voren heeft gebracht, 
van essentieel belang. 

IV 
Poimeniek als academische discipline dient kennis te nemen van de 
kijk op de mens in niet-theologische wetenschappen. Voor poimeniek 
als theologische discipline is het Woord van God van beslissende 
betekenis voor het mensbeeld. 

V 
Met behulp van foederatief parallellisme is het mogelijk recht te doen 
aan zowel het God-zijn van God en de eigenheid van de mens, alsook 
aan hun onderlinge verhouding. 

VI 
De verwijzing naar het germaanse gebruik (vermeld in Tacitus' 
Germania) om overspelige vrouwen naakt weg te sturen, is volstrekt 
irrelevant bij de exegese van Hosea 2:2. 
Vgl. C. van Gelderen / W.H. Gispen, Hosea (COT), Kampen 1953, p. 43; C. van 
Leeuwen, Hosea (POT), Nijkerk 1984^ p. 54. 



vi l 
Denkend aan de tempelbouw onder koning Salomo waarbij stenen uit 
een steengroeve gebruikt werden, past het bij de exegese van 1 Petrus 
2:5 om te zeggen dat de gelovigen door Woord en Geest van God 
losgehakt zijn uit de "ijdele wandel, die van de vaderen overgeleverd 
is" (1 Petrus 1:18) om door Christus een plaats te ontvangen in het 
geestelijke huis dat door Hem gebouwd wordt. 
Contra P.H.R, van Houwelingen, 1 Petrus (CNT), Kampen 1991, p. 77. 

VIII 
Bij de motivatie van zijn opvatting dat vrouwen in de gemeente 
dezelfde rechten en plichten hebben als de mannen inzake het 
deelnemen aan of leiding geven aan het kerkelijke leven, laat B. 
Wentsel het ordemotief uit Genesis 1 en 2 waarop Paulus zich in het 
Nieuwe Testament beroept (1 Kor. 11:3-15; 1 Tim. 2:8-15), niet tot 
zijn recht komen. 
Zie: B. Wentsel, Dogmatiek, deel 4b, Kampen 1998, p. 230-233. 

IX 
Ethisch gezien is het klonen van mensen onaanvaardbaar, omdat dit in 
strijd is met het unieke persoon-zijn van ieder mens dat verbonden is 
met het geschapen zijn naar het beeld van God. 

X 
De wijze waarop Calvijn spreekt over Christus als spiegel voor de 
gelovige, is van blijvende betekenis voor het (leren) keimen en 
beleven van de zekerheid van het geloof 
J. Calvijn, Inst. lil, 24, 5; Inst. lil, 22, 1, Comm. Joh. 15:9. 

XI 
Door de geloofscrisis in de huidige cultuur te typeren als 
gezichtsbedrog, doet D. Tieleman in het licht van 1 Petrus 4 tekort 
aan de ernst van het al dan niet dienen van God. 
D. Tieleman, Geloofscrisis als gezichtsbedrog. Spiritualiteit en pastoraat in een 
postmoderne cultuur, Kampen 1995 



XII 
Een kerkelijke gemeenschap is als een gespleten persoonlijkheid 
wanneer missionaire presentie in het buitenland niet samengaat met 
missionair elan in eigen land. 

XIII 
Een samenleving die prostitutie legaliseert, is moreel niet meer in 
staat om kinderporno uit te bannen. 

XIV 
Van patiënten in een revalidatiekliniek wordt een motivatie gevraagd, 
vergelijkbaar met die van topsporters. 

XV 
Gezien de mate waarin een dissertatie beoordeeld wordt, is de 
aanduiding "beproefd schrift" te prefereren boven "proefschrift". 
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VOORWOORD 

Vanaf mijn studententijd is de belangstelling voor zowel het theologische vak als de 
praxis van het pastoraat gegroeid. Het leven in de pastorie heeft hieraan verdieping en 
verbreding gegeven. De Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken in Apeldoorn heeft vanouds ruime aandacht gegeven aan de Reformatie en de 
blijvende betekenis daarvan. In het hedendaagse pastoraat is de invloed van theologen 
uit de Reformatie echter minimaal. De intrigerende vraag naar het waarom en het 
verlangen waardevolle inzichten uit het verleden vruchtbaar te maken voor het heden, 
vormen de aanleiding tot de studie die voor u ligt. 

Het bestuderen van theologische onderwerpen zou men kunnen vergelijken met de 
tocht door een wisselend landschap. De reiziger wordt geboeid door allerlei kleuren en 
vergezichten. Het doel dat mij bij het schrijven van dit boek voor ogen stond, was 
echter geen vorm van theologisch toerisme, maar het oprechte verlangen een bijdrage 
eraan te leveren dat in kerk en theologie het Woord van God tot zijn volle recht mag 
komen (Kol. 1,25). Deze studie is in de loop van een aantal jaren ontworsteld aan het 
pastorale bestaan in de Christelijke Gereformeerde Kerken van Putten, Almelo en 
Zwijndrecht. Het zou een bekroning zijn van deze arbeid wanneer andere pastores 
erdoor bemoedigd worden het goede werk in Gods koninkrijk in alle trouw en met 
blijdschap te doen onder de zegen van de Pastor Bonus. 

Met dankbare erkenning van hun bekwaamheid en pastorale wijsheid wil ik de namen 
noemen van de hoogleraren die voor mijn theologische vorming veel hebben betekend: 
prof.dr. J. van Genderen, prof.dr. B.J. Oosterhoff (t), prof.dr. W. van 't Spijker, 
prof.dr. W.H. Velema en prof.dr. J.P. Versteeg (t). Onder hen neemt professor Velema 
een bijzondere plaats in, niet in het minst omdat hij als promotor van deze studie wilde 
optreden en hij bij de begeleiding daarvan een bezielende en stimulerende gesprekspart
ner is geweest. 

Voor zijn vriendendienst, bewezen bij het samenstellen van de Engelse samenvatting, 
komt prof.dr. H. Askes hartelijke dank toe. Zonder het nauwgezette correctiewerk van 
drs. B.J. Bos zou dit boek aanzienlijk meer taal- en stijlfouten hebben bevat. Dr. CA. 
de Niet is behulpzaam geweest bij het nazien en corrigeren van een aantal Latijnse 
teksten en de juiste vertaling daarvan. Met erkentelijkheid noem ik hun namen. 

Veel werk is door mijn vrouw verricht bij de algehele correctie van dit boek; de dank 
daarvoor is meer dan een formaliteit, want zonder haar voortdurende inzet zou het 
studeren in een pastorie voor mij nagenoeg onmogelijk zijn geweest. Uiteraard zijn 
eventuele onjuistheden die nog zijn overgebleven, voor rekening van de auteur. Samen 
zijn mijn vrouw en ik dankbaar voor alles wat we ontvangen hebben in onze ouders en 
onze kinderen. Het is een bijzonder voorrecht wanneer drie opeenvolgende generaties 
elkaar naderen in het mogen (leren) bouwen op de vaste grond van Gods beloften en 
van Zijn verbond. Het is Gods goedheid en Zijn trouw dat wij dit alles uit Zijn hand 
mogen ontvangen, daarom: soli Deo gloria! 



INLEIDING 

De vraag naar de verhouding God en mens in het pastoraat 

Het moderne pastoraat van na de tweede wereldoorlog heeft historisch gezien vooral de 
invloeden ondergaan van twee verschillende theologische tradities afkomstig van twee 
onderscheiden continenten. Aan de ene kant is dat de literatuur uit het Duitse taalgebied 
en aan de andere kant staat de invloed van Amerikaanse theologen en wetenschappers. 
Deze stromingen worden ook wel aangeduid met 'kerugmatisch' pastoraat en 'partici
perend' pastoraat.' Onder 'kerugmatisch' pastoraat wordt verstaan een wijze van 
pastoraat waarin het Woord van God methodisch in het centrum staat en in het 
pastorale gesprek nadrukkelijk en expliciet ter sprake wordt gebracht. Bij 'participe
rend' pastoraat ligt het zwaartepunt praktisch en principieel bij de tussenmenselijke 
ontmoeting van de pastor en diens gesprekspartner. Er zijn aan deze begrippen wel 
bezwaren verbonden, want zelfs het meest 'kerugmatische' pastoraat heeft aandacht 
voor de mens aan wie het kerugma doorgegeven moet worden en ook het meest 'par
ticiperende' pastoraat kan niet zonder een bepaald kerugma. Het gaat in deze uitdruk
kingen om uitersten die in de praktijk niet snel zullen voorkomen. Pastoraat speelt zich 
af binnen de grenzen van enerzijds een relationeel maximum met een kerugmatisch mi
nimum en anderzijds een kerugmatisch maximum met een relationeel minimum.^ Met 
inachtneming van het bovenstaande wordt in deze studie toch gebruikgemaakt van de 
typeringen 'kerugmatisch' en 'participerend' omdat ze vrij algemeen gebruikt worden 
en omdat ze kernachtig het verschil in benadering aangeven binnen het pastoraat.' 

Het hedendaagse pastoraat vertoont een zo grote diversiteit dat een grove indeling 
in alleen maar 'kerugmatisch' of 'participerend' pastoraat geen recht doet aan alle 
nuances en tussenvormen die te vinden zijn. Wel kan gezegd worden dat het verschil 
in benadering tussen 'kerugmatisch' en 'participerend' pastoraat grote invloed heeft 
uitgeoefend op de ontwikkeling van het pastoraat als theologische discipline en als 
concrete bezigheid. Het verschil in theologische methode en praktische werkwijze heeft 
ervoor gezorgd dat in het pastoraat de meest elementaire vragen uitgebreid zijn 
bediscussieerd. Daarbij is voortdurend de vraag aan de orde gekomen naar het juiste 
evenwicht tussen de theologische inhoud en de algemene antropologische aspecten van 

1 Voor ontwikkelingen en stromingen binnen het pastoraat, zie- R. Riess, Seelsorge, Orientierung, 
Analysen, Alternativen, Gottingen 1973, S 153-247,0 Heitink, Pastoraal als hulpverlening Inleiding 
in de pastorale theologie en psychologie. Kampen 1977, p 23-57, H Daewel, Seelsorgekonzeptionen 
seit der dialektischen Theologie, in- Handbuch der Seelsorge, Berlin 1983^ S 55-91, G Heitink, Gids 
voor hel pastoraat, Kampen 1983, p. 18-26, D Rössler, Grundrifi der Praktischen Theologie, Berlin-
New York 1986, S. 36-52, G Heitink, Praktische theologie. Geschiedenis, theorie, handelingsvelden. 
Kampen 1993, p 116-122. 

2 E.S. Klein Kranenburg, Trialoog, De DERDE in het pastorale gesprek, Den Haag 1988, p. 146 
3 Reeds in 1984 is het gebruik van deze terminologie te vinden bij R. Bons-Storm, Kritisch bezig zijn met 

pastoraat Een verkenning van de interdisciplinaire implicaties van de practische theologie, Den Haag 
1984, p 16 en verder passim. Sinds die tijd is de typering 'participerend' pastoraat ingeburgerd ter 
vervanging van de wat ongelukkige aanduiding 'op de partner geconcentreerd' pastoraat (elke vorm van 
pastoraat is immers gericht op de ander, het gaat er echter om op wat voor wijze dat geschiedt) 
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het pastoraat. Deze vragen kunnen niet losgemaakt worden van de achterliggende 
theologische opvattingen over de verhouding van God en mens, die uitkomen in het 
godsbeeld" en het mensbeeld die in het pastoraat worden gebruikt. 

Kemgmatisch pastoraat 

Het Europese pastoraat is lange tijd beheerst door de visie van E. Thumeysen - vriend 
en theologisch metgezel van K. Barth. De naam van Thumeysen is onlosmakelijk 
verbonden met de typering 'kerugmatisch pastoraat'. In reactie op de liberale theologie 
van zijn tijd en de schokkende gebeurtenissen van de eerste wereldoorlog, wil Thur-
neysen teruggrijpen op de theologie van de Reformatie, met name Luther, Bucer en 
Calvijn.' Het Woord van God staat overheersend in het middelpunt, niet alleen in de 
prediking maar ook in het pastorale gesprek, opdat de rechtvaardiging van de goddeloze 
gestalte zal krijgen in de praktijk van het alledaagse leven. Sterke nadruk komt te 
liggen op de mens als zondaar, die zichzelf op geen enkele manier kan verlossen. De 
verscheurdheid van de moderne mens en zijn leefwereld onthult zijn eigenlijke nood: 
de zonde. Daarom moet in het pastoraat deze radicale zondekennis doen beseffen dat 
"allein Gottes immer neu zu ergreifende grundlose Gnade" redden kan.'' Met deze 
stellingname wil Thumeysen niet het pastorale gesprek blokkeren, maar juist de weg 
vrijmaken voor werkelijk pastoraat dat niet stukloopt op menselijk falen en onver
mogen, maar dat gedragen wordt door de kracht en het gezag van het Woord van God. 
Het moet in het pastoraat om niets anders gaan dan "die Ausrichtung des Gnadenwortes 
an den sundigen Menschen. Seelsorge ist so verstanden ein Spezialfall der Predigt".' 
God wordt vooral getekend als de soevereine, genadige en sprekende God. Zijn Woord 
van heil vindt geen aanknopingspunt in de mens en is niet door de pastor af te 
dwingen, maar het verbum alienum wordt 'in, mit und unter' de actuele verkondiging 

4 Wanneer in deze studie gesproken wordt over godsbeeld, dan gaat het niet om een begrip dat een 
poging aanduidt om God Zelf te beperken tot menselijke beelden over Hem. Dat zou immers indruisen 
tegen het tweede van de tien geboden Met eerbied erkennen wij dat de werkelijkheid van God ver 
uitgaat boven de maat van ons denken Godsbeeld wordt hier gebruikt in onderscheid van godsleer In 
de godsleer gaat het om een systematische uiteenzetting van onze kennis over God. Godsbeeld is een 
samenvattend begrip dat de concrete inhoud van de godsleer aanduidt. Zie Y Feenstra, Chr.Enc , dl. III, 
p 247 (s.v. God), V Brummer, Over een persoonlijke God gesproken Studies in de wijsgerige 
theologie, Kampen 1988, p 51-91 

5 Zie de artikelen- Das Wesen der Reformation, en: Schrift und Offenbarung, in Das Wort Gottes und die 
Kirche, Munchen 1927. Zie ook de beide grotere publikaties Die Lehre von der Seelsorge, Zurich 1946, 
S. 9-44 passim, speciaal S. 40-43, 71-73, 87, 129-134 en Seelsorge im Volkug, Zurich 1968, S 11, 28, 
35, 50, 90, 210, 213 Cf R. Bohren, Prophetie und Seelsorge, Eduard Thumeysen, Neukirchen 1982, 
S 69-164, H Berkhof, 200 Jahre Theologie. Ein Reisebericht, Neukirchen-Vluyn 1985, S 180-184, 
197-202. 

6 E. Thumeysen, Rechtfertigung und Seelsorge, in: F Wintzer (Hrg), Seelsorge Texte zum gewandelten 
Verstandnis und zur Praxis der Seelsorge in der Neuzeit, Munchen 1978, S. 79. 

7 E. Thumeysen, Rechtfertigung und Seelsorge, S. 86. Cf. Idem, Die Lehre von der Seelsorge, S. 9, 14, 
27, 43. 
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Hiltner maakt gebruik van de correlatieve methode van P Tillich om psychologie 
en theologie in een samenhangend perspectief te plaatsen Met behulp van een psy 
chische en sociale interpretatie kunnen geloofsuitspraken van vroeger verstaanbaar 
worden voor de mens van nu, aan de andere kant hoort het bij de taken van de theo
logie om het actuele leven van mensen te interpreteren ^̂  De rechtvaardiging uit ge
nade door het geloof kan nu opgevat worden als de onvoorwaardelijke aanvaarding van 
de mens door God, die zichtbaar wordt in de houding van de pastor in het pastorale 
gesprek '̂ Dankzij deze 'acceptance' komen de innerlijke krachten tot 'healing' vnj 
waardoor mensen in staat zijn zichzelf te helpen God is hier niet de God van het actie
ve ingrijpen in de actuele situatie van mensen, maar meer de God die op een afstand 
vol vertrouwen toeziet hoe mensen zichzelf leren helpen 

De Amerikaanse 'pastoral counsehng'-beweging gaat verder in het spoor van 
Tillich en Hiltner, maar al spoedig zijn er ook kritische geluiden te horen De pastorale 
theologie in de Verenigde Staten blijkt doortrokken te zijn van een humanistische psy
chologie die, uitgaande van de innerlijke krachten in de mens zelf, gencht is op groei 
en zelfverwerkelijking De kerk wordt daardoor tot een therapeutisch instituut en de 
helende krachten in de mens worden geïdentificeerd met de Heilige Geest Bijbel en 
gebed worden nog slechts functioneel ingezet als psychotherapeutische instrumenten ^̂  
Th C Oden wijst erop dat Hiltner te gemakkelijk psychologische en theologische ele
menten in het pastoraat verbindt via natuurlijke analogieën Zo worden begrippen als 
'growth' en 'acceptance' theologisch geduid als vormen van geloof, bekering en 
rechtvaardiging ^̂  J E Adams meent dat er m het 'participerend pastoraat' van Hiltner 
te weinig aandacht wordt geschonken aan menselijke verantwoordelijkheid en 
schuld ^' D S Browning en S Pattison constateren dat ethische normen en waarden 
bij de non-directieve vorm van pastoraat onvoldoende tot hun recht komen De 
boodschap van het evangelie komt met of te weinig aan bod in het pastoraat, terwijl 
mensen juist de oriëntatie op normen en waarden nodig hebben om zich te ontworstelen 
aan hun gevoelens van zinloosheid ^̂  

Verschillende posities gelijke kritiek 

Het IS te simpel om te stellen dat het moderne pastoraat enkel gezien moet worden als 
het resultaat van de wisselende inwerking van 'kerugmatisch' en 'participerend' pasto 
raat Minstens twee factoren hebben een met te onderschatten invloed doen gelden 
Allereerst is het theologische klimaat m de tweede helft van de twintigste eeuw 

22 S Hiltner Theological Dynamics New York 1972 p 182 e v 
23 S Hiltner The Christian Sheperd Some Aspects of Pastoral Care New York 1959 p 30 
24 D StoUberg Therapeutische Seelsorge S 106f 
25 T h e Oden Kerugma and Counseling Philadelphia 1966 p 15 17 21 82 124f Cf J S Hielema 

Pastoral or Christian Counseling A Confrontation with American Pastoral Theology in particular 
Seward Hiltner and Jay E Adams Leeuwarden 1975, p 18 

26 J E Adams Competent to Counsel Nutley 1972 p 46 e v 
27 D S Browning The Moral Context of Pastoral Care Philadelphia 1976 p 20 S Pattison A Critique 

of Pastoral Care London 1988 p 33 46 
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langzaam maar grondig gewijzigd Aan het begin van deze eeuw werd het modemisme 
van FD E Schleiermacher e a door velen uit verschillende kerkelijke richting afgewe
zen Nu wordt Schleiermacher door velen gezien als een belangnjke grondlegger van 
de huidige praktische theologie Op de tweede plaats is een massale seculansatie en 
'ontzuiling' op gang gekomen in de westerse wereld Christelijke normen en waarden, 
kerkelijke achtergrond en opvoeding tellen steeds minder mee in het doen en laten van 
mensen en in hun opinievorming over anderen Modem pastoraat is zich van deze 
invloeden bewust en verwerkt ze op verschillende manieren 

In het algemeen moet gezegd worden dat er een verschuiving in het pastoraat is op
getreden waarbij de 'kemgmatische' elementen minder en de 'participerende' aspecten 
meer nadmk ontvangen dan in de eerste helft van deze eeuw Moderne concepten van 
pastoraat zijn er vaak op uit om elementen uit 'kerugmatisch' en 'participerend' 
pastoraat te verbinden en zo de aloude tegenstelling te overwinnen Voorbeelden 
hiervan zijn te vinden bij J Firet, W Zijlstra, R Riess, G Heitink, J J Rebel, D S 
Browning, D Rossler, W Jentsch, R Bons-Storm, C H Lindijer, E S Klein Kranen
burg *̂ 

Nu doet zich het opvallende feit voor, dat gelijkluidende kritiek is geuit op vormen 
van meer 'kerugmatisch' en meer 'participerend' pastoraat J J Rebel stelt dat er een 
gebrek is aan pneumatologische momenten in beide vormen van pastoraat Bij Thumey-
sen gaat het in het pastorale gesprek niet alleen om de ontmoeting tussen mensen, maar 
vooral om de ontmoeting met God '̂ De relatie Geest en mens blijft op de achter
grond '" BIJ de 'pastoral counseling' van Hiltner is een nadere bezinning op het werk 
van de Geest overbodig door een pelagiaans bepaalde antropologie'' De oorzaak 
hiervan is volgens Rebel de sterke nadmk op de chnstologie "Het is opvallend, hoe 
sterk de christologie en daann weer het inkamatie-motief de praktische theologie 
beheerst, vanuit heel verschillende achtergronden, maar voortdurend wel ten koste van 
de pneumatologie" ^̂  Rebel staat niet alleen in zijn kritische houding tegenover de 
wijze waarop de chnstologie functioneert in het pastoraat Er is veel aandacht gegeven 
aan de verhouding van incarnatie en pastoraat" C H Lindijer biedt een helder 
overzicht van deze discussie en concludeert ' Hoe de verhouding uitvalt, hangt af van 

28 J Firet Het agogisch moment m het pastoraal optreden W Zijlstra Klinische Pastorale Vorming 
Nijmegen 1973' Idem Uit de school geklapt in Gestallen van pastoraat Een bundel opstellen over 
pastoraat aangeboden aan dr W Zijlstra bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam 
Amsterdam 1978 p 182 R Riess Seelsorge G Heitink Pastoraat als hulpverlening JJ Rebel Pas 
toraat in pneumatologisch perspectief D Rossler Grundrifi der Praktischen Theologie W Jentsch Der 
Seelsorger R Bons Storm Kritisch bezig zijn met pastoraat D S Browning A Fundamental Practical 
Theology Descriptive and Strategic Proposals Minneapolis 1991 CH Lindijer Pastor en therapeut 
Wat kan pastoraat leren van psychotherapie'' Den Haag 1984 Idem (e a ) Jezus ter sprake Op zoek 
naar de plaats van Jezus Christus in pastorale praktijk en pastorale psychologie Zoetermeer 1992 E S 
Klein Kranenburg Trialoog De DERDE in het pastorale gesprek Den Haag 1988 

29 E Thurneysen Seelsorge im Vollzug Zurich 1968 S 77f 
30 JJ Rebel Pastoraat in pneumatologisch perspectief p 210 213 
31 JJ Rebel aw p 11 219 e v 
32 J J Rebel Pastoraat in pneumatologisch perspectief p 14 
33 Zie Ch V Gerkin Crisis Experience in Modern Life Theory and Theology for Pastoral Care Nashville 

1983' p 36ev 
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de lading die men aan de incarnatie geeft het gebeuren gencht op verzoening, het 
gebeuren gencht op Gods aanwezigheid in de wereld, een eenmalig gebeuren, of een 
gebeuren dat doorgaat of zelfs eeuwig is"'"' De dogmatische positiekeuze mag dan 
verschillend zijn, toch vertonen 'kerugmatisch' en 'participerend' pastoraat gelijke 
trekken wat betreft de problematiek van het functioneren van chnstologie en pneumato-
logie in relatie tot de antropologie 

Op de achtergrond van de stroming van het 'kerugmatische' pastoraat staat de 
systematische theologie van K Barth Het hoeft daarom niet te verwonderen dat de 
antropologie wordt opgebouwd vanuit de christologie Thumeysen stelt dat de chns
tologie wegens de incarnatie fundamenteel bepalend is voor de antropologie omdat God 
en mens alleen in Chnstus in de juiste verhouding tot elkaar staan "Jesus Chnstus ist 
darum das erste und letzte Wort aller wirklichen Menschenerkenntnis" " Slechts door 
de vergeving van zonden kan de mens zijn bestemming bereiken om te leven als een 
"nach Leib und Seele von Gott Aufgerufene" Gevolg daarvan is, "daB unsere ganze 
Erkenntnis des Menschen Gnadenerkenntms ist Wir konnen sie nicht entnehmen aus 
irgendeiner naturlichen Erforschung oder Erfahrung unseres Lebens, sondem was wir 
uber den Menschen wissen, das wissen wir durch Jesus Chnstus, in welchem Gottes 
Gnadenwort an uns ergeht" '* De pneumatologie functioneert op de achtergrond als 
garantie dat het Woord van God waar mensen met over kunnen beschikken, in het 
actuele moment van openbanng de afstand tussen hemel en aarde, God en mens 
overbrugt Mensen zijn in de eerste plaats voorwerpen van Gods heilshandelen en adres 
van Zijn woord Een pneumatologisch bepaalde inschakeling van de mens kent 
Thumeysen niet '̂  "Heeft men echter in het pastorale gesprek de blijvende Trooster 
niet nodig, de Geest die het gewaad van Christus, de Heilige Schrift, in steeds wijder 
plooien laat openvallen''"^* 

Het 'participerend' pastoraat heeft zijn theologische wortels in de correlatie-
methode van P Tillich Heil en heling, openbanng en ervanng worden als complemen
taire begnppen gezien, hetgeen o a leidt tot de gedachte dat iedereen potentieel drager 
IS van openbaring Waar openbaring is, daar is ook heling, maar het omgekeerde geldt 
evenzeer^' Wanneer in de pastorale relatie 'acceptance' ervaren wordt, dan is daar 
genade openbaar geworden Het therapeutisch proces wordt zelf een vorm van openba
nng Christus wordt gezien als de manifestatie van het 'nieuwe zijn' Intermenselijke 
relaties worden door God gebruikt om Zijn Zelf-openbanng voort te zetten Elke 
helpende relatie wordt daarmee tot een plaats van vleeswording van de genade en het 
bevnjdende Woord van God De incarnatie herhaalt zich dan in de intermenselijke 
communicatie Zo kan incarnatie oermodel en bron van communicatie worden De 
chnstologie raakt de band met de historische Jezus kwijt en wordt gereduceerd tot een 
functie van de sotenologie die de autonome mens in staat stelt zichzelf te ontplooien 

34 C H Lindijer (e a ) Jezus ter sprake, p 99 
35 E Thumeysen Die Lehre von der Seelsorge, S 53 
36 E Thumeysen, aaO .S 55 
37 J J Rebel Pastoraat in pneumatologisch perspectief, p 11 
38 E S Klein Kranenburg, Trialoog p 73 
39 P Tilhch, Systematic Theology, Chicago 1951 1957, Vol I p 35, 59, 111, 159, 241 Vol II, p 166f, 

Vol III p 295 386 
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en zijn moeiten te overwinnen"" De pneumatologie ligt ingevouwen in de schepselma

tige structuren van het menszijn 'De Geest is niet het werkzame Subject van de 
levendmaking van de mens door het wonder van de wedergeboorte, maar Hij wordt als 
predicaat toegevoegd aan het wélslagen van de zelfrealisering van de mens De 
wedergeboorte is potentieel in de mens voorhanden en als zodanig een creatuurlijk 
gegeven""' Doordat de aanvaardende houding van de pastor op zich reeds een impli

ciete verkondiging van de liefde van God is, wordt het getuigenis van het Woord van 
God ondergewaardeerd en de persoon van de pastor overgewaardeerd "̂  Het belang

njkste tekort in deze benadering is voor H Tacke dat de christologie niet meer 
functioneert om de toegang tot het heil van God te ontsluiten Daarmee is de geloofsre

latie tot Christus weggevallen In plaats hiervan is de intermenselijke relatie gekomen 
De rechtvaardiging van de goddeloze is echter aan de chnstologie gebonden Gods 
aanvaarding geschiedt in Chnstus en om Christus' wil ■*' 

Een pneumatologisch alternatief^ 

R Bohren heeft ervoor gepleit om in de theorievorming van het pastoraat voluit de 
pneumatologie mee te laten tellen Over de plaats en de verhouding van het kerugma 
en de tussenmenselijke ontmoeting in het pastoraat kan vanuit de pneumatologie anders 
gesproken worden dan vanuit christologische denkkaders Bohren ziet hier mogelijkhe

den om de onvruchtbare tegenstelling van 'kerugmatisch' en 'participerend' pastoraat 
te boven te komen In navolging van A A van Ruler stelt hij dat pneumatologie ten op

zichte van chnstologie een eigen structuur heeft Pneumatologisch denken doet geen 
afbreuk aan de chnstologische benadering, maar doet die juist tot zijn recht komen 
zonder onder of o verwaardering ervan Christologisch denken heeft zijn eigen recht, 
maar Bohren stelt zich op tegen een denken "das die Prasenz Christi in der Geis

tesgegenwart nicht genugend bedenkt und das mit dem Geist auch die Gegenwart ver

kennt und verliert'''^ Het begrip 'theonome reciprociteit' neemt in het werk van 
Bohren een grote plaats in Het gaat om een partnerschap waann God en mens ieder 
een eigen plaats innemen, "Aber beide sind unterwegs, und der Mensch wird hier dur

chaus zum Partner, ohne dessen Mitwirkung kommt es nicht zur Veranderung The

onome Reziprozitat ist der Wechsel vom 'ich' zum 'wir'""^ De presentie van de 
Geest heeft pnonteit, maar de mens met zijn creativiteit en verantwoordelijkheid knjgt 

40 J S Hielema Pastoral or Christian Counseling p 22 24 C Tnmp Communicatie en ambtelijke dienst 
p 21 27 

41 C Tnmp a w p 49 
42 L G Wagenaar Over een Amerikaanse wijze van pastoraat De beschrijving en beoordeling van het 

pastoral counseling Den Haag 1959 p 102 e v Cf D Slo\\h&i:g, Therapeutische Seelsorge S 126 134 
R Houtsraa De groep als pastorale weg Een kritische literatuurstudie over pastoraal groepscounselen 
Den Haag 1981, p 132 e v 

43 H Tacke Glaubenshilfe als Lebenshilfe S 142 145 
44 R Bohren Dafi Gott schon werde S 27 
45 R Bohren, a a O , S 69 
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alle gelegenheid om zich te ontplooien Het werk van de Geest initieert het werk van 
de mens en in het "Miteinander von Gott und Mensch wird Gott praktisch" *^ 

J J Rebel gaat verder in dit spoor Hij stelt voor om het pastoraat opnieuw te 
doordenken vanuit de pneumatologie als noodzakelijke overgang van chnstologie naar 
antropologie Hij vindt aanknopingspunten bij J Firet In diens studie over het pastoraal 
optreden krijgt de bediening van het Woord een verbreding Centraal komt te staan ' de 
daad van God, die via het intermediair van ambtelijke dienst in zijn woord tot mensen 
komt' '" Firet vraagt aandacht voor het agogische moment in het pastorale optreden 
en in verband daarmee voor het werk van de Heilige Geest in relatie tot de intermense
lijke communicatie Terecht betoogt hij dat de Geest mensen niet uitschakelt, maar in 
de vrijheid stelt om ten volle als verantwoordelijke mensen te kunnen handelen''* 
Rebel wil een verbreding en verdieping van deze aanzet geven 

Het is echter de vraag of het wel voldoende is om een chnstologisch onderbouwde 
antropologie in het pastoraat te vervangen door een pneumatologisch georiënteerde 
antropologie Gaan er geen nieuwe eenzijdigheden ontstaan wanneer in de verhouding 
God en mens de pneumatologie voorop komt te staan'' Is het vanuit de godsleer gezien 
niet een te smalle basis om alleen vanuit de christologie of de pneumatologie te 
spreken over de verhouding van God en mens'' 

Een trmitarisch-theologische aanzet R Bohren en G Heitink 

R Bohren heeft een ontwikkeling doorgemaakt in de wijze waarop hij de eenzijdighe
den van sterk christocentrisch georiënteerde theologische structuren in het pastoraat 
trachtte te overwinnen Zoals hierboven aangegeven, onderzocht hij aanvankelijk de 
mogelijkheden die de pneumatologie op dit punt biedt In zijn latere werk maakt 
Bohren gebruik van de tnniteitsleer om tot een grondige vernieuwing van zowel de 
kerkelijke praxis als de theologische theonevorming te komen Dat wordt voor hem de 
basis en het uitgangspunt om te spreken over de verhouding God en mens in het 
pastoraat Hij zet in bij de godsleer die gebruikt wordt Wil de praktische theologie 
werkelijk theologie bedrijven in relatie tot de alledaagse praxis, dan zal er een door
braak moeten komen inzake de "Sprachmangel angesichts der Lehre vom dreieinigen 
Gott""' Bohren beseft wel dat de tnniteitsheologie met haar specifieke dogmatische 
formulenngen door velen uiterst kntisch wordt bekeken Trimtansche formules lijken 
op orthodoxe museumstukken die wel geconserveerd, maar met meer effectief gebruikt 
worden Toch durft Bohren de stelling aan 'Die Trinitatslehre ist fur die Theonebil-

46 R Bohren aaO S 71 
47 J Firet Het agogisch moment m het pastoraal optreden, p 25 
48 J Firet, a w , p 154 176 
49 R Bohren aaO S 45 
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dung im Bliek auf die Praxis grundlegend (...)"■'" Hij werkt dat uit voor de christolo

gie, de scheppingsleer en de pneumatologie." 
Wanneer er in de christologie uitsluitend aandacht is voor wat Christus in het 

verieden gedaan heeft van Kerst tot Hemelvaart, dan blijft het actuele werk van de 
levende en opgestane Christus te veel verborgen. Een trinitarischtheologische denk

wijze biedt uitkomst: de christologie wordt dan in verband gezien met het scheppings

werk van God de Vader en de toekomst waar de Geest heen leidt. Voor de christologie 
betekent dit, dat er lijnen lopen van de levende Christus naar de schepping en naar de 
kerk als woonstede Gods in de Geest. Het heilswerk en de regering van Christus 
worden actualiter en realiter betrokken op de schepping en de gelovige. 

Het gebrek aan trinitarisch denken in de scheppingsleer geeft ruimte aan deïsme en 
natuurlijke theologie. In de confrontatie hiermee echter heeft men de natuur als 
schepping van God uit het oog verloren. Een trinitarischtheologische benadering kan 
duidelijk maken dat het heil in Christus kosmische betekenis heeft en dat de Geest de 
natuur niet veracht. Respect voor Schepper en schepping staan in relatie met concrete 
vraagstukken over gebruik en misbruik van natuurlijke bronnen en krachten, politieke 
en economische verhoudingen, maatschappelijke structuren en menselijke samenlevings

verbanden. 
Een gebrekkige pneumatologie verduistert de kijk op de manier waarop mensen 

delen in het heil van Christus en worden ingeschakeld in het Koninkrijk van God, met 
verantwoordelijkheden naar God, elkaar en de schepping. Met Kerst wordt God een 
mens, maar met Pinksteren worden mensen niet tot goden wanneer de Geest in hun 
hart is uitgestort. God als Geest is anders in de mens tegenwoordig dan in Christus. 
Met Kerst is het Woord vlees geworden. Met Pinksteren is de Geest op allerlei soort 
van vlees uitgestort en komt in mensen wonen." Een sterk trinitarisch bepaald gods

beeld geeft Bohren de mogelijkheid om ook op een andere manier over mensen te spre

ken. Voor Bohren functioneert de pneumatologie binnen een trinitarische horizon en in 
een verbondsmatig kader. De verhouding God en mens is die van de 'theonome 
reciprociteit': God en mens worden door de Geest bondgenoten die elkaar wederkerig 
bepalen." 

G. Heitink zet in bij een ander punt dan Bohren, maar komt wel uit bij een 
trinitarische benadering. Wanneer G. Heitink spreekt over de praxis van de praktische 
theologie, dan wil hij die nadrukkelijk betrekken op het handelen van God en de 
werkelijkheid van mensen. Bij de theologische doordenking van deze praxis wil hij zich 
laten leiden door de leer van de schepping, de christologie en de pneumatologie. Het 
gaat dan met name om de mens als schepsel van God, die samen met de natuur als 

50 R. Bohren, a.a.O , S. 46. 
51 N.B.: let op de volgorde van het betoog, eerst de christologie, dan de scheppingsleer en daarna de 

pneumatologie. Blijkbaar heeft Bohren zich met geheel aan de invloed van K Barth ontworsteld Van 
A. Peters is posthuum een artikel verschenen waarin hij het belang van een trinitarische benadering 
met uitgesproken pneumatologische accenten  voor het pastoraat uiteenzet A. Peters, Christliche 
Seelsorge im Horizont der drei Glaubensartikel. Aspekte einer theologischen Anthropologie, in: ThLZ 
(114) 1989, S 641660 

52 Zie R Bohren, Predigtlehre. Munchen 1980*, S 75. 
53 R. Bohren, Dafi Gou schon werde, S 6972 

11 



schepping in het perspectief van het Rijk van God en de herschepping staat De actuele 
betekenis van werk en Persoon van Chnstus dient de christologie te relateren aan de 
mensen van deze tijd Een actuele pneumatologie tenslotte moet de ogen openen voor 
het werk van de Geest in onze tijd "Voor ons besef kan bij een doordenking van de 
'Praxis Gottes' geen van de dne genoemde invalshoeken gemist worden" ''* Heitink 
werkt de tnnitansch-theologische inzet met name uit in de nchting van de antropologie 
HIJ wil komen tot een andere visie op de mens Heitink wil mensen met alleen als 
zondaren zien, maar eerst en vooral als schepselen Hij zoekt een antropologische 
verbreding maar gebruikt daarbij een tnnitansch kader de mens als schepsel, Chnstus 
als de nieuwe mens en de Geest in relatie tot de humaniteit '̂  

Zowel R Bohren als G Heitink zijn ervan overtuigd dat een tnnitansche aanpak 
nodig IS, maar beiden kiezen voor een andere benadering Bohren zet in bij de trini-
teitsleer, maar plaatst de nadere uitwerking van de verhouding God en mens m het 
kader van de pneumatologie Hij pleit voor het gebruik van tnnitansche structuren in 
de theorievorming van de theologie, maar past die niet toe op de verhouding van God 
en mens De pneumatologie is daar allesbepalend De 'theonome reciprociteit' is niet 
inhoudelijk bepaald of verbonden met de christologie of de scheppingsleer Het gaat 
Heitink om de grondlijnen van een theologische antropologie Hij bouwt die op met 
behulp van een tnnitansch schema De verhouding God en mens wordt gestructureerd 
door tnnitansche en antropologische elementen Het is echter de vraag hoe deze 
elementen zich tot elkaar verhouden, hoe zij concreet functioneren, op welk godsbeeld 
en mensbeeld zij betrekking hebben en wat dat voor consequenties heeft voor het 
denken en spreken over God en mens 

Het functioneren van tnnitansche en antropologische aspecten binnen het pastoraat 

De probleemstelling van deze studie komt uit de bovenstaande overwegingen naar 
voren hoe kunnen de tnnitansche en antropologische aspecten van de verhouding God 
en mens op een theologisch verantwoorde wijze de grondstructuren van het pastoraat 
bepalen ̂  
De relevantie van deze vraagstelling reikt tot diep in de theologische fundamenten van 
het pastoraat en tot in de praxis van de pastor inzake de omgang met anderen, met 
zichzelf en met God Wanneer in de theologie gebruikgemaakt wordt van een gods
beeld waann een zwaar en eenzijdig accent gelegd wordt op de uitverkiezing in de 
eeuwigheid dan treedt in het mensbeeld gemakkelijk een mimmalisenng op van de 
verantwoordelijkheden die mensen hebben Bij deze stand van zaken dreigt pastoraat 
op voorhand van zijn kracht beroofd te worden Alle aandacht gaat uit naar de beslis
singen van God in de eeuwigheid waar mensen geen invloed op kunnen uitoefenen 
Mensen moeten alleen nog leren zien, respecteren en accepteren wat over hen beslist 
IS Voor de pastor blijft in wezen geen andere positie over dan als verkondiger en 
eventueel verdediger van de besluiten van God Het kan ook geheel anders In het 

54 G Heitink Pastoraat als hulpverlening p 21 
55 G Heitink aw p 113 
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mensbeeld kan eenzijdig de nadruk worden gelegd op zaken als mondigheid, vnjheid 
en zelfverwerkelijking Mensen met hun eigen ervanngen en keuzen kunnen zo beheer
send in het middelpunt worden geplaatst dat de vraag njst of er nog ruimte is voor een 
God die het menselijk niveau te boven gaat Heeft de pastor in dat geval de ander nog 
wezenlijk iets te bieden dat uitgaat boven menselijke solidariteit in een kerkelijke 
context'' 

De vraag naar het godsbeeld is indnngend aan de orde gesteld in de discussie 
rondom de uitspraken van H Berkhof over Godsverduistenng ^^ Zowel in progressie
ve als meer traditionele kerkelijke kringen is het spreken over God in een tijd van se
cularisatie in het middelpunt van de belangstelling komen te staan Daarbij is ook de 
vraag gesteld of het godsbeeld van de gereformeerde orthodoxie bepaalde pathogene 
trekken vertoont die kunnen leiden tot een depressie " Deze vraagstelling geeft des te 
meer aanleiding om de verhouding godsbeeld en mensbeeld aan een grondig onderzoek 
te onderwerpen In het algemeen gesproken zijn er gevarenzones waarbij de verhouding 
tussen God en mens zo scheef wordt getrokken of in de beleving van mensen zodanig 
is geperverteerd dat de geestelijke gezondheid in gevaar komt Er zijn situaties 
denkbaar waann een heilzame opbouw en correctie van de persoonlijkheidsontwikke-
Img met behulp van de bijbelse boodschap ontbreekt - of slechts gebrekkig functioneert 
- zodat een vertekend beeld ontstaat van wie God is en wie mensen in het licht van 
Gods Woord mogen en kunnen worden Het godsbeeld kan in ongunstige zin beïnvloed 
worden door negatieve ervanngen met sleutelfiguren uit de eigen jeugd, bijvoorbeeld 
een autoritaire vader en een claimende moeder of juist een slappe vader en een 
ongeïnteresseerde moeder Mensen kunnen een negatief zelfbeeld ontwikkelen doordat 
ZIJ niet in staat zijn te voldoen aan de hoge eisen waarvoor zij zich gesteld zien en 
gaan zich daardoor voortdurend nog meer schuldig voelen Het mensbeeld kan ook 
beïnvloed worden door de gedachte dat God de mensen nu eenmaal met volmaakt 
geschapen heeft en dat men daarom zijn onvolmaaktheden liefdevol dient te aanvaar
den''^ 

Het maakt voor het pastoraat een groot verschil wat de inhoud is van het godsbeeld 
en het mensbeeld die gehanteerd worden en hoe de onderlinge verhouding daarvan is 
Vanuit de praktijk van het pastoraat kan de pastor geconfronteerd worden met het 
verzoek om samen met hulpverleners als psychiater, psycholoog en maatschappelijk 
werker mensen met een negatief zelfbeeld bij te staan Vanuit de theologie is de vraag 
naar het godsbeeld aan de orde in een tijd die gekenmerkt wordt door seculansatie 
enerzijds en een hernieuwde belangstelling voor religieuze ervaring anderzijds Wil de 
pastor gericht in kunnen gaan op vragen en probleemstellingen die hem via het 

56 Voor een overzicht van de discussie met vermelding van literatuur zie C Graafiand Gereformeerden 
op zoek naar God Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit Kampen 1990 p 
13 37 Overigens is de term Godsverduistering op zichzelf aanvechtbaar mensen zijn niet in staat God 
te verduisteren maar zij kunnen wel de afwezigheid van God ervaren 

57 A Schilder Hulpeloos maar schuldig Het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie 
Kampen 1987 

58 Vgl G Heitink Geloof en geestelijke gezondheid in Pastoraat en andere vormen van hulp in G 
Heitink en J Veenhof (red) Heil heling gezondheid Den Haag 1990 p 76 78 
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pastoraat bereiken, dan is een weloverwogen standpunt nodig, waarin de samenhang 
tussen godsbeeld en mensbeeld theologisch is verantwoord. 

Om een antwoord op de vraagstelling van deze studie te vinden, wordt eerst een 
analytische beschrijving gegeven van de wijze waarop de trinitarische en antropologi
sche aspecten van de verhouding God en mens de facto functioneren in een aantal vor
men van modem pastoraat (deel I). De nieuwe(re) literatuur die op het vakgebied van 
het pastoraat verschijnt, laat zien dat er een grote diversiteit bestaat in de wijze waarop 
de problemen in deze discipline worden benaderd. Het is daarom niet goed mogelijk 
om te spreken over het moderne pastoraat. Er zijn vele vormen van modem pastoraat: 
van experimenteel tot meer conventioneel, van maatschappijkritisch tot feministisch. 
Soms gaat er blijvend veel invloed vanuit, vaak blijft het steken in een tijdelijke impuls 
waar na verloop van tijd niet veel meer van temg te vinden is. In verband met ons 
onderwerp kiezen we voor een analyse van de concepten van pastoraat bij W. Zijlstra, 
G. Heitink en J.J. Rebel. Samen met de invloed die ieder van hen op een eigen wijze 
op het denken over pastoraat in Nederland heeft, is de motivatie voor deze keuze de 
volgende: W. Zijlstra probeert met behulp van psychologische en filosofische inzichten 
een synthese tot stand te brengen tussen elementen uit het 'kemgmatisch' en het 'parti
ciperend' pastoraat, G. Heitink maakt gebmik van een trinitarisch schema om de antro
pologie te laten functioneren in het pastoraat en J.J. Rebel doet een voorstel om de 
verhouding tussen God en mens in het pastoraat vanuit de pneumatologie te doorden
ken. 

Om te kunnen komen tot een afweging van de vraag of in de geanalyseerde vormen 
van pastoraat het functioneren van trinitarische en antropologische aspecten van de 
verhouding God en mens op een theologisch verantwoorde wijze plaatsvindt, is naast 
de intrinsieke eisen van zorgvuldigheid en consistentie gekozen voor de vergelijking 
met de klassieke gereformeerde theologie (deel II). De bronnen van de klassieke ge
reformeerde theologie kunnen dienst doen als punt van vergelijking ten opzichte van de 
huidige posities. Zij zijn daartoe geschikt vanwege de historische afstand en omdat zij 
verweven zijn met een visie op Gods Woord die tot op heden grote invloed uitoefent. 
Daar komt bij dat G. Heitink en J.J. Rebel staan in de lijn van de gereformeerde 
theologie. Vanuit hun verbondenheid met deze theologische traditie willen zij komen 
tot vemieuwingen. Vergelijking met de klassieke gereformeerde opvattingen brengt ver
schillen aan het licht die op hun waarde beoordeeld kunnen worden. 

De keuze voor de klassieke gereformeerde theologie als punt van vergelijking is 
mede door persoonlijke motieven bepaald. Het heeft te maken met de eigen theologi
sche positiekeuze en interesse. Iedereen die zich op een wetenschappelijke manier met 
pastoraat bezighoudt, kan slechts vanaf zijn of haar positie waarnemen wat anderen 
gedaan hebben en wat daarvan de uitwerking is. Zolang de eigen subjectiviteit wordt 
onderkend, hoeft persoonlijke betrokkenheid de behandeling van een wetenschappelijk 
onderwerp niet te schaden. Alleen door een voortdurende uitwisseling van gedachten 
en een confrontatie van meningen kan er sprake zijn van wetenschappelijke theorievor
ming die de maat van een individuele opinie overstijgt. Met enige verlegenheid moet 
vastgesteld worden dat er de laatste tientallen jaren vanuit het orthodoxe deel van de 
gereformeerde gezindte - zeker in verhouding tot de systematische en historische 
theologie - niet veel gedaan is om op academisch niveau mee te spreken over pastoraat. 
In dit opzicht wil deze studie een bijdrage leveren. 
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Het laatste deel van deze studie (deel III) laat - met behulp van de conclusies van 
de eerdere hoofdstukken - zien hoe hedendaags gereformeerd pastoraat eruit kan zien 
wanneer daarin op een theologisch verantwoorde wijze de trinitarische en antropologi
sche aspecten van de verhouding God en mens structuurbepalende elementen zijn. Bij
belse noties over de verhouding God en mens vormen het uitgangspunt om het 
theologisch verband aan te geven van de wijze waarop het werk en de Personen van de 
Tnniteit in het pastoraat aanwezig zijn en het mensbeeld dat daarbij past. 

Tenslotte nog een algemene opmerking. Het is vrij gebruikelijk om naast de 
exegetische, systematische en historische groep van theologische vakken te spreken 
over praktische theologie als aanduiding van de vierde groep. In deze studie wordt dit 
spraakgebruik gevolgd waar het voor de duidelijkheid nodig is. Zelf geef ik de 
voorkeur aan de term 'diaconiologie' ter aanduiding van de vierde groep van vakken 
in de theologische encyclopedie, in plaats van 'praktische theologie'. Daar zijn voorna
melijk twee redenen voor. Ten eerste is de term 'praktische theologie' zozeer bepaald 
door de theologische invulling die F.D.E. Schleiermacher eraan gegeven heeft, dat een 
ander gebruik ervan bijna niet meer mogelijk lijkt. Ten tweede laat de naam 'diaco
niologie' beter uitkomen waar het om gaat in de vakken van deze groep: namelijk om 
de menselijke 5iaK0v(a die door God wordt ingezet bij de voortgang Zijn Woord in 
kerk en wereld.^' 

59 Vgl R Bohren, Dafi Gott schon werde, S 180ff, T Brienen, De spanning rond de plaats van de diaco
niologie in Kuypers concept van theologische encyclopedie, in J van Genderen e.a. (red.). Ten dienste 
van hel Woord. Opstellen aangeboden aan prof dr WH Velema, Kampen 1991, p 45-54, J Firet, Het 
agogisch moment m het pastoraal optreden, p 9-23, H Jonker, Theologische praxis, p 46-84, WD. 
Jonker, Theologie en praktijk Een peiling van het theologisch karakter van de diakoniologische vakken. 
Kampen 1968, W Kremer, De gemeente in de ambtelijke theologie, m W Kremer e a , Woord en kerk 
Theologische bijdragen van de hoogleraren aan de Theologische Hogeschool der Christelijke Gerefor
meerde Kerken m Nederland bij de herdenking van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Hogeschool, 
Amsterdam 1971, p 153-171, J H van der Laan, Praxis van de praktische theologie, in Voortgang Een 
bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool 
der Gereformeerde Kerken te Kampen, Kampen 1979, p 153-177, D. Rossler, Grundrifi der Praktischen 
Theologie, S 4-20, W van 't Spijker, Voetius practicus, in J van Oort e a (red ), De onbekende Voeti-
us Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989, Kampen 1989, p 242-244, C 
Trimp, De volmacht tot bediening der verzoening, Groningen 1970, p 5-8, 38-41, C Trimp, Inleiding 
m de ambtelijke vakken. Kampen 1978, p 4-37, C Trimp, Media Vita, p 16-22, C Trimp, Ambt en 
diakoniologie, en Ambt als dienst'' in PJ Rossouw (red ), Gereformeerde Ampsbediemng, Pretoria 
1988, p 177-182, 233-242, M te Velde, Gereformeerde gemeenteopbouw Een eerste koersbepaling 
voor een nieuw theologisch vak, Barneveld 1989, p 8-12, J P Versteeg, Kijk op de kerk De structuur 
van de gemeente volgens het Nieuwe Testament, Kampen 1985, p 22-33 
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DEEL I 
TRINITARISCHE EN ANTROPOLOGISCHE ASPECTEN VAN 
DE VERHOUDING GOD EN MENS BIJ W. ZIJLSTRA, 
G. HEITINK EN J.J. REBEL 

Inleiding 

Dit eerste deel biedt een overzicht en een analyse van de wijze waarop de trinitarische 
en antropologische aspecten van de verhouding God en mens functioneren in het 
pastoraat bij W. Zijlstra, G. Heitink en J.J. Rebel. 

W. Zijlstra is een van de pioniers op het gebied van de KPV in Nederland. Zijn 
leerlingen ervaren hem als een onvermoeibare voortrekker die bij het overdragen van 
zijn inzichten wel gebruikmaakt van schriftelijke publikaties, maar toch vooral het 
accent legt op leerervaringen die in geconditioneerde situaties worden opgedaan. Zo 
komt de nadruk niet in de eerste plaats te liggen op methoden en systemen, maar op de 
intermenselijke omgang als weg waarin de pastor zich bewust wordt van zijn beper
kingen en kwaliteiten.' Zijlstra is in het kader van ons onderwerp een belangrijke 
figuur, niet alleen vanwege zijn vooraanstaande positie binnen het pastoraat in Neder
land, maar ook omdat hij zich met betrekking tot het mensbeeld bewust wil laten 
beïnvloeden door moderne psychologen, onder wie met name C.G. Jung. Het interes
sante is nu, dat Zijlstra aan de ene kant wordt geprezen wegens de theologische moed 
om voor het mensbeeld aansluiting te zoeken bij moderne (cultuur)filosofische en 
psychologische overwegingen, maar aan de andere kant wordt hem verweten dat hij de 
consequenties die zijn standpunt zou moeten hebben voor het godsbeeld niet aandurft.^ 

G. Heitink ontvangt een plaats in deze studie, omdat hij een trinitarische aanpak 
gebruikt bij de opbouw van de theologische antropologie. In 1977 verschijnt zijn 
dissertatie.' Het is een programmatisch boek waarin hij zijn visie op het pastoraat on
der woorden brengt. Deze dissertatie geeft gelijk aan in welke richting Heitink het 
denken over pastoraat wil ontwikkelen. Uitgaande van de gereformeerde traditie wil hij 
komen tot een totale vernieuwing van zowel de praxis als de wetenschappelijke 
doordenking van het pastoraat. Zijn proefschrift heeft Heitink daarom op een zodanige 
wijze geschreven, dat het de gereformeerde traditie tekent, maar tegelijk ook de door 
hem gewenste vernieuwing en verbreding. Het boek is zo breed van opzet, dat het als 
naslagwerk en als leerboek kan dienen. Het denken van Heitink ontwikkelt zich verder 
in de richting die hij al in 1977 aangeeft. Hij weet zich kritisch verbonden met de 
gereformeerde traditie, de KPV-beweging en de empirisch georiënteerde theologie. 
Vanuit zijn werk komt hij naar voren als iemand die imponeert door betrokkenheid op 

1 T Kruijne, Geschiedenis van de Klinische Pastorale Vorming in Nederland, in G Heitink e a. Ont-
ginnmgswerk Bijdragen voor dr. W. Zijlstra, Kampen 1985, p 20. 

2 Zie H. Faber, Brief aan Wybe Zijlstra, in J P. Hearing e a (red). Een wijder perspectief Nadere 
beschouwingen over het boek Op zoek naar een nieuwe horizon, Nijkerk 1993, p 103 en T.H. Zoek, Op 
het scherp van de snede, in a w., p. 118. 

3 G Heitink, Pastoraal als hulpverlening. Inleiding in de pastorale theologie en psychologie. Kampen 
1984'. 
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de actuele situatie van kerk en maatschappij, een heldere betoogtrant en een grote 
belezenheid Steeds probeert Heitink een evenwicht te zoeken tussen kerugmatisch en 
participerend pastoraat, waarbij hij waarheidselementen van meer en minder moderne 
visies tracht te integreren" 

De visie van J J Rebel komt aan de orde omdat hij, uitgaande van de theologie van 
A A van Ruler, aandacht vraagt voor de pneumatologie in het pastoraat Rebel meent 
dat de theologische onderbouwing van het pastoraat bij Zijlstra en Heitink te wensen 
overlaat Hij maakt bezwaar tegen de gedachte dat een pastor Christus imiteert of 
representeert Tussen chnstologie en antropologie staat de pneumatologie In dat licht 
stelt Rebel de relatie Pneuma-humanum in het pastoraat aan de orde Ook al is de 
invloed van Rebel in Nederland zeker niet zo groot als die van Zijlstra en Heitink, toch 
wordt het waarheidselement van zijn standpunt onderkend Het werk van Rebel is een 
poging om de verhouding tussen God en mens in het pastoraat opnieuw te doordenken 
De aansluiting bij de theologie van A A van Ruler onderstreept dat Rebel geen radicale 
breuk zoekt met het meer klassieke reformatorische gedachtengoed 

Na de analyse van het pastoraat bij W Zijlstra, G Heitink en J J Rebel volgt een 
overzicht met samenvattende conclusies 

4 Nadat het manuscript van deze dissertatie reeds was afgesloten verscheen G Heitink Pastorale zorg. 
Kampen 1998 De visie die Heitink daarin naar voren brengt is m hoofdzaak met anders dan in zijn 
eerdere publicaties 
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HOOFDSTUK 1 
W. Zijlstra: de Geest van God en de geest van mensen 

W. Zijlstra heeft zich ingespannen om de taal van de (diepte)psychologie verstaanbaar 
te maken voor de theologie en de resultaten daarvan vervolgens te gebruiken om het 
evangelie verstaanbaar te maken voor de moderne mens. De integratie van theologie en 
psychologie loopt als een rode draad door heel zijn pastorale werk. De verhouding God 
en mens moet in dit licht gezien worden. Het gaat om een godsbeeld en mensbeeld dat 
zowel in de theologie als in de psychologie bruikbaar is. 

1.1 Theologie uit de praktijk geboren 

Reeds in zijn dissertatie komt bij Zijlstra de vraag naar de verhouding tussen God en 
mens op een indringende manier naar voren. Zijlstra beschrijft daarin een cursus Cli
nical Pastoral Training waaraan hij zelf heeft deelgenomen in een psychiatrisch 
ziekenhuis in Topeka (USA). Hij leert daar vooral luisteren en waarnemen en wordt 
zich bewust van de samenhang van de waarnemingen die gedaan worden en het 
referentiekader waarin ze geplaatst worden. Voor Zijlstra is dit des te meer aanleiding 
om zich te verdiepen in de psychologische aspecten van de intermenselijke omgang en 
de mogelijkheden en gevolgen daarvan voor het pastoraat en de plaats van de pastor in 
het geheel. Hij doet dit vanuit de overtuiging dat communicatiestoringen tussen mensen 
een diepere stoornis onthullen (of verhullen): de verstoring van de relatie met de le
vende God.' 

Plaats voor de autonomie van de mens 

Pastoraat is voor Zijlstra het evangelie van bevrijding in actu. Omdat het in het 
evangelie om bevrijding gaat, kan er geen sprake zijn van werkelijk pastoraat waar niet 
een proces van bevrijding op gang wordt gebracht. Gesprekken waarin moralistische of 
dogmatische elementen overheersen, of waarin wel over de tekst van het Woord van 
God wordt gesproken maar zonder verbinding met de concrete levensproblematiek van 
de ander, zijn pastoraal mislukt omdat ze niets bijdragen tot werkelijke bevrijding die 
open is naar de toekomst.^ Nader gepreciseerd gaat het om bevrijding van honger en 
armoede, ziekte en lijden, angst en schuld, vergankelijkheid en de dood als laatste vij
and. Het gaat om allesomvattende bevrijding van heel het menselijk bestaan en van de 
schepping en daarin om het nieuwe mens-zijn, want dit is het gelijkvormig worden aan 

1 W. Zijlstra, Klinische Pastorale Vorming, Nijmegen 1973^, p. 54-56. 
2 W. Zijlstra, Op zoek naar een nieuwe horizon. Handboek voor klinische pastorale vorming, Nijkerk 

1989, p. 323, 327 e.v. De dogmatiek die 'waarheden' in systeem brengt, is niet meer mogelijk en 
Zijlstra gaat het gesprek ermee niet eens meer aan; hij heeft er alleen kritiek op, a.w., p. 323. 
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Chnstus' Menselijke autonomie hoort nadrukkelijk bij deze bevrijding Voor Zijlstra 
betekent dit, dat mensen in staat moeten worden geacht zichzelf en anderen kritisch te 
beoordelen in een proces van 'scheidend' bezig zijn Wat herkenning geeft en wat 
iemand werkelijk iets te zeggen heeft, dat heeft voor hem gezag en daarvoor wil hij 
verantwoordelijkheid dragen Verantwoordelijkheid moet in daden uitkomen, want de 
waarheid moet gedaan worden Autonomie is bij Zijlstra iets anders dan grenzeloos 
individualisme Waarheid en verantwoordelijkheid zijn persoonlijke categorieën, maar 
niemand leeft voor zichzelf alleen Mensen kunnen elkaar corrigeren door te luisteren 
naar de ervaringen van de ander Persoonlijke groei heeft ook een sociaal aspect Kern 
van deze autonomie is de authentieke ervaring van mensen Het evangelie roept ons op 
en bevnjdt ons tot deze autonomie Vanuit deze praxis van de ervaring van bevnjding 
worden mensen verbondspartners van God en 'medewerkers' van het heil Kerk en 
theologie moeten deze ervanngen van mensen seneus nemen en verwerken, omdat 
anders valt te vrezen dat er in de kerk geen plaats meer is voor echte autonomie, echte 
overgave, echte vrijheid en echte gehoorzaamheid" 

Het typische van de verhouding God en mens in het pastoraat bij Zijlstra is dat hij 
de antropologische structuur uit het denken van Tillich en Jung verbindt met een eigen 
interpretatie van de brieven van Paulus Zoals wij niet terugkunnen achter het denken 
van de Verlichting, zo kunnen we ook niet achter Paulus terug' De apostel vertolkte 
het evangelie in de taal van zijn tijd en zo zullen wij het opnieuw ook moeten doen in 
onze tijd door middel van de taal van bewustwording en individuatie, psychologie en 
sociologie De eschatologische wending van 'oud' naar 'nieuw' ziet Zijlstra als centraal 
moment bij Paulus en hij concludeert daaruit dat het verborgen geheim van ieder mens 
bestaat in het nieuwe-mens zijn in Chnstus Met behulp hiervan wordt nu het propnum 
van het pastoraat uitgedrukt Het geheel eigene van het pastoraat bestaat daarin, dat de 
pastor de ander ziet staan in het licht van kruis en opstanding" Dit betekent "dat die 
ander iemand is, die de grote scheiding tussen oud en nieuw achter zich heeft in 
Chnstus En op grond daarvan, vanuit kruis en opstanding, goed geschapen is, en dus 
goed mag worden ^ De verhouding God en mens in de praktijk van het pastoraat is 
daarmee naar zijn diepste kern als harmonieus te beschouwen Er kunnen momenten 
van disharmonie ervaren worden, waardoor vervreemding en angst ontstaan De praktijk 
van het pastoraat is erop gencht remmingen en blokkades in de verhouding God en 
mens weg te nemen - of beter nog te benutten als groeimomenten De harmonieuze re
latie tot God biedt mogelijkheden voor de mens om naar zijn bestemming als nieuwe 
mens toe te groeien 

3 W Zijlstra Pastoraat en bevrijding in G Heitink e a Ontgmmngswerk Bijdragen voor dr W Zijlstra 
Kampen 1985 p 245 

4 W Zijlstra, Godsdienst en ekklesiogene neurose in J H van de Bank e a Ervaren waarheid Nijkerk 
1984 p 159 163 W Zijlstra Op zoek naar een nieuwe horizon, i^ 317 De kerk heeft de achttiende 
en negentiende eeuw met verwerkt met name de Verlichting en de Romantiek Noch Kant noch Hegel, 
noch Schleiermacher De autonomie van de mens deze schoonste vrucht van de Verlichting wordt in 
onze tijd geoogst en de oogst is groot 

5 W Zifistra, Op zoek naar een nieuwe horizon p 315 354 
6 W Zijlstra Uit de school geklapt in Gestalten van pa':toraat Amsterdam 1978 p 186 e v 
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1 2 Spreken over God en mens in een functioneel tijdperk 

De overgang naar het functionele denken 

De wijze waarop wij God en onszelf beleven, hangt onder andere samen met de cultuur 
waarin wij staan Zijlstra legt hier sterk de nadruk op Hij acht de cultuurhistonsche 
situatie medebepalend voor het mensbeeld en godsbeeld Daarom begint hij de vierde 
afdeling van Op zoek naar een nieuwe horizon over geloven m een functioneel tijdperk 
met een cultuurfilosofische uiteenzetting In navolging van C A van Peursen on
derscheidt Zijlstra dne grote fasen in de Westeuropese cultuur de mythische, ontolo
gische en functionele fase' In de mythische fase wordt de mens bepaald door de hem 
omnngende machten en heeft hij nog geen afgeronde individualiteit De ontologische 
fase begint ongeveer 600 v Chr in de tijd van de oudtestamentische profeten Het is 
de tijd van de grote systeembouwers met hun theoretische bespiegelingen over de zicht
bare (fysica) en de onzichtbare (metafysica) wereld Er ontstaat een leer over het 'zijn' 
(ontologie) Het gaat er in deze fase om, een houding te vinden tegenover de machten 
die de mens en zijn lot bepalen Doel is bevnjding van de machten van leven en dood, 
daad en lot, schuld en leed door inzicht De functionele fase begint in de tweede helft 
van de twintigste eeuw volop door te werken Typerend voor het functionele denken is 
dat mets meer op zichzelf waarde heeft, maar alles staat in relatie tot elkaar en pas in 
die functie heeft het zin en doel Existentieel is hier het sleutelwoord iets dat mij 
persoonlijk niet meer raakt of in beweging zet, zegt mij mets, is voor mij zinloos Het 
bijzondere heeft hier pnonteit boven het algemene, het pragmatische en praktische 
boven het theoretische De vragen naar relevantie en zin in verbinding met de complexe 
structuren van relaties komen in het middelpunt van de belangstelling te staan 

Wil de theologie voor de moderne mens nog relevantie en zin hebben, dan zal zij 
aan de omslag naar het functionele denken moeten meedoen volgens Zijlstra Schetsma
tig geeft hij de omtrekken weer van de gevolgen van het functionele denken voor de 
theologie Dogmatiek als gesloten systeem is niet meer mogelijk De Bijbel zelf is 
immers resultaat van een lang groeiproces van bewustwording, daarom moet de 
systematische theologie open zijn voor het moderne bewustzijn Theologie kan niet los 
van de rest van de wetenschap beoefend worden, maar alleen nog als onderdeel van 
een totaal open systeem Een nieuw hermeneutisch paradigma tekent zich af De rela
tionele en histonsche context worden belangnjk in het verstaan van oude teksten De 
traditionele theologische visie is typisch ontologisch de Bijbel wordt gezien als een 
samenhangend geheel van waarheden, waarbij de tekst dient als bewijsplaats Het nieu 
we functionele verstaan ziet teksten als neerslag en verslag van een bepaalde procesma 
tige ontwikkeling waar wij mee verder moeten Zijlstra ziet met dat de oude en de 
nieuwe manier van bijbellezen geharmoniseerd kunnen worden Een fundamentahsti 
sche theologie die nog steeds ontologisch denkt, is daarom de grootste belemmering 
voor de moderne mens om het evangelie te verstaan * In de nieuwe functionele 

7 Zie C A van Peursen Cultuur m stroomversnelling Amsterdam [QSZ** p 36 e v W Zijlstra Opzoek 
naar een nieuwe horizon p 283 e v 

8 W Zijlstra Op zoek naar een nieuwe horizon p 355 

20 



manier van denken kunnen Geest en materie gezien worden als onderling afhankelijk 
en tegelijk polair aan elkaar gerelateerd. De hele wetenschap in de functionele fase die 
wij zijn binnengegaan, tendeert naar een werkelijkheidsbeschrijving van hoe iets wérkt 
in het geheel van de multidisciplinaire impliciete orde en niet hoe het is. Voor Zijlstra 
moet deze visie ook bepalend zijn voor godsdienst: "'God' wordt in deze visie een 
functie van de menselijke geest. Hij staat niet langer als een zelfstandige werkelijkheid 
tegenover ons. Mijns inziens geldt dit inderdaad van de religieuze ervaringen als be
leving van de dieptedimensie van de polariteit van Zelf en Wereld. In die zin is de mo
derne opvatting van 'geest' een ontmythologisering van religie".' 

Zijlstra acht het een vooruitgang dat wij oog hebben gekregen voor de politieke, 
economische en psychologische structuren die ons leven bepalen. Niet alleen de 
beleving van het geloof, maar ook de inhoud van het geloof wordt bepaald door deze 
factoren.'" De spiritualiteit van de moderne mens is vooral gericht op de directheid 
van de eigen ervaring en een daarmee samenhangend radicaal engagement. Spanning 
tussen de moderne geloofservaring en de overgeleverde geloofsinhoud hoeft niet 
negatief geduid te worden. Zijlstra wijst in de crisismomenten ook groeimomenten aan 
om ruimte te scheppen voor het Woord van de levende God. Het kan leiden tot 
waarachtige nieuwe gehoorzaamheid, een nieuw engagement, echte verantwoordelijk
heid, werkelijke bereidheid risico's te aanvaarden. Godsbeeld, mensbeeld en bijbelse 
hermeneutiek zullen dan wel de overgang moeten maken naar een meer functionele 
manier van denken." 

Een immanent-transcendent godsbeeld 

Omdat Zijlstra in zijn denken nadrukkelijk rekening houdt met de moderne mens en 
diens positie in het functionele tijdperk, is zijn blikrichting eenduidig: van ervaring naar 
openbaring en niet omgekeerd. Dit uitgangspunt roept problemen op ten aanzien van de 
verhouding openbaring en ervaring. Verder is het spreken over het transcendente en 
immanente van God heel moeilijk geworden. Zijlstra meent dat met de overgang van 
de ontologische fase naar de functionele fase er een verschuiving plaatsvindt van het 
'oude heilige' naar het 'nieuwe heilige'. Kenmerkend voor de wereld van het 'oude 
heilige' - waartoe ook de tijd van de Bijbel is te rekenen - is de mystieke participatie 
met de omringende wereld. In onze huidige samenleving beleven wij de natuur niet 
meer zo en dus hebben wij het 'nieuwe heilige' nodig. De beweging vanaf de zestiende 
eeuw naar meer menselijke autonomie (Descartes en de Verlichting) heeft het heilige 
uit de kosmos verbannen. De pool van het Zelf in de grondpolariteit van Zelf-Wereld, 
is dominant geworden. De mens beleeft zichzelf meer tegenover de wereld, dan dat hij 
er zich een deel van voelt. Het heeft tot excessen geleid, maar voor Zijlstra is het een 
onopgeefbaar goed. Verder heeft deze beweging ook geleid tot het meer individuele en 
rationele in plaats van het universele. Voor veel mensen is ethiek in de plaats gekomen 

9 W Zijlstra, a w, p. 302. 
10 W. Zijlstra, Is twijfel werkelijk zonde'', in J T Bakker en G van Leeuwen (red), Wal is er mei het 

geloof aan de hand'' Gesprekken en bijdragen over geloof en verandering. Kampen 1980, p 19 e.v. 
11 W. Zijlstra, Is twijfel werkelijk zonde'', p 23-26. 
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van religie De wereldgeschiedenis wordt ook niet meer cyclisch opgevat (zoals in na
tuurgodsdiensten), maar als een lineaire ontwikkeling naar voltooiing in de toekomst 
Tenslotte zoekt de mens m dit bewustwordingsproces naar de diepten van het eigen 
Zelf Het numineuze ontmoet men niet meer buiten zich, maar in zichzelf '̂  

In de functionele fase worden Geest en matene niet meer tegenover elkaar gesteld, 
maar het zijn twee aspecten van het ene totale informatieverwerkende systeem dat naar 
alle kanten open is Religie is hienn een functie van de menselijke geest geworden De 
transcendente dimensie is in de functionele fase een dimensie van de menselijke 
werkelijkheid, met erboven, erachter of ernaast "Macro- en microkosmos zijn twee as
pecten van een geheel dat het karakter draagt van één impliciet kosmisch, multi-
dimensioneel proces, een proces dat weer een 'projectie' is van een 'Niets' dat tegelijk 
'Volheid' is, een 'kosmische oceaan van creatieve energie', 'grond' en 'afgrond' van 
ons bestaan" '̂  Zijlstra wijst erop dat het functionele denken in de psychologie meer 
openheid heeft gebracht voor transcendentie Het transcendente waar het in de psycho
logie over gaat, is van een pnncipieel andere aard dan de transcendentie van God waar 
de Bijbel over spreekt De transcendentie waar het m de psychische processen om gaat, 
IS een immanente transcendentie Daarmee wordt aangeduid een dieptedimensie van de 
wereld en het zelf, het mystene dat in wereld en mens verborgen ligt, het diepte-aspect 
van de ontologische polanteit Zelf en Wereld Deze dimensie is lang verwaarloosd in 
het technisch-rationele tijdperk Het zoeken naar deze dimensie is voor Zijlstra een 
signaal van een nieuw zoeken naar God, een zoeken naar het 'nieuwe heilige' Er doet 
zich echter een probleem voor in deze psychologische benadenng uiteindelijk ervaren 
we zo toch geen echt Tegenover, we ontmoeten alleen onszelf De transcendente God 
waar de Bijbel over spreekt is - ondanks vele raakvlakken - toch anders van karakter 
God openbaart Zich als een echt Tegenover, die verrast omdat Hij geheel anders is en 
echt antwoord van mensen vraagt Alleen in de ontmoeting met de Andere, waardoor 
de mens met in zichzelf en zijn wereld hoeft opgesloten te blijven zitten, kan een mens 
zijn ware bestemming bereiken waarlijk mens worden Zo plaatst Zijlstra de wegen 
van het geloof en de psychologische bewustwordingsprocessen dicht naast elkaar, maar 
trekt ze uiteindelijk toch weer uit elkaar 

Antropologie van polariteiten en dimensies 

Wanneer Zijlstra uiteenzet wat voor hem behoort bij de grondstructuren van het 
menselijk bestaan, dan begint hij met met een uitgebreide oriëntatie op het bijbelse 
spreken over de mens, omdat naar zijn mening met te spreken valt over een afgerond, 
eigen bijbels mensbeeld Ieder bijbelboek zou fragmenten bevatten van een eigen kijk 
op de mens Van een eenduidige visie kan dan geen sprake meer zijn Hierdoor is het 
onmogelijk om vanuit de theologie een antropologie op te bouwen Voor Zijlstra is 
antropologie een verzameling beproefde inzichten uit allerlei wetenschappen, die samen 
een kader vormen voor gemeenschappelijk gebruik De theologie is volgens Zijlstra m 

12 W ZijIstra Op zoek naar een nieuwe horizon, p 245 247 
13 W Zijlstra, a w , p 306/307 
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staat een specifiek eigen bijdrage leveren aan een adequaat en actueel mensbeeld omdat 
zij weet heeft van relaties en dimensies die in andere wetenschappen niet aan de orde 
komen: "met name van de relatie tot God en van de eschatologische en pneumatische 
dimensies van de werkelijkheid".''' De aandacht voor de eschatologische en pneumati
sche dimensie in het mens-zijn ontvangt, als specifiek theologische inbreng, een plaats 
in het grotere geheel van het eigentijdse wetenschappelijke denken over antropologie. 
Het verwerken van theologische elementen in een bredere visie is nodig ook, want 
sinds Paulus heeft de Geest ons verder geleid: er is vee! meer over de mens en zijn 
bestaan in deze wereld ontdekt. 

Een van de ontdekkingen van de filosofische antropologie en van de dieptepsycho
logie waar Zijlstra bijzondere aandacht voor vraagt, "is dat de menselijke existentie in 
haar grondstructuren een polair karakter vertoont".'^ De polaire spanningen zorgen 
voor dynamiek en maken groei- en bewustwordingsprocessen mogelijk. Een verstoring 
van het evenwicht in de polaire spanningen resulteert in ambivalenties, angst, verwar
ring en verstarring. Groei- en bewustwordingsprocessen worden daardoor geblokkeerd 
of afgeremd. 

Zijlstra spreekt over de mens en de werkelijkheid van deze wereld in termen van 
dimensies en polariteiten. De invloed van P. Tillich is hierin merkbaar Tillich wil 
geestelijke, fysische, biologische en lichamelijke aspecten niet beschouwen als hogere 
of lagere niveaus, maar als verschillende dimensies van de ene werkelijkheid. Er is wel 
verschil in waardering van de dimensies (in opklimmende volgorde): anorganisch, 
biologisch, psychologisch, geestelijk en historisch. Alleen de mens kent de geestelijke 
en historische dimensies, die het meest omvattend zijn (want ze veronderstellen de 
andere dimensies). Bij Tillich worden de eschatologische en pneumatische dimensie 
niet apart genoemd omdat ze niet gelijksoortig zijn ten opzichte van andere dimensies. 
Blijkbaar past de dimensie van de Geest en het eschaton niet in de multidimensionale 
eenheid van het leven, omdat zij alle genoemde dimensies te boven gaat en zo van een 
andere orde is.'* Voor Tillich is de dimensie van de goddelijke Geest de symbolische 
aanduiding van Gods aanwezigheid in de menselijke geest. De Geest van God en de 
geest van mensen worden hierbij als verschillende dimensies gezien met een ver
schillend werkterrein: Gods Geest bewerkt in de menselijke geest geloof en liefde en 
de menselijke geest bewerkt en actualiseert religie, cultuur en ethiek. Een soortgelijk 
onderscheid maakt Tillich tussen geschiedenis en eschaton. Het zijn ongelijkwaardige 
dimensies.'^ Bij Zijlstra echter is er de neiging om de historische en eschatologische 
dimensies in eikaars verlengde te zien."* Bij de pneumatische dimensie gaat Zijlstra 
kritischer te werk. De invloed van het functionele denken kan gemakkelijk leiden tot 
identificatie van de menselijke geest met de goddelijke Geest, "maar de menselijke is 

14 W. Zijlstra, ö w, p 16/17 
l3 W. Zijlstra, aw, p 24 "Onder een polariteit verstaat men een spanningsvolle eenheid van (logisch) 

tegengestelde en tegelijk van elkaar afhankelijke polen", t a p 
16 Cf P Tilhch, S\s!ematic Theologe, Vol III, Chicago 1957, Part IV Life and the Spint, p. llff 
17 P Tilhch, o c p . 11 Iff, 364ff 
18 Zie onder bij de nadere bespreking van de eschatologisch-pneumatische dimensie, p 37 
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een symbool in de zin van heenwijzmg naar een geheim, het geheim dat het Goddehjke 
Tegenover is' " 

Trinitarische verbanden en humaniteit 

Humaniteit is een belangnjk en steeds terugkerend begnp bij Zijlstra Hij ziet deze 
humaniteit in verband staan met Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest De 
humaniteit die in Chnstus is opgelicht noemt hij ook wel Gods humaniteit ^° Deze 
humaniteit is het geheim dat in ieder mens verborgen aanwezig is door de werking van 
de Geest Hier tekenen zich impliciete trinitarische structuren af De liefde van God de 
Vader treedt aan de dag in Zijn humaniteit die in Christus gestalte heeft gekregen en 
door de Geest in mensen werkzaam wordt Goddelijkheid en humaniteit worden in een 
correlatief verband gezien, want de goddelijkheid van God is dat Hij zo humaan is als 
Jezus '̂ Tot de liefde en humaniteit van God zijn wij als mensen bestemd Communi
catie door Woord en Geest is de weg tot de ware humaniteit en zij is tevens kenmerk 
van het waarachtig mens-zijn 

In relatie tot de humaniteit onderscheidt Zijlstra drie aspecten in het communiceren 
ten eerste is communiceren een vorm van kennen, ten tweede een bewustwordingspro
ces en ten derde schept het vrijheid Communiceren als een vorm van kennen ver
onderstelt een onderlinge relatie tussen mensen die een geschiedenis doormaakt Alle 
menselijke communicatie is communicatie door woord en geest Door woorden leren 
mensen elkaar kennen en met hun geest leren zij elkaar verstaan Communiceren als 
bewustwordingsproces wil zeggen dat beelden en verwachtingen over zichzelf en de 
ander voortdurend bijgesteld moeten worden door het proces van actuele interactie met 
als gevolg dat mensen zich steeds minder door onbewuste krachten laten beïnvloeden 
Zo brengt communiceren een vorm van vrijheid, namelijk de bewuste beleving van 
zichzelf in het aangezicht van de ander ^̂  

De communicatie tussen God en mens en de intermenselijke communicatie zijn bij 
Zijlstra nauw aan elkaar gekoppeld Beide hebben een gelijke kenstructuur omdat de 
communicatie tussen mensen wortelt m de communicatie tussen God en mens Verschil 
en eenheid tussen beide vormen van communicatie drukt Zijlstra pregnant uit door 
middel van het gebruik van hoofdletters en kleine letters tussen God en mensen gaat 
het om communicatie door Woord en Geest en tussen mensen onderling is het com
municatie door woord en geest ^̂  Het gaat m de verhouding tussen God en mensen en 
mensen onderling om dezelfde relationele structuur die door communicatie wordt 
bepaald en waarin noties als ontmoeting, verbond en zelfreflectie in het aangezicht van 
de ander een grote plaats innemen Nu zegt Zijlstra dat de communicatie door Woord 
en Geest van God in mensen een bewustwordingsproces op gang brengt waardoor wij 

19 W Zijlstrd Op zoek naar een nieuwe horizon, p 336v 
20 W Zijlstra a u p 21 
21 W Zijlstra, a w , p 22v 
22 W Zijlstra aw p 370 374 
23 W Zijlstra aw p 371v 
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met meer kunnen blijven wie we waren Zulke veranderings- en bewustwordingsproces
sen zijn in wezen niet anders dan de verandenngs- en bewustwordingsprocessen die de 
dieptepsychologie beschrijft en bestudeert, omdat Woord en Geest van God werken 
door onze menselijke bewustwordingsprocessen heen Woord en Geest zijn de extra-di-
mensie in het ten diepste ene communicatieproces Volgens Zijlstra kan men zeggen 
dat Geest en Woord de verborgen grond van èn de dnjfkracht achter al onze bewust
wordingsprocessen zijn, zowel individueel als collectief"'' Verder krijgen Woord en 
Geest van God een normatieve en correctieve functie omdat zij ons moeten helpen te 
onderscheiden tussen de woorden en geesten die uit onszelf opkomen en wat van God 
komt Echter niet de religieuze maar de communicatieve dimensie is beslissend "De 
christelijke religie gaat, evenzeer als Israel, tot op onze dagen nog in een religieus 
gewaad gekleed Maar dat religieuze gewaad is niet de essentie De essentie is het Ge
heim dat midden in ons leven staat Zo dicht zit het Geheim ons op de huid het heeft 
met het leven zélf te maken, in de wijze waarop wij met elkaar en met onszelf 
communiceren '̂ 

Door de centrale plaats van het begnp communicatie heeft de godsleer bij Zijlstra 
relationele en functionele trekken Het beeld van God als een transcendente ontologi
sche werkelijkheid boven en buiten de werkelijkheid van onze menselijke ervaring en 
beleving moet bijgesteld worden God is met alleen transcendent maar is ook te 
beschouwen als een functie van onze menselijke geest Dit immanent-transcendente 
beeld van God functioneert relationeel en communicatief, want in de relatie met deze 
God gaat het om wat Zijlstra noemt 'Gods humaniteit', die gestalte knjgt door middel 
van de communicatie door Woord en Geest De wijze waarop Zijlstra spreekt over God 
als transcendent en immanent, hangt innerlijk samen met het verschil tussen communi
catie tussen God en mensen enerzijds en intermenselijke communicatie anderzijds Het 
transcendente aspect maakt de God van de Bijbel de Gesprekspartner van de mens die 
garant staat voor 1 de humaniteit die als een eschatologische identiteit in de toekomst 
ligt en 2 de humaniteit die door middel van bewustwordingsprocessen in het heden 
groeit Het immanente aspect van God maakt intermenselijke communicatie mogelijk, 
die ook resulteert in humaniteit omdat Woord en Geest van God werken in alle 
menselijke verandenngs- en bewustwordingsprocessen De theologie houdt zich bezig 
met de humaniteit die verbonden is met de transcendente aspecten van het godsbeeld 
en de psychologie ncht zich op de humaniteit die verbonden is met de immanente 
aspecten van het godsbeeld Op deze basis moet een gesprek tussen pastoraat en 
menswetenschappen goede kans van slagen hebben De verschillende aspecten van het 
ene godsbeeld zijn immers gerelateerd aan de theologische en niet-theologische aspec
ten van de ene humaniteit 

24 W Zijlstra au p 372 
25 W Zijlstra an p 374 
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1 3 De eschatologisch-pneumatische dimensie 

Aanwezigheid en verborgenheid van de nieuwe mens 

De eschatologie maakt bij Zijlstra het mensbeeld dynamisch en toekomstgericht De 
mens is, wat hij in Gods oog worden mag Gevolg van deze eschatologie is, dat alle 
mensbeelden slechts voorlopig zijn Ook mensbeelden in de Bijbel hebben een eigen 
wordingsgeschiedenis die nog steeds doorwerkt en niet als afgesloten mag worden be
schouwd De pneumatische dimensie hangt samen met de eschatologische werkelijkheid 
waar Paulus van spreekt in zijn brieven In Zijlstra's interpretatie van Paulus staat de 
verborgen aanwezigheid van eschaton en Pneuma centraal Het brengt hem tot de 
conclusie dat wij reeds nieuwe mensen zijn "het geheim van de mens is dat hij in alle 
verborgenheid reeds die 'nieuwe mens' is en daarom ook kan wórden Ieder mens is in 
Chnstus in potentie zo'n 'nieuw mens' Deze 'nieuwe mens' draagt de trekken van de 
Chnstus, van de Messiaanse Mens, zoals de Chnstus het gezicht van Gód onder ons 
mensen is Zo zijn wij bestemd om naar het evenbeeld van God herschapen te wor
den" *̂ In ieder mens is het geheim van de nieuwe mens aanwezig, omdat de Geest 
in ieder mens woont "Deze Geest is de altijd vloeiende bron van goddelijke creativiteit 
waarvan de kern de Liefde is Zij is het verborgen Leven zélf dat ons draagt en dat 
door ons heen stroomt Zij omvat alle potentiële vermogens van de mens, zowel de 
normale als de paranormale (Paulus noemt ze uitdrukkelijk gaven van de Geest) Zij 
omvat evenzeer het bewuste als het onbewuste leven van een mens Maar de kern is de 
Humaniteit die in Jezus als de gekruisigde en opgestane Heer is opgelicht Gods 
Humaniteit" " 

Door de verborgenheid van de eschatologische en pneumatische dimensie ontstaat 
er een grote spanning tussen de mens zoals hij factisch is en de nieuwe mens die hij in 
verborgenheid reeds is Deze spanning noemt Zijlstra de 'hemelse jachthond' in ons 
Het IS een onrustige drijfkracht die in en achter alle bewustwordings- en groeiprocessen 
van mensen werkt, opdat zij met als oude maar als nieuwe mensen zullen leven Daar
mee IS de identiteit van de nieuwe mens verankerd in de toekomst en kan in het heden 
slechts over de verborgen aanwezigheid van de nieuwe mens gesproken worden Het 
zou een misvatting zijn om te menen dat Zijlstra de Paulinische spanning tussen oude 
en nieuwe mens vereenvoudigt tot een temporele tegenstelling, waardoor de verborgen
heid van de eschatologische en pneumatische krachten in het heden en de openbaarheid 
ervan in de toekomst alle accent zouden ontvangen Hij heeft wel degelijk oog voor de 
effectieve aanwezigheid van eschaton en Pneuma in het heden Het toekomstbeeld van 
de nieuwe, bevrijde mens is gerelateerd aan het werk van de Geest in het heden op een 
zodanige wijze dat de voleinding uitgangspunt wordt in de pneumatologie *̂ Schets
matig geeft Zijlstra de gestalte aan van de eschatologische en pneumatische dimensie 
zoals die bij een moderne antropologie past 

26 W Zijlstra aw p 21 
27 W Zijlstra lap 
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a Openheid naar alle zijden en de bereidheid om echt te luisteren De open luister
houding beperkt zich met tot profeten en apostelen, maar geldt ook voor de me
demens en zichzelf in onverbrekelijke samenhang Deze openheid is mogelijk om
dat mens en medemens reeds door God aanvaarde mensen zijn 

b Groei- en bewustwordingsprocessen Het gaat hier om het loslaten van wat ver
drongen is, omdat het beladen is met schaamte, pijn en schuldgevoel Het is een 
doorlopend veranderingsproces waarbij vertrouwde zekerheden worden losgelaten 
Dat kan alleen wanneer een mens zich gedragen weet door de hand van God 

c Autonomie en vrijheid Groei- en bewustwordingsprocessen impliceren dat loslaten 
een daad is van vnje keuze Alleen de kracht van de waarheid die een mens inner
lijk erkent en beaamt, kan hem ertoe brengen oude zekerheden los te laten 

d Gehoorzaamheid Een mens doet in vnjheid wat hij zelf in alle openheid gehoord 
heeft en brengt zo een groei- en bewustwordingsproces op gang dat past bij zijn 
authentieke identiteit 

De structuren die we hebben aangetroffen in het godsbeeld en het mensbeeld, komen 
ook tevoorschijn in de soteriologie Er zijn mensen die via een bewustwordingsproces -
gestuurd door de communicatie door Woord en Geest - weloverwogen delen in het 

verborgen maar toch reeds werkelijke eschatologische heil Maar het is met ieder mens 
gegeven om dit bewustwordingsproces door te maken Het is ook niet absoluut 
noodzakelijk, omdat de eschatologisch-pneumatische dimensie de mens tot mens maakt 
Daardoor wordt hij wat hij reeds is, namelijk een burger van het Koninkrijk van God 
Humaniteit en christelijk geloof komen hierdoor zo dicht bij elkaar te staan, dat 
chnsten-zijn feitelijk hetzelfde is als waarachtig mens zijn 

1 4 Pastoraat in relatie tot bewustwording en geloof 

Gods pastoraat aan mensen 

De bovengeschetste lijnen over de verhouding God en mens in het pastoraat bij Zijlstra, 
komen samen in wat Zijlstra noemt 'Gods pastoraat' Het gaat daarin om de eigensoor
tige omgang van God met ieder van Zijn schepselen ^̂  God gaat met mensen niet op 
een autoritaire manier om, maar Hij houdt rekening met hun menselijke autonomie, 
meer concreet met wat voor mensen ervaarbaar is en betekenis heeft De gedachte dat 
mensen klakkeloos het gezag moeten accepteren van anderen, "van Freud of Marx, 
hetzij van de paus, hetzij van de Bijbel of van God", past daar met bij '" De Bijbel is 
voor Zijlstra geen document van gezaghebbende openbaring, maar "hij omvat een 
bewogen geschiedenis, een reeks verhalen ( ) die vertellen over ontmoetingen van de 
mens met God en zijn medemensen" " In een functioneel tijdperk is openbaring 
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geworden tot een weg door de geschiedenis waarop zich ontmoetingen voltrekken 
tussen God en mensen en mensen onderhng In de ontmoeting geschiedt er iets aan 
God en aan de mensen God bewijst Zich als een waarachtige en betrouwbare Bondge 
noot in Zijn omgang met Israel en laat zo zien hoe Hij nog steeds met mensen om wil 
gaan In de reeks van ontmoetingen met God tekent zich een lang proces van bewust

wording af voor mensen Zij komen tot een groeiend inzicht waann licht en donker, 
goed en kwaad in de mens gescheiden worden 

'Gods pastoraat' houdt in dat mensen niet alleen te horen knjgen dat God betrouw

baar en vergevingsgezind is, maar dat zij het ook via een proces van bewustwording 
aan den lijve ervaren "In de Bijbel wordt van de levende God gezegd, dat Hij volstrekt 
betrouwbaar is, dat de mens restloos op Hem aankan Maar dat moet de mens in een 
lang communicatief proces ontdekken, een proces waarin hij steeds meer God en 
zichzelf leert kennen" ■'̂  God heeft in Zijn pastorale manier van omgaan met mensen 
een bepaalde keuze gemaakt Hij geeft openbanng met als een dictaat aan mensen 
waarbij voor een bewustwordingsproces en groeiend inzicht geen plaats zou zijn, maar 
HIJ kiest voor de langere weg van een geschiedenis van ontmoetingen waarbij de 
mondigheid en de vnjheid van mensen wordt gerespecteerd en waann Hij gaandeweg 
Zijn Aangezicht onthult en het voor de mens duidelijk wordt wie hij als nieuw mens 
mag zijn 

Het pastoraat zoals dat gestalte knjgt in de menselijke ontmoetingen, moet geheel 
in dienst staan van 'Gods pastoraat' aan mensen Dit houdt onder meer in dat er van 
krampachtigheid, bekeringsijver of bevoogding geen sprake mag zijn, niet alleen omdat 
anders de weg van de wederzijdse relatie wordt verlaten, maar vooral ook omdat dan 
de omgang van God met mensen niet meer herkenbaar is Het herderschap van God 
wordt gekenmerkt door een geschiedenis van ontmoetingen en respect voor de mon

digheid en vrijheid van de mens, daarom zal de aardse pastor die weg niet mogen 
verlaten ^̂  Het feitelijke bestaan van de mens is een van God vervreemd bestaan dat 
ook te omschrijven is als een persoonlijke vervreemding van het originele Zelf'" Pas

toraat moet mensen helpen om bevnjd te worden tot de humaniteit van God Anders 
gezegd het gaat om de menswording van de pastor en diens gesprekspartner Het 
schema van oude en nieuwe mens staat hierbij op de achtergrond De identiteit van de 
nieuwe mens is eschatologisch van aard en kan daarom nooit een afgerond geheel 
vormen of een stadium dat bereikt is Het maakt dat de pastor op een geheel eigen 
wijze naar mensen kijkt en met hen omgaat, namelijk als mensen die in Christus de 
grote wending van oud naar nieuw reeds achter zich hebben Daarom oefent de pastor 
zich om in de concrete noden iets van de laatste noden van de mensen te horen en in 
het concrete verlangen iets van het laatste verlangen, het verlangen naar bevrijding en 
heelworden " Daaruit vloeit voort dat de pastor een grondhouding van acceptatie 
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moet hebben en dat hij ervan uit mag gaan dat de ander veranderen kan in de nchting 
van de nieuwe identiteit die in Christus reeds geschonken is Aan dit verandenngs- en 
bewustwordingsproces wil de pastor dienstbaar zijn 

De wijze waarop de pastor zich dienT te gedragen in het pastorale gesprek om 
dienstbaar te zijn aan 'Gods pastoraat', knjgt reeds in zijn dissertatie de aandacht van 
Zijlstra Hij behandelt daar 'het pastorale gesprek' en 'de pastorale identiteit' '** Hij 
gaat ervan uit dat het in het gesprek gaat om een deelnemen aan eikaars levensgeschie
denis Het veronderstelt een open zijn voor het anders zijn van de ander Goed luisteren 
IS noodzakelijk, want het gaat niet alleen om de intellectuele inhoud van de woorden, 
maar ook om de emotionele inhoud Juist daarom is het aanvaarden van de ander in 
zijn of haar anders-zijn van wezenlijk belang Door de ruimte die ontstaat door de 
aanvaarding, mogen pastor en gemeentelid verwachten ' dat de polaire spanning van 
nabijheid en distantie in het pastoraat de dieptedimensie heeft van Chnstus' nabijheid 
en van de distantie, die er tussen Hem en ons is" ^̂  De pastor staat hierbij enerzijds 
aan de kant van het gemeentelid in het luisteren naar het Woord, anderzijds staat hij 
aan de kant van zijn Zender Op deze wijze komt de intermenselijke communicatie 
door woord en geest te staan in het kader van de communicatie van God door Woord 
en Geest naar zowel de pastor als diens gesprekspartner De pastor is dus met slechts 
'medemens zonder meer', want het gaat in de communicatieve nabijheid van de pastor 
om de verwachting dat het licht van Gods Koninkrijk doorbreekt in een bevnjdend 
inzicht waardoor de knellende onvrijheid wordt opgeheven en een nieuw perspectief 
opengaat naar de toekomst Het ontdekken van dit licht omschnjft Zijlstra als een 
'kaïros' moment het eschatologische moment in het gesprek waarop de communicatie 
door Woord en Geest plaatsvindt De pastor heeft het Woord van God niet zelf tot zijn 
beschikking Inbrengen van 'pasklare' bijbelteksten kan het doorbreken van het licht 
van Gods Koninkrijk met forceren, integendeel het staat het geschieden van Gods 
Woord eerder in de weg De pastor is met een 'rijke' die het Woord bezit en kan 
uitdelen aan de arme die met bezit, maar de pastor is ook zelf een 'arme' die is aange
wezen op het in solidanteit aandachtig luisteren naar de ander tot de wezenlijke nood 
van de ander zich aandient in het kaïros-moment "Luisterend naar de ander wordt aan 
die ander het woord geboren, dat drager mag zijn van het Woord" '* Dit woord kan 
een bijbeltekst zijn, maar ook wat anders Inhoudelijk zal het steeds verbonden zijn met 
Gods humaniteit - waarvan het immers de drager is - en de weg ontsluiten naar de 
authentieke beleving van de eigen menselijke vnjheid en autonomie "Het enige wat de 
pastor moet doen, is zorgen dat hij op de smalle weg van de communicatie blijft" '̂ 
In die weg immers zal de belofte van Gods communicatie door Woord en Geest werke
lijkheid worden, waardoor God wordt gekend en ervaren in eerder onvermoede diepten 
en zal een - soms heftig en vaak pijnlijk - proces van bevrijding en bewustwording op 
gang komen 

36 W Zijlstra Klinische Pastorale Vorming p 94 ev enp 212ev 
37 W Zijlstra a iv, p 96/97 
38 W Zijlstra aw p 97 
39 W Zijlstra Uit de school geklapt p 188 

29 



Het belang van de communicatieve luisterhouding van de pastor blijkt uit de 
theologische waardering ervan door Zijlstra Hij beschouwt het als een vorm van 
ontlediging, Kévoxnc; "in het luisteren legt de pastor alle eigen heerlijkheid af om in 
zijn hart en leven ruimte te maken voor de noden en vreugden van de ander, opdat de 
ander zich zelf kan worden en kan groeien naar de unieke bestemming, die God in 
Christus van de oorsprong af aan zijn leven gegeven heeft" '*° In de volledige toe
wending tot de ander beweegt de pastor zich met de ander in het krachtenveld van de 
incarnatie, waarin het Woord van God vlees wordt in menselijke woorden "*' Het is 
niet eenvoudig om te doorgronden wat Zijlstra hier nu precies mee bedoelt te zeggen 
Er IS in het werk van Zijlstra mets dat wijst in de nchting van een rechtstreekse 
voortzetting van de incarnatie van Chnstus De pastor immers is een 'arme' die het 
Woord met tot zijn beschikking heeft maar ook zelf afhankelijk is van de ontmoeting 
met God die zich voltrekt in de ontmoeting met de ander. De kenosis van de pastor is 
ook geen vanzelfsprekend gebeuren, omdat alleen de Geest de ware ontlediging kan 
scheppen Naast het incamatie-motief zien we hier een pneumatologische verbinding 
Het ligt meer voor de hand de ontlediging van de pastor op te vatten als een afglans en 
een navolgen van de ontlediging van Chnstus ""̂  Dit houdt dan in dat de pastor door 
de luisterhouding van de kenosis samen met zijn gesprekspartner in het krachtenveld 
van de incarnatie binnentreedt, waar de ontmoeting met God geschieden kan 'de 
verwachtingen van de gemeenteleden zijn legitiem (en ook de pastor verstaat dan zijn 
rol op legitieme wijze), wanneer het gemeentelid van zijn pastor verwacht dat hij zó zal 
luisteren ( ) opdat in een waarachtige communicatie het Woord van God oordelend en 
bevrijdend kan oplichten"."' 

Bewustwordingsprocessen en geloven 

Pastoraat zoals Zijlstra dit ziet, wil in dienst staan van de bevnjding van mensen tot de 
beleving van hun mondigheid en autonomie Alleen zo kunnen zij invulling geven aan 
de oproep om verbondspartners van God te zijn Het middel waardoor deze bevnjding 
plaatsvindt is bewustwording Zijlstra ziet de bewustwording plaatsvinden door een 
proces waarin de laatste scheiding voltrokken wordt tussen goed en kwaad Met een 
zekere voorliefde noemt hij dit proces een leerproces van de pijn en de weg van het 
stervende tarwegraan Het zich bewust worden van wat eerst onbewust was, kost pijn 
omdat afstand genomen moet worden van oude zekerheden die als projecties worden 
ontmaskerd en daarom moeten worden verlaten Nieuwe wegen moeten gezocht 
worden Bewustwordingsprocessen zijn gericht op het groeien naar de bestemming van 
mensen en zijn daarom nauw verbonden met de zinvraag en de ontwikkeling van de 
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eigen identiteit'" Toch kan bewustwording met leiden tot het diepste 'Zelf' van de 
mens omdat dit als een eschatologische identiteit onbereikbaar blijft Bij Zijlstra zijn de 
dieptepsychologische bewustwordingsprocessen verbonden met de eerdergenoemde cul-
tuurhistonsche penodisering Daarom is de overgang naar de functionele fase te zien 
als een stadium in de menselijke bewustwording Verder zijn de bewustwordingsproces
sen verbonden met het godsbeeld en het mensbeeld, want in de functionele fase zoekt 
de mens het numineuze niet meer buiten zichzelf, maar in zichzelf (het 'nieuwe heili
ge') "' Gezien de structuur van de theologie van Zijlstra zullen we hienn de beweging 
van de bewustwording moeten herkennen het 'oude heilige' vanaf de tijd van de oud
testamentische profeten tot aan de moderne tijd is als een projectie onderkend en moet 
worden vervangen door het 'nieuwe heilige' waarin zoveel mogelijk van God en Zijn 
bestaan wordt geïncorporeerd in de menselijke ervaring Psychologisch gezien is dit een 
pijnlijk proces Daarom zal het veel weerstand oproepen, maar het is nodig om in de 
functionele fase überhaupt nog theologie te kunnen bednjven 

1 5 Kntische bespreking 

Cultuurfilosofisch schema 

Het valt op dat Zijlstra zich vnj kntiekloos aansluit bij de cultuurhistonsche visie van 
Van Peursen Er wordt geen serieuze poging ondernomen om de plausibiliteit van deze 
visie te onderzoeken, zij wordt eenvoudigweg overgenomen Dat blijft niet zonder 
gevolgen De hele theologie, inclusief de godsleer en de mensleer moet onder het juk 
van het functionele denken door Wanneer de analyse van de culturele en histonsche 
situatie van de westerse maatschappij zo'n belangnjke plaats toekomt bij de theorievor
ming over pastoraat, dan mag verwacht worden dat dit met argumenten wordt onder
bouwd en dat wordt aangegeven waarom juist voor déze en niet een andere visie wordt 
gekozen Zijlstra doet dat echter niet, terwijl er nogal wat kntische vragen zijn te 
stellen bij de dnedeling van Van Peursen Er moet wel sprake zijn van een sterk 
vereenvoudigde en schematische voorstelling van zaken wanneer de cultuurgeschiedenis 
van meerdere continenten gedurende tientallen eeuwen in slechts drie fasen wordt 
onderscheiden Zijlstra ziet de mythologische, ontologische en functionele fase als 
afgesloten tijdperken die chronologisch na elkaar komen Het holistische denken van 
bijvoorbeeld de New Age beweging laat zien dat in het tijdperk dat in het schema van 
Zijlstra behoort bij de functionele fase, er wel degelijk een flinke mythologische on
derstroom IS Verder is het functionele denken beslist met de enige typenng van het 
huidige tijdperk, de sterke secularisatie van de westerse samenleving hoort er zeker ook 
bij C H Lmdijer vraagt zich dan ook terecht af of de tekening van onze tijd door Van 
Peursen en Zijlstra met te optimistisch is "Is de realiteit van onze cultuurfase, na Hi
roshima en Auschwitz, en met aids, niet harder, nihilistischer en leger''", grijpt de 
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secularisatie met dieper in dan enkel op het niveau van het functionaliseren van oude 
opvattingen, 'leven we niet in een wereld waann God overbodig en afwezig is'' '" 

Immanent-transcendent als probleem in het godsbeeld 

Er IS op het punt van het godsbeeld een merkwaardige ambivalentie in de opstelling 
van Zijlstra Aan de ene kant zoekt hij zoveel mogelijk toenadering tot de moderne 
psychologische benadering inzake het spreken over God Het bijbelse spreken wordt 
daarbij overgezet naar de taal van de psychologische processen Aan de andere kant 
vraagt hij zich af of er in het licht van deze moderne visie nog wel plaats is voor de 
God waar de Bijbel over spreekt Zijlstra is te veel theoloog om niet de incongmentie 
op te merken tussen de immanente transcendentie waar de psychologie over spreekt en 
het bijbelse getuigenis waarin de God van Israel centraal staat, die zich in Zijn heilrijk 
handelen laat kennen als groter en anders dan mensen van Hem denken Zijlstra buigt 
beide lijnen naar elkaar toe en dat geeft een grote spanning in de kern van zijn 
theologische visie Hij zoekt de oplossing in een symbolisch en met meer ontologisch 
spreken over God Zowel theologie als psychologie zouden elkaar daarin moeten 
kunnen vinden Omdat alleen in de ontmoeting met de immanent-transcendente 
dimensie van onze werkelijkheid godservaring mogelijk is (met de nadruk op het 
immanente en authentieke van de menselijke ervaring), wordt het spreken over God 
Geest en geloof symbolisch verstaan (waardoor het immanente van de menselijke 
ervanng wordt getranscendeerd) Het thema van de transcendentie van God is daardoor 
problematisch geworden, omdat daarover met buiten maar alleen nog binnen de 
immanente grenzen van de menselijke ervanng gesproken kan worden 

Denken in polariteiten en dimensies de invloed van Tillich 

De aantrekkingskracht van de theologie van TiIlich is zo groot voor Zijlstra, omdat het 
denken in polanteiten en dimensies het mogelijk lijkt te maken dat psychologie en 
theologie tot overeenstemming komen over de antropologische grondstructuren De 
eschatologisch-pneumatische dimensie heeft een eigen plaats in de ene multi-dimen 
sionele werkelijkheid en is daarom met in tegenspraak met de psychische dimensie De 
wijze waarop Tillich en in zijn spoor Zijlstra spreken over de dimensies van de wer 
kelijkheid kan o i met bevredigen Tillich introduceert dimensies als een middel om het 
denken in verschillende niveaus te doorbreken Hij geeft echter wel een rangorde in de 
waardenng van de dimensies aan Het eigensoortige van de dimensies geeft blijkbaar 
geen recht op gelijkwaardigheid Bovendien is de eschatologisch-pneumatische dimen 
sie ongelijksoortig ten opzichte van de andere dimensies"' Zo ontworstelt Tillich zich 
toch niet principieel aan het denken in niveaus Daarmee is de vraag gegeven of en 
welk voordeel het denken in dimensies en polanteiten heeft voor de integratie van 
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theologie en psychologie. Verder is het niet duidelijk hoe de religieuze dimensie zich 
verhoudt tot de andere dimensies van de werkelijkheid; dat zij van een andere orde is, 
zegt in dit verband niet genoeg. De vraag is of de religieuze dimensie een onver
vreemdbare eigensoortige dimensie van de werkelijkheid is, of slechts een vlak dat 
ontstaat op het snijpunt van andere dimensies rondom de vragen naar de zin van het 
bestaan. In het eerste geval zijn religieuze vragen, uitspraken en ervaringen niet in 
andere dimensies weer te geven, in het tweede geval is er geen sprake van een 
werkelijke eigen dimensie en kan religie evengoed of zelfs beter benaderd worden 
vanuit niet-theologische disciplines. 

Op de positie van Tillich kunnen we in het kader van deze studie niet nader 
ingaan."̂  Bij Zijlstra is hier sprake van complexe verhoudingen die zich niet eenvou
dig laten harmoniëren tot een doorzichtige visie. Aan de ene kant spreekt hij van een 
specifiek eigen invalshoek van de theologie. Het gaat dan om de eschatologische en 
pneumatische dimensies van de werkelijkheid."' Aan de andere kant acht hij deze 
specifieke dimensie zo verweven met de werkelijkheid van het menselijke bestaan, dat 
processen van bewustwording en bevrijding van religieuze kwalificaties kunnen worden 
voorzien. Alles wat heilzaam is voor mensen en tot hun welzijn dient, staat a priori in 
het licht van het evangelie.'" Zijlstra gaat er dus vanuit dat de religieuze dimensie van 
de werkelijkheid als een gegeven moet worden beschouwd, ook al zijn veel mensen 
zich er niet van bewust, zelfs al keren zij zich er geheel van af. Dit geeft een elitaire 
trek aan zijn theologie: de religieuze dimensie is een gegeven in de antropologie 
waarmee sommigen door een bewustwordingsproces gericht kunnen omgaan; voor 
velen echter blijft het een onbewuste of verborgen factor die evenwel de werkelijkheid 
van het mens-zijn mede bepaalt. Begripsmatige verwarring ontstaat er, wanneer Zijlstra 
in het spoor van Tillich de religieuze dimensie toegankelijk acht via andere dimensies, 
zoals bijvoorbeeld de psychische en sociale dimensie. Want alles wat heilzaam is voor 
mensen, wordt in de religieuze dimensie getrokken. In feite dreigt hiermee de zelfstan
digheid van de eschatologisch-pneumatische dimensie opgegeven te worden ten gunste 
van een coördinerende functie van de theologie inzake vragen die de zin van het 
bestaan raken. Het is niet goed in te zien hoe de theologie nog voor een zelfstandige 
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critique of Paul Tillich, London 1963, R. Hensen, Paul Tillich. Wijsgeer/Theoloog, Baam 1967, TF. 
O'Meara, Paul TtlUch's theology of God, Dubuque (Iowa) 1970, S Wittschier, Paul Tillich. Seme 
Pneuma-Theologie Ein Beitrag zum Problem Gott und Mensch, Numberg 1975, G Wenz, Subjekt und 
Sent. Die Entwicklung der Theologie Paul Tillichs, Munchen 1979, B Wentsel, Dogmatiek, deel 2, p 
381-385, RC Grossman, Paul Tillich A comprehensive bibliography and keyword index of primary 
and secondary writings m English, Metuchen (N J ) 1983, J L Adams e.a.. The thought of Paul Tillich, 
San Francisco 1985, O. Schnubbe, Paul Tillich und seine Bedeutung fur den Protestantismus heute. Das 
Prinzip der Rechtfertigung im theologischen, philosophischen und politLschen Denken Paul Tillichs, 
Hannover 1985, G Hummel (Ed), God and being. The problem of ontology in the philosophical 
theology of Paul Tillich (contributions made to the II. international Paul Tillich symposium held in 
Frankfurt 1988, Berlin 1989,1 Bertmetti, Paul Tillich, Berlin 1990, Pan-Chiu Lai, Towards a tnmtanan 
theology of religions A study of Paul Tillich's thought. Kampen 1993, A S L Woudenberg, Kairos en 
het eeuwige nu. Een onderzoek naar de verhouding tussen het presentische en het futurische in TiUichs 
theologie van de geschiedenis, Bolsward 1993, W Schussler, Paul Tillich, Munchen 1997. 

49 W. Zijlstra, Op zoek naar een nieuwe horizon, p 16-24 
50 W Zijlstra, Pastoraat en bevrijding, passim 

33 



bijdrage kan zorgen in het gesprek met andere wetenschappen, wanneer de rehgieuze 
dimensie van het mensehjk bestaan enkel betrekking heeft op bepaalde bewustwor 
dingsprocessen waaraan sommigen wel en anderen met deelnemen Omdat in deze visie 
theologie in het algemeen zwaar op de resultaten van andere, niet-theologische 
wetenschappen steunt, is het gevaar groot dat het bestaansrecht van de theologie als 
wetenschap afhankelijk wordt van de vraag of haar coördinerende positie inzake 
integrale zinvragen met betrekking tot het menselijk bestaan meer oplevert en beter 
functioneert dan de resultaten van andere wetenschappen die zich met deelvragen op dit 
gebied bezighouden In een functioneel tijdperk immers, zal de beste wetenschappelijke 
aanpak moeten prevaleren 

Communicatiebegrip in het centrum van de verhouding God en mens 

M den Duik heeft erop gewezen dat het communicatiebegnp bij Zijlstra tot problemen 
leidt in de christologie en de pneumatologie De leer van de communicatie is voorna 
melijk verbonden met de pneumatologie en niet meer primair en thematisch met de 
christologie Het gevolg hiervan is de neiging tot spintualiseren en veralgemeniseren 
van begrippen uit de communicatieleer Communicatie door woord en geest functio 
neert bij Zijlstra te veel als een formele categorie Daardoor is de afstand tot de 
concrete heilshistorie en met name het werk en de Persoon van Jezus Chnstus te groot 
geworden Den Duik doet een poging om de formele categone van de communicatie 
door woord en geest via de theologie van K Barth te verbinden met de specifieke 
inhoud van het bijbelse getuigenis over Jezus, dat volgens Den Duik voorbeeld en 
nchtpunt moet zijn om te beseffen wat de concrete humane functie van communicatie 
IS " De nadruk valt hierbij met zozeer op de communicatie als een vorm van interac 
tie, maar op de concrete, voortgaande relatie tussen God en mensen enerzijds en 
mensen onderling anderzijds, waarvan communicatie een onderdeel is In een reactie op 
het artikel van M den Duik erkent Zijlstra dat de theologische doordenking van het 
psychologische begrip communicatie een zwakke plek in zijn werk is Zijlstra kan zich 
goed vinden m het voorstel van Den Duik om te kiezen voor een christologische funde 
ring " Model en uitgangspunt daarbij is de positie van K Barth inzake de communi 
catio idiomatum als een communicatief gebeuren tussen God en mens in Christus, een 
daad van wederzijds deelgeven en deelnemen aan eikaars bestaan, waardoor de ware 
humaniteit van de mens aan het licht komt" 

Een meer christologische fundenng van het zo centrale commumcatie-begrip bij 
Zijlstra zal ongetwijfeld een versterking van het theologische gehalte van zijn pastoraat 
tot gevolg hebben, maar het is de vraag of daarmee de conceptuele spanningen 
afnemen of juist toenemen Een onderdeel van de weerbarstige en eigenzinnige 
barthiaanse theologie laat zich met zonder meer naadloos voegen in een op de leest van 
Tillich gevormde pastorale theologie De verschillen over inhoud en plaats van open 

51 M den Duik Communicatie het hart van de theologie in J P Heering e a (red) Een wijder 
perspectief p 13 24 

52 W Zijlstra Voorlopig antwoord in J P Heering e a (red) Een wijder perspecuef p 61 
53 Cf K Barth KD IV/2 S 38 129 
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baring en ervaring zijn daarvoor te groot. Het is niet duidelijk hoe een meer christolo
gisch geassocieerd communicatie-begrip zou moeten functioneren binnen de bestaande 
kaders van Zijlstra's denken. Zou de concrete humaniteit van Jezus voorbeeld en 
richtpunt (Den Duik) moeten zijn van de communicatie tussen God en mensen, dan zou 
dit een normatief element vormen waaraan ook de humaniteit die de psychologie 
onderzoekt, afgemeten dient te worden. Het gevolg is noodzakelijk een verandering van 
evenwicht in het centrum van het concept van Zijlstra, waarbij de transcendente zijde 
van het bestaan van God aan invloed wint ten koste van het immanente aspect en de 
theologie een grotere plaats ontvangt ten koste van de psychologie. Het door Zijlstra 
zozeer gewenste gesprek op voet van gelijkheid tussen theologie en psychologie komt 
daarmee m gevaar. Het voorstel van Den Duik tendeert overigens naar een richting die 
andere critici van Zijlstra beslist niet uit willen. C.H. Lindijer bijvoorbeeld meent dat 
Zijlstra reeds te veel aansluit bij de Paulinische christologie waarin de nadruk op het 
goddelijke element overheerst. Lindijer vmdt dat dit moeilijk toegankelijk is voor 
mensen in een geseculariseerde wereld. Met CA. van Peursen en H. Wiersinga acht 
Lindijer het kenmerkend voor het tijdperk van het functionele denken om Christus te 
tekenen als een concrete historische persoon die de grote vragen van schuld, hoop en 
medemenselijkheid in Zijn eigen leven tot uitdrukking wilde brengen, zodat de nadruk 
meer op de humaniteit dan de goddelijkheid komt te liggen.''' 

Vanuit de invalshoek van de pneumatologie komen dezelfde spanningen en 
structuren in beeld. Het overkoepelende begrip communicatie wordt gebruikt voor een 
tweesporenbeleid. Aan de ene kant is er communicatie door Woord en Geest tussen 
God en mensen en aan de andere kant is er de communicatie door woord en geest 
tussen mensen onderling. Vervolgens worden beide vormen van communicatie in 
eenzelfde perspectief gezien. Daardoor is het mogelijk de Geest van God te beschou
wen als een verborgen krachtenveld dat in heel de wereld werkt en te zeggen dat de 
Geest in ieder mens aanwezig is.'' De problematiek van de transcendente en imma
nente aspecten van het godsbeeld zoals we boven al hebben gezien, keert hier ook 
terug. Zijlstra houdt wel vast aan het onderscheid tussen de Geest van God en de geest 
van mensen en hij bedoelt geen identificatie, maar toch laat hij ze zo dicht tot elkaar 
naderen dat de vraag gerechtvaardigd is of hier nog wel van een reëel onderscheid 
sprake is. Hij spreekt immers over de menselijke geest als het door God gegeven 
pneuma, het door God geschonken Zelf als een "deel van de Geest van God".'* Het 
past helemaal in deze lijn van denken om te zeggen dat de Geest van God werkt in en 
door menselijke bewustwordingsprocessen en de daaruit voortvloeiende groei in 
humaniteit. Zo kan het bijna niet anders of de humaniteit die ontsloten wordt door de 
werking van de expliciete pneumatologie die verbonden is met het bijbelse kerugma, 
is gelijk van structuur en gestalte als de humaniteit die bereikt kan worden via de 
impliciete pneumatologie (de Geest als verborgen krachtenveld die de hele cultuur en 
de ganse mensheid doortrekt). C.H. Lindijer stelt voorzichtig dat Zijlstra met zijn 

54 C.H. Lindijer, Met Paulus, Jung en Zijlslra op weg in een functioneel tijdperk, p 48-49. Zie ook. C A 
van Peursen, Cultuur m stroomversnelling, p 112 en H Wiersinga, Geloven bij daglicht, Baarn 1992, 
p. 98v en 139v. 

55 W Zijlstra, Op zoek naar een nieuwe horizon, p 21, 328, 340. 
56 W. Zijlstra, a.w., p. 338, 366. 
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pneumatologie, hoezeer hij zich ook beroept op Paulus, de grenzen van de gedachten 
wereld van de apostel ver te buiten gaat '̂ In het licht van het bovenstaande moet het 
nog scherper gezegd worden de pneumatologische grondstructuren van het pastoraat 
bij Zijlstra zijn m tegenspraak met wat Paulus zegt over de Heilige Geest De tegenstel 
ling in Rom 8,5-9 is niet de impliciete of expliciete werking van de Geest, maar het 
wandelen naar het vlees of naar de Geest (vgl Gal 5,13-26) Met dit laatste wordt tot 
uitdrukking gebracht dat "de gelovigen zijn opgenomen in het nieuwe levensverband 
van Chnstus, waarin de Geest heerschappij voert en dat aan het gebracht-zijn onder 
deze nieuwe verlossende heerschappij nu ook de nieuwe levensopenbarmg moet 
beantwoorden, bestaande in het gezind-zijn naar, het zich laten leiden en wandelen door 
de Geest" '* Daarnaast geeft H Ridderbos aan dat wanneer Paulus spreekt over het 
werk van de Heilige Geest in verband met het nieuwe leven van de gelovige, daarbij 
nadrukkelijk de doop, het geloof en de geloofsgehoorzaamheid aan de orde komen'' 

Hoe men het theologische concept van Zijlstra ook waardeert, het staat vast dat het 
gebruikte communicatiebegrip er een groot stempel op drukt zowel naar de zijde van 
de humaniteit als naar de kant van het godsbeeld Dit is een gevolg van wat ik zou 
willen noemen de kernstructuur van Zijlstra's theologie een overvloeien in elkaar van 
transcendent en immanent godsbeeld, verbonden met de historie van menselijke 
bewustwording De wederkenge bepaling van God en mens ten opzichte van elkaar die 
hierbij hoort, wordt in de ogen van zijn cntici door Zijlstra te zwak uitgewerkt zowel 
wat betreft de humaniteit als het spreken over God in een functioneel tijdperk Humani 
teit is voor Zijlstra een gegeven en een opdracht waar zowel theologie als psychologie 
gelijke dimensies en structuren in ontdekken Humaniteit wordt wel formeel maar niet 
meer inhoudelijk bepaald door de relationele verbondenheid met God, Chnstus en de 
Geest omdat de impliciete en verborgen werking van chnstologie en pneumatologie 
geen wezenlijk ander resultaat te zien geeft dan de communicatie door Woord en 
Geest Alleen in eschatologisch perspectief blijft er een beperkte kntische functie 
weggelegd voor de humaniteit zoals die in Chnstus is te zien Vanuit een veranderend 
cultureel-filosofisch bewustzijn over humaniteit winnen de immanente aspecten van het 
godsbeeld aan betekenis, zozeer zelfs dat het traditionele, ontologische godsbeeld van 
de klassieke theologie met meer te handhaven is, maar een radicale wending naar een 
godsbeeld zonder transcendente trekken gaat Zijlstra te ver Zijn eigen positie motiveert 
Zijlstra aan de hand van zijn verstaan van Paulus, maar de kern van zijn theologische 
concept biedt een invulling die in tegenspraak is met wat de apostel zegt 

Continuïteit of discontinuïteit^ 

A F Verheule heeft kntische vragen gesteld bij de manier waarop Zijlstra de eschatolo
gie verwerkt in zijn denken Het gaat dan met name over de verhouding van geschiede 
nis en eschaton Bij Zijlstra liggen deze twee wel erg dicht tegen elkaar aan, omdat hij 

57 C H Lmdijer Met Paulus Jung en Zijlstra op weg in een functioneel tijdperk p 51 
58 H Ridderbos, Paulus Ontwerp van zijn theologie Kampen 1978^ p 243 
59 Idem aw p 228 
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de menselijke geschiedenis ziet als een voortgaande worsteling om door middel van 
bewustwording het eschaton te bereiken.^ Zijlstra gaat uit van de krachten van de 
voleinding die door de werking van de Geest reeds op een verborgen wijze in het 
heden werkzaam zijn. Er is dus een beweging vanuit de volemding, die trekt naar de 
voleinding. Daarin verwerkt Zijlstra op een eigen wijze de gedachte van O. Noordmans 
van de Geest als Herschepper die werkt vanuit de voleinding.* '̂ In tegenstelling echter 
tot Noordmans, ziet Zijlstra geen breuk tussen geschiedenis en eschaton maar een 
continuïteit van geleidelijke ontwikkeling door bewustwordingsprocessen. Verheule ziet 
op de achtergrond een tegenstelling staan tussen profetische en apocalyptische eschato
logie. Zijlstra zou zich bewegen in de lijn van de oudtestamentische, profetische 
lineaire geschiedenisopvatting, terwijl Verheule pleit voor een nieuwtestamentisch, apo
calyptisch verstaan van de eschatologie. In de apocalyptische eschatologie ligt de 
nadruk op de catastrofe, de breuk met het oude tijdperk, voordat het nieuwe kan 
komen. Verheule verwijst naar filosofen als E. Levinas en J.F. Lyotard die afrekenen 
met het optimistische vooruitgangsgeloof van de Verlichting door te wijzen op de ab
surditeit van de moderne samenleving.''^ Het is voor Verheule de vraag of Zijlstra de 
crisis van de moderne tijd wel diep genoeg gepeild heeft, wanneer hij meegaat met een 
optimistische toekomstvisie die gekenmerkt wordt door een lineaire en continue relatie 
met het heden. 

Het verwijt van een te optimistische mens- en geschiedenisbeschouwing is een veel 
gehoorde kritiek op het werk van Zijlstra, toch meent hij ondanks allerlei crisismo
menten een blijvende vooruitgang van de humaniteit te zien in de geschiedenis van de 
mensheid als gevolg van een voortschrijdend collectief bewustwordingsproces van de 
mensheid. Zijlstra meent dat zijn critici in reactie tegen een naïef optimisme uit de tijd 
van de Verlichting vervallen in een tegenovergestelde negatieve houding ten aanzien 
van de mens en zijn mogelijkheden.^^ 

Hoewel er onmiskenbaar sprake is van onderscheiden accenten en verschillende 
perspectieven, gaat het veel te ver om te spreken van een tegenstelling tussen oudtesta
mentische (profetische) en nieuwtestamentische (apocalyptische) eschatologie." Toch 
legt Verheule de vinger bij een zwakke plek in de theologie van Zijlstra. De gedachte 
aan een breuk tussen geschiedenis en eschaton is voor Zijlstra niet te accepteren. Hij 
houdt vast aan een vooruitgang van de humaniteit, zij het niet in een constant stijgende 

60 Zie W. Zijlstra, a.w., p. 35-36. 
61 Noordmans zegt dat de herschepping een eschatologisch karakter draagt. "Zij komt van het einde uit en 

niet van het begin. Het werk van den Geest is voltooiend. (...) Van de voleinding uit brengt het alles tot 
stand Het gaat uit van een volbracht werk, de verzoening in Christus". O Noordmans, Herschepping, 
Zeist 1934, p. 148 Zie ook G.W Neven, In de speelruimte van de Geest Introduktie in de geloofsleer 
van dr O. Noordmans, Kampen 1979, p. 130 

62 A.F. Verheule, Wybe Zijlstra's theologisch ontwerp, in: J.P. Heering e a. (red.). Een wijder perspectief ?, 
p. 34-38. 

63 W. Zijlstra, Voorlopig antwoord, p. 62 
64 Vgl. Th C. Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament, Wageningen 1979^ p. 475-499, 

C. Westermann, Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament, Kampen 1981, p 151-154. 
Voor een overzicht van deze problematiek, zie W. van Bruggen, Futurum en eschaton Over de 
verhouding van het handelen van God en van de mens in de geschiedenis met het oog op de toekomst, 
Nijkerk 1983, met name hoofdstuk 1 en 2. 
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lijn omdat hij wel degelijk oog heeft voor de crisismomenten in de wereldgeschiedenis 
Th C Vriezen wijst erop dat het apocalyptische denken verbonden is met het beklem 
tonen van de transcendentie van God De scheiding tussen de eeuwige wereld van God 
en de aardse werkelijkheid ontvangt alle nadruk *'' Het voorstel van Verheule om over 
te gaan tot een meer apocalyptische eschatologie, past niet in de gedachtenwereld van 
Zijlstra, daar hij immers gekozen heeft voor de immanente transcendentie van God 
Met zo'n onderliggende structuur in de godsleer ligt een geleidelijke ontwikkeling van 
de menselijke geschiedenis meer voor de hand, omdat daann veel beter het immanente 
aspect van Gods aanwezigheid in de menselijke werkelijkheid uitkomt Vanuit het 
transcendente aspect van Gods wezen loopt dan de lijn naar de voltooide eschatologie 

Zijlstra stelt, met de nodige nuanceringen, dat wij de Geest van God aan het werk 
zien waar mensen in bewustwordingsprocessen hun onwaarachtigheid en onvrijheid 
ontdekken, zich ervan ontdoen en geraken tot ware humaniteit Dit impliceert dat de 
Heilige Geest gebruikmaakt van de menselijke geest om toegang tot de mens te ver 
krijgen en aan hem te werken in de weg van psychische processen Daarmee neemt 
Zijlstra tot uitgangspunt wat voor veel theologen een onoverkomelijke hindernis is 
Want IS er wel automatisch een punt waar de Geest bij de menselijke geest kan 
aanknopen, zonder dat er sprake is van een breukvlak, een evidente afstand tussen de 
Geest van God en de geest van mensen'' Wanneer men het werk van de Geest en de 
psychische processen in de mens beschouwt als een aaneengesloten geheel, dan is de 
conclusie bijna met te vermijden dat de menselijke geest en de Geest van God in elkaar 
overvloeien Het lijkt wel of de menselijke geest wordt losgemaakt van de menselijke 
natuur Een deel wordt apart gezet en vervolgens opgewaardeerd tot een onderdeel van 
de eschatologisch-pneumatische dimensie waardoor de menselijke geest in staat is om 
te dienen als ontvangststation voor de Geest van God "* Maar de geest van de mens 
kan met losgemaakt worden van de menselijke natuur Het getuigt van een te optimisti 
sche mensbeschouwing om de menselijke geest te zien als een verheven deel dat in 
staat IS de mens naar zijn humane eindbestemming te leiden Mensen zijn ook in staat 
tot gruwelijke daden van geweld en onrecht 

Wanneer er een direct verband wordt gelegd tussen de menselijke geest in be 
wustwordingsprocessen en de Geest van God, komt met alleen de antropologie onder 
druk te staan maar ook de pneumatologie Gods Geest wordt gebruikt om de menselijke 
geest als deel van de eschatologisch-pneumatische dimensie een andere kwaliteit te ge 
ven Daarmee dreigt het gevaar dat de Geest van Zijn kant ook wordt aangepast en van 
Zijn eigenheid wordt ontdaan en alleen nog als een formele categorie functioneert, los 
gemaakt van God en Zijn Woord Op deze wijze wordt de Geest als Persoon verzwol 
gen door de processen en functies waarmee Hij in verband wordt gebracht en als 
gevolg daarvan blijft er geen volwaardige plaats meer over voor de Geest m de Tri 
mteit 

65 Th C Vriezen aw p 495 Vgl H W Wolff en G Bornkamm Sleutel tot de bijbel Inleiding m Oude 
en Nieuwe Testament Den Haag 1984 p 130 e v 262 265 

66 M W van Beinum Het perspectief van de Geest m J P Hearing e a (red ) Een wijder perspectief 
Nijkerk 1993 p 97 
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Pastoraat als gestalte van de incarnatie? 

F.O. van Gennep is in de Nederlandse situatie de eerste geweest, die de luisterhouding 
van de pastor geformuleerd heeft met behulp van specifiek christologische termen.^' 
Zoals we hebben gezien is Zijlstra hem hierin gevolgd. Op de achtergrond staat de 
correlatieve theologische methode van Tillich waardoor heil en heling, openbaring en 
ervaring als complementaire begrippen worden opgevat.'"" De intermenselijke commu
nicatie wordt de plaats waar de incarnatie zich herhaalt in deze zin, dat het Woord van 
God (openbaring) concreet gestalte krijgt in het tussenmenselijke gesprek en daarmee 
ervaarbaar in onze menselijke werkelijkheid is ingegaan (incarnatie). Zo kan omgekeerd 
de incarnatie ook oermodel en bron van de communicatie worden. 

Er zijn tegen deze manier van omgaan met christologische begrippen nogal wat 
bezwaren geuit. Met name H. Tacke heeft zich scherp gekeerd tegen de "Divinisierung 
des Humanen" door middel van het incamatiemotief uit de christologie.'' Wij beper
ken ons hier tot de ontwikkeling in Nederland. J. Firet bekritiseert de oneigenlijke 
scheiding tussen verzoening en incarnatie bij F.O. van Gennep.^" C. Trimp maakt be
zwaar tegen het selectief, illustratief en oneigenlijk (!) bijbelgebruik waardoor de 
incarnatie van Christus als een model voor communicatief handelen wordt verstaan. Het 
doet te kort aan de incarnatie als een unieke en eenmalige verlossingsmaatregel van 
God; er is geen plaats voor de betekenis van het vlees van Christus in verband met Zijn 
positie als Borg en Middelaar en het werk van de drieënige God in de vleeswording 
van het Woord raakt verduisterd." G. Heitink wil de begrippen kenosis en incarnatie 
bij Zijlstra vooral verstaan in de zin van een tegenwoordig stellen van de gezindheid 
van Christus door de pastor, zodat - ondanks het feit dat Christus de mensen gelijk is 
geworden - de ongelijkheid tussen Hem en ons niet wordt opgeheven.'^ De moeite 
van J.J. Rebel richt zich op de discrepantie tussen de wijze waarop de incarnatie in de 
Heilige Schrift functioneert en de manier waarop deze in het pastoraat wordt gebruikt. 
Christologisch kan de lijn wel van de gezindheid van Christus naar de pastor in het 

67 F o van Gennep, De hrief in het pastoraat, Amsterdam 1965, p 36 "Ook de pastor is m pnncipe 
geroepen tot een vorm van mcarnatie, een zich verdiepen in het bestaan van de ander, tot een vorm van 
begrijpen en doorgronden" 

68 P Tiliich, Systematic Theology, Vol, I, p 106-121. 
69 H Tacke, Glaubenshdfe als Lebenshdfe, Probleme und Chancen heutiger Seelsorge, Neukirchen 1979 ,̂ 
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VI C Trimp, Communicatie en ambtelijke dienst, Groningen 1976, p 53-54 
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pastoraat worden getrokken, maar over het heil van Christus zal op een pneumatologi-
sche wijze moeten worden gesproken. Anders dreigen Christus en de vleeswording van 
het Woord "te versmallen tot slechts modellen of zelfs illustraties voor goed pastoraal 
handelen".^^ Het is in strijd met het unieke en analogieloze karakter van de incarnatie, 
wanneer zij tot model van het pastorale communicatieve handelen wordt gemaakt, aldus 
E.S. Klein Kranenburg.'''' 

De discussie over de mogelijkheid om het handelen van de pastor met behulp van 
christologische terminologie te beschrijven, heeft ertoe geleid dat F.O. van Gennep 
afstand heeft genomen van deze benadering waarin theologie en psychologie ver
smelten.'' Zijlstra neemt geen afstand van zijn eerder ingenomen standpunt, omdat hij 
het nadrukkelijk heeft omgeven met pneumatologische noties om te voorkomen dat de 
pastor zichzelf gesteld ziet voor de onmogelijke taak om de Heiland te moeten 
'imiteren' (ook wel bekend onder de naam 'Heilandscomplex', dat makkelijk leidt tot 
een verkeerde vorm van 'beschikbaarheidsethos').'' Toch maakt het wel degelijk een 
groot verschil hoe de incarnatie wordt verstaan: "Wie de incarnatie minder 'uitsluitend 
eenmalig' ziet, legt makkelijker een verbinding met de pastor. Toch is het goed zo'n 
verbinding met reserves te omgeven. Al snel wordt pastoraat zwaar belast als men er 
een voortzetting van de incarnatie in ziet".'' Zijlstra behoort bij de theologen die de 
incarnatie als 'minder uitsluitend eenmalig' beschouwen. Tegenover de kritiek van met 
name J.J. Rebel wijst G. Heitink er op dat Zijlstra de verbinding tussen pastoraat en 
incarnatie met pneumatologische reserves omgeeft." Onverlet echter blijft het bezwaar 
dat deze wijze van omgaan met christologische noties geheel anders is dan de wijze 
waarop zij functioneren in de Heilige Schrift. 

'Gods pastoraat' en het menselijke pastoraat naderen door begrippen als incarnatie 
en kenosis - al staan ze ook in een eschatologisch-pneumatisch kader - te dicht tot 
elkaar. Er is geen sprake van substitutie van God door de pastor, maar de kenosis van 
de pastor functioneert wel als een voorwaarde voor het pastoraat van God: communica
tie door Woord en Geest is alleen mogelijk wanneer de pastor zich beweegt in het 
krachtenveld van de incarnatie. Deze communicatie kan alleen in stand gehouden 
worden, wanneer de luisterhouding die past bij de kenosis van de pastor gehandhaafd 
blijft gedurende het gehele gesprek: slechts het via de communicatie aan de ander 
geboren woord kan drager zijn van Gods Woord. Openbaring van God wordt op deze 
wijze a priori opgesloten in de ervaring van mensen. Het gaat in het pastoraat van 

73 J J Rebel, Pastoraat in pneumatologisch perspectief Een theologische verantwoording vanuit het 
denken van A A. van Ruler, Kampen 1981, p. 15. Zie ook. Idem, De pneumatologische dimensie in het 
pastoraat, m J H. vd. Bank e.a.. Ervaren waarheid, Nijkerk 1984, p 110, Idem, Klinische Pastorale 
Vorming - in discussie met orthodoxe theologen, in. G. Heitmk e.a Ontginningswerk, Kampen 1985, 
p. 139, Idem, Pneumatisch pastoraat, in PT" (17) 1990, p 564 en 570, 

74 ES. Klein Kranenburg, Trialoog, p. 110. 
75 EO van Gennep, Na vijftien jaar, in: G. Heitink e.a., Ontginningswerk, Kampen 1985, p 181-182 
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Zijlstra om bevrijding, wat mensen ervaren als bevrijdend, wordt via een intermenselijk 
communicatieproces in verband gebracht met de openbaring van God De lijn van de 
christologie verloopt via de pastor en diens grondhouding die bepaald wordt door de 
kenosis Het op deze wijze functioneren van de pastor stelt hem met zijn gespreks
partner in het krachtenveld van de incarnatie De Iijn van de pneumatologie verloopt 
dan vervolgens via de andere gesprekspartner het proces van bewustwording en be
vrijding waarvan de Geest de verborgen Beweger is, maakt de authentieke ervarings-
werkelijkheid daarvan tot openbaring E S Klein Kranenburg brengt de grote moeite 
met dit standpunt treffend onder woorden als hij zegt "In de Schnft staat de bevnjding 
echter op Naam van Jezus Chnstus (Gal 5 1), en de kwestie is hoe deze 'tenaam
stelling' in de pastorale dialoog tot gelding kan komen indien het anker der bevrijding 
zo duidelijk in de subjectieve ervaring wordt vastgemaakt"'' Een psychologisch 
bewustwordings- en bevnjdingsproces is nog met gelijk aan de bevrijding in en door 
Chnstus, hetgeen een te verkondigen en te ervaren heilswerkehjkheid is die alleen door 
het geloof toegankelijk is 

De weg van bewustwording en de weg van geloof 

Het bewustwordingsproces tekent ons de grenzen van de vrijheid en de autonomie van 
de mens Mensen zijn bepaald en beperkt door hun persoonlijke voorgeschiedenis en 
hun plaats in de cultuurgeschiedenis en de fase van de ontwikkeling van het onbewuste 
Alleen in een lang proces van bewustwording ( ) kan hij een stap doen in de richting 

van de werkelijke autonomie en vnjheid' En deze 'genade' van verdere menswording 
IS uiteindelijk alleen nog weggelegd voor enkelen Velen komen er niet eens aan toe 
omdat ze de handen vol hebben aan het voorzien in de basisbehoeften van het bestaan 
of omdat hun de minimaal noodzakelijke gave van de zelfreflectie ontbreekt *" De 
mondige mens die wel in staat is het bewustwordingsproces mee te maken, moet 
uiteindelijk door de knieën en wordt als autonome vrijbuiter geconfronteerd met het 
nieuwe heilige als grens van zijn persoonlijke vrijheid Wat deze vrijheid inhoudelijk 
nu nog met het bijbelse kerugma te maken heeft, is niet duidelijk meer De oorzaak 
hiervan moet gezocht worden in het vage spreken van Zijlstra over de humaniteit van 
God in Chnstus en een gebrek aan onentatie op het bijbelse spreken over verlossing en 
behoud Tekenend in dit verband is het spreken van Zijlstra over de weg van het 
stervende tarwegraan Met recht is hierover bezwaar gemaakt door M W van Beinum 
Vanuit de exegese van Joh 12,24 laat zij zien dat het niet gaat om een algemene weg 
van het stervende tarwegraan, maar om de unieke weg (tarwekorrel) van Jezus De weg 
van het graan is niet "een vorm van sterven' in de zin van ' loslaten van vertrouwde 
zekerheden, een beeldenstorm, voortdurende verandenng Deze weg geldt alleen voor 
ons voor zover betrokken op Jezus, Joh 12,26 Waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar 

79 ES Klein Kranenburg Trialoog p 108 
80 H de Leede Christen zijn en mens zijn in J P Heering e a (red ) Een Hijder perspectieP p 75 
81 M W van Beinum Het perspectief van de Geest, p 96 
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Volgens G Heitink sluit de theologie van Zijlstra goed aan bij de ervanng van de 
moderne mens en maakt het hem duidelijk hoezeer hij op de weg van bewustwording 
op Gods genade is aangewezen '^^ Het is echter de vraag wat genade hier nu nog te 
betekenen heeft Zijlstra meent dat in de functionele fase de tijd njp is geworden om 
het geloof te herinterpreteren met behulp van psychologische begrippen "Het is 
duidelijk geworden dat de weg van het bewustwordingsproces de enige weg is om al 
groeiende onze bestemming te bereiken" *̂  Terecht stelt M W van Beinum dat deze 
uitspraak waar kan zijn m de dieptepsychologie, "maar is dat zeker niet in de wereld 
van het geloof Er wordt erg gemakkelijk van de ene wereld naar de andere overge
stapt, alsof die in eikaars verlengde liggen en verwisselbaar zijn" *" Maar de wereld 
van de psychologie is fundamenteel anders dan die van de theologie en kan daarom 
niet gebruikt worden om theologische termen te herijken Wie dat toch probeert loopt 
het gevaar de inhoud van de theologische begrippen te versmallen omdat die anders 
niet past in het schema van de psychologie Ook wanneer men op het standpunt staat 
dat bewustwording belangrijk is, dan is het nog de vraag wat daarvan de concrete 
resultaten zijn "Zowel geloof als bewustwording kunnen positief werken in het meer-
' mens'-worden Maar hoe hun verhouding precies ligt (empirisch en theologisch) weet 
ik met zo goed, en ik denk eigenwijs kan iemand dit wél weten''" *̂  

De weg van bewustwording en de weg van het geloof worden bij Zijlstra op een 
manier getekend dat er nauwelijks nog onderscheid bestaat Geloof is helemaal 
verbonden met bewustwordingsprocessen en wat bereikt wordt door de bewustwording 
IS niet wezenlijk anders dan wat het geloof inhoudt Daarom is de vraag hier op zijn 
plaats of de weg van de bewustwording - als de weg van de mens tot Gods humaniteit 
als zijn eindbestemming - hetzelfde is als de weg van en door het geloof m Jezus 
Christus Kan over het geloof wel gesproken worden als een groeiproces van bewust
wording en individuatie'' Bijbels-theologisch gezien is dit een onhoudbare positie In de 
Bijbel wordt gesproken over verandering in termen van roeping, wedergeboorte, geloof 
en bekering (Klaagl 5,21, Joh 3,3 en 7, Hand 9 en 1 Petr 1,3) Er is geen sprake van 
een langzaam verhelderend proces waardoor de innerlijke groeikrachten in de mens 
worden geactiveerd Het gaat om een radicaal ingrijpend gebeuren bij een mens die met 
verwondering constateert dat er zijns ondanks iets beshssends aan hem gebeurt Be
wustwording in psychologische zin is terugkijkend inzicht knjgen in jezelf, een lang
zaam proces van verheldering, bevrijding en aanvaarding "Maar het is met zo dat je 
dan automatisch bevrijd vooruit kijkt Er zit een breuk tussen" *'' Woorden als 'groei' 
en 'bewustwording' suggereren geleidelijkheid en continuïteit Het veronderstelt in 
analogie met een natuurgebeuren dat er iets in de mens aanwezig is dat alleen nog ont
wikkeld moet worden Verandering in de bijbelse zin van bekering is anders Het gaat 
hierin om een breuk met het bestaande, om het werk van de Geest *' 

82 G Heitink De theologie van Wybe Zijlstra, p 135 
83 W Zijlstra Op zoek naar een nieuwe horizon, p 283 
84 M W van Beinum Het perspectief van de Geest p 87 
85 C H Lindijer Met Paulus Jung en Zijlstra op weg in een functioneel tijdperk, p 58 
86 M W van Beinum Het perspectief van de Geest p 93 
87 Vgl O Noordmans Herschepping p 151 e v 
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Over Christus als symbool van Gods humaniteit wordt nog wel gesproken in het 
concept van Zijlstra De Persoon en het werk van Chnstus als een (heils)historische 
realiteit komen niet meer aan bod Jezus is de uitbeelding en de belofte van de men
selijke identiteit en bestemming geworden, maar het blijft onduidelijk of dit voortvloeit 
uit de uniciteit van Chnstus als Middelaar of alleen uit het functionele gebruik van 
Jezus als symbool van menselijk heil De betekenis van Jezus Chnstus hangt theolo
gisch gezien nauw samen met de visie op het kwade in de wereld Ook op dat punt is 
Zijlstra niet helder Hij wijst wel Jung (en de gnosis) af die het kwaad een organische 
plaats geeft als polanteit in het bewustwordingsproces van de mensheid Toch maakt 
Zijlstra met duidelijk wat voor hem zelf de plaats van het kwaad is "Zo blijven de 
realiteit van het kwaad en de noodzakelijkheid van Jezus Christus onduidelijke factoren 
in het proces van bewustwording en groei van de mens naar zijn bestemming' ** 

Met name in de sotenologie blijkt tot welke consequenties het standpunt van 
Zijlstra leidt Bewustwordingsprocessen en geloof komen zo dicht bij elkaar te staan dat 
het heil en de heilsweg m psychologische termen uitgedrukt kunnen worden Chnstus 
IS symbool van Gods humaniteit, maar deze humaniteit is niet exclusief door het geloof 
in Chnstus te bereiken Het evangelie en het geloof worden hierdoor gereduceerd tot 
slechts een bescheiden impuls voor een psychologisch proces De gevolgen van het 
immanent-transcendente godsbeeld worden op deze wijze zichtbaar in de praktijk van 
het pastoraat Pastoraat heeft de oproep tot geloof, de opbouw en de bemoediging van 
het geloof niet werkelijk nodig Via bewustwordingsprocessen moet mensen geleerd 
worden zichzelf te confronteren met hun beelden over God en het heil Wanneer zij 
door een psychologisch groeiproces hun eigen projecties leren onderkennen, kunnen zij 
werkelijk vnj worden, zij het dat de uiteindelijke humaniteit eschatologisch van aard is 
wegens de uiteindelijke transcendentie van God Blijkbaar heeft ieder mens wel 
psychotherapie nodig maar niet het geloof in het evangelie Gezien deze opzet van zijn 
theologie over het pastoraat hoeft het niemand te verwonderen dat Zijlstra weinig 
aandacht heeft voor de kerk als pastorale gemeenschap en als draagster van het 
pastoraat In zijn laatste grote boek wordt m één bladzijde de verhouding kerk en 
pastoraat afgedaan Kritiek is er volop Kerken hebben geen toekomst, "voor zover zij 
een religieuze club van gelijkgezinden zijn, die menen de waarheid te bezitten en op 
grond daarvan alleen in één richtingsverkeer evangeliserend met anderen, christenen en 
niet-chnstenen, bezig willen zijn (want communicatie kan men dat niet noemen)" *' 
Zulke kerken verloochenen wat de bedoeling is van het Gemeente van Christus zijn 
Hoe de kerk gestalte zou moeten geven aan haar missionaire roeping, geeft Zijlstra 
echter niet aan De vraag dringt zich op of Zijlstra wel voldoende tegenweer geeft 
tegen het individualisme in kerk en wereld Is de kerk in de zin van geloofsgemeen
schap met ook noodzakelijk als 'extern referentiekader' voor de communicatie door 
Woord en Geesf Zijlstra pleit voor ruimte voor de authentieke ervaring van de 
communicatie door Woord en Geest Deze ruimte ontstaat alleen in een echte ge
loofsgemeenschap waarin de woorden van God voluit theologisch kunnen functioneren 

88 H de Leede Christen zijn en mens zijn p 72 
89 W Zijlstra Op zoek naar een nieuwe horizon p 375 
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en waarin de Geest kan werken, zodat de Persoon en het werk van Christus niet 
ondergaan in een symbolisch verstaan, maar centraal komen te staan in hun unieke 
heilshistorische en soteriologische betekenis. 

I 
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HOOFDSTUK 2 
G. Heitink: de verhouding God en mens in hermeneutisch, empirisch 
en strategisch perspectief 

G. Heitink karakteriseert de praktische theologie als crisiswetenschap.' De crisis waar 
hij op doelt, heeft alles te maken met de manier waarop mensen in de westerse sa
menleving zichzelf ervaren. Steeds meer komen in het mensbeeld de mondigheid en 
vrijheid van mensen centraal te staan. In de jaren zestig wordt afgerekend met de 
laatste resten van een autoritaire cultuur. Een proces van democratisering, inspraak en 
medezeggenschap komt op gang. De veranderde kijk op de mens blijft niet zonder 
gevolgen voor kerk en theologie. Binnen de kerk komt het gezag van de Schrift, het 
ambt en het kerkelijk leergezag ter discussie te staan. Ook het godsbeeld wordt voor
werp van een grondige herbezinning. In deze crisis bieden uitspraken die als normatief 
en autoritair worden ervaren, geen uitkomst meer. Uitgaande van de gereformeerde tra
ditie wil G. Heitink komen tot een totale vernieuwing van zowel de praxis als de we
tenschappelijke doordenking van het pastoraat. De verhouding tussen God en mens 
speelt hierin een grote rol. Heitink doet in zijn dissertatie een poging gegevens uit 
allerlei wetenschappen te combineren tot een 'basisch mensbeeld'. Hij bedoelt daarmee 
een elementair mensbeeld dat is opgebouwd uit componenten waar een breed scala van 
wetenschappelijke disciplines zich in kan vinden.^ De basale antropologie die op deze 
wijze ontstaat, heeft allerlei implicaties voor het godsbeeld. In het centrum van de 
vernieuwing van het pastoraat die Heitink wenst, staat een veranderde kijk op de ver
houding God en mens. 

2.1 Antropologische overwegingen 

De hermeneutische sleutelpositie van de antropologie 

In de inleiding van zijn proefschrift blijkt het er Heitink om te gaan in alle voorlopig
heid structuur te geven aan een theologie, "die zowel de bijbels-theologische traditie als 
de mens van deze tijd in gelijke mate serieus neemt".^ Hiermee is het hele boek 
getoonzet: de Bijbel en de mens worden in gelijke mate bron en norm voor de theolo-

1 G Heitink, Praktische theologie Geschiedenis, theorie, handelingsvelden, Kampen 1993, p 14-16 
2 Zie: G. Heitink, Pastoraat als hulpverlening Inleiding in de pastorale theologie en psychologie, Kampen 

1984', p 108 e V, 133 ev 
3 G Hemnk, Pastoraat als hulpverlening, p. 13 Later wijst Heitink er nog eens nadrukkelijk op dat elke 

vorm van pastoraat uitgaat van een eigen achterliggende theologie. In de plurale kerk van tegenwoordig 
zijn dan ook vele ontwerpen van pastoraat naast elkaar mogelijk, ieder met een eigen sfeer en taai, een 
eigen godsbeeld, mensbeeld en wereldbeeld G Heitink, Profetie en pastoraat in een plurale kerk, in-
J A. van der Ven (red ), Toekomst voorde kerk'' Studies voor Frans Haarsma, Kampen 1985. p 261. Cf. 
G Heitink, Om raad verlegen, doch niet radeloos ., ervaringen van aporie bij de beoefening der prakti
sche theologie (inaug rede), Kampen 1988, p 10-15. 
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gie Het tekent de sleutelpositie van de antropologie in het pastoraat dat Heitink voor 
ogen staat Mens en openbaring worden in een spanningsvolle eenheid samen gezien 
Heitink is er zich van bewust dat dit vraagt om een bredere fundenng van het pastoraat 
dan gebruikelijk in de gereformeerde theologie Het begrip van de bipolanteit moet 
hem daartoe de mogelijkheid gaan verschaffen Onder die bipolanteit wil hij verstaan, 
dat pastoraat 'met andere vormen van hulpverlening een aantal elementen gemeen 
heeft, maar anderzijds - en dat geldt in gelijke mate voor die andere vormen - ook een 
eigen karakter bezit Beiden polen zijn in een spanningsvolle relatie op elkaar betrok
ken" " Deze bipolanteit functioneert bij Heitink als een hermeneutisch principe Op de 
verhouding God en mens toegepast houdt dit in, dat de verbondsrelatie tussen God en 
mens centraal komt te staan in deze zin, dat de werkelijkheid van God en de werke
lijkheid van de mens op elkaar betrokken zijn, zozeer dat de ene niet zonder de andere 
tot haar recht kan komen Het gaat erom dat het menselijk handelen in het perspectief 
wordt gezien van het handelen van God, want "Het verhaal van God met de mensen, 
geconcentreerd in de persoon en het werk van Jezus Chnstus, is een doorgaand verhaal, 
dat zich ook uitstrekt over onze tijd Ook vandaag delen mensen in ervanngen van be
vrijding en wordt geschiedenis ervaren als heilsgeschiedenis"' Van een spanning 
tussen het handelen van God en het handelen van de mens is geen sprake meer, omdat 
de mens en zijn situatie, de handelende God en de actuele ervaring in hetzelfde 
perspectief worden geplaatst Hierdoor ontstaat openheid voor een empirische bena
dering van de mens als 'living human document' Nu kan er een een wisselwerking 
komen tussen 'de tekst van de Bijbel' en 'de mens als tekst', opdat beide in gelijke 
mate serieus genomen zullen worden * 

Het algemeen menselijke is zo belangrijk dat het door Heitink naast het specifiek 
christelijke wordt genoemd In het pastoraat wordt loyaliteit gevraagd naar elk van 
beide Het heil in Christus verschenen is exclusief \\si\ Maar er is nog een tweede lijn, 
namelijk dat God het goede voorheeft met alle mensen Alles wat in dienst staat van de 
humaniteit en de vnjheid mag verstaan worden als heilzaam en helend Deze tweede 
lijn IS inclusief Het heil omvat alle mensen Door een christen zal het desondanks ver
staan worden in het licht van de vernieuwing van de Geest Pastoraat moet nu het 
bijzondere en het algemene integreren Elk vriendelijk woord is reeds pastoraal (en 
hoeft dat niet te worden), omdat het welzijn van ieder mens God ter harte gaat' 

In zijn definitie van pastoraat als hulpverlening komt de vooraanstaande positie van 
de antropologie bij Heitink naar voren en met name de psychologische en agogische 
component daarvan "Onder pastoraat als hulpverlening verstaan wij, dat een pastor een 
helpende relatie aangaat met mensen om - in het licht van het evangelie en in ver 
bondenheid met de gemeente van Chnstus - met hen een weg te zoeken in geloofs- en 
levensvragen" * De prioriteit van de praxis valt op het gaat om het zoeken van de 
juiste weg in geloofs- en levensvragen Het middel tot het zoeken van de juiste weg is 

4 G Heitink Pastoraat als hulpverlening p 15 
5 G Heitink, a w p 20 
6 G Heitink aw p 22 Vgl Idem Ademhalen in een academisch klimaat, Kicavpsa 1981, p 22 e v 
7 G Heitink Pastoraat en andere vormen van hulp in G Heitink en J Veenhof (red ) Heil heting 

gezondheid Den Haag 1990 p 120 
8 G Heitink Pastoraat ah hulpverlening p 75 
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gelegen m de intermenselijke relatie die de pastor aangaat Het zoeken van de weg staat 
in de definitie niet los van het evangelie en de gemeente, maar in de opbouw van het 
betoog staat de antropologie voorop en daarna komt pas het evangelie 

Het concept van Heitink is opgebouwd rondom het hermeneutische principe van de 
bipolariteit Maar de noodzakelijke verbreding ten opzichte van de klassieke gerefor
meerde theologische loei die Heitink voor de bipolaire hermeneuse nodig heeft, wordt 
ontwikkeld vanuit de antropologie Pas vanuit de antropologische consensus kan de 
bipolariteit in werking treden ' De antropologie is daarom een sterk bepalend 
structuurelement in de theologische positie van Heitink 

De antropologische consensus vanuit empirisch perspectief 

Dat de Bijbel z i geen exclusief eigen mensbeeld biedt, is voor Heitink aanleiding om 
m de antropologie bewust aansluiting te zoeken bij de resultaten van mens- en gedrags
wetenschappen en zich zo te richten op een verstaan van de mens in empinsche zin 
HIJ hecht daarom veel belang aan het door mensen 'beleefde mensbeeld' "* De bedoe-
hng IS om langs deze weg te komen tot een basale antropologie eenzelfde antropologi
sche grondstructuur die in alle takken van wetenschap kan gebruikt worden '' Daartoe 
IS het nodig om elementen uit de seculiere menswetenschap te integreren met bestand
delen uit de theologische antropologie Bij Heitink verloopt de integratie langs twee 
lijnen 1 de mens als zingever van zijn eigen bestaan, 2 de mens als een eenheid die 
staat in een veelheid van relaties 

In het hart van de antropologie bij Heitink staat de visie op de mens als zingever 
van zijn eigen bestaan '̂  Het bestaan op zich is te beschouwen als een algemeen 
menselijk gegeven en als zodanig een waardeneutraal uitgangspunt Pas door de zinge
ving van de mens zelf krijgt het leven zin De behoefte om een zinvol leven te leiden 
doet zich voor bij alle mensen Zowel in de theologie als in de psychologie is hier oog 
voor Daarom gebruikt Heitink het als een algemeen antropologisch uitgangspunt Deze 
psychologische benadering wordt verbonden met de gedachte van H M Kuitert geloof 
IS een antropologisch gegeven, elk mens is immers een zin-ervarend en een zin-gevend 
wezen'''̂  Het mens-zijn en christen-zijn dreigen bij Heitink zo in elkaar te schuiven 
dat er geen ruimte meer overblijft voor onderscheid 'Elke gedachte, die hier kan 

9 G Heitink aw p 108 109 en 133 134 
10 G Heitink aw p 109 Vgl Idem Praktische theologie, p 248 
11 G Heitink Pastoraat als hulpverlening, p 82 e v 
12 G Heitink, a w, p 102 108 167 169 180 281 Idem De armen hebt gij altijd bij u Een hoofdstuk uit 

de geschiedenis van het gereformeerd diakonaat, in K Runia Bewerken en bewaren, een bundel voor 
K Runia Kampen 1982 p 14 e v Uem, Gids voor het pastoraat. Kampen 1983, p 9 71 80 Idem, 
Pastoraat en andere vormen van hulp, p 123 130 Idem, Praktische theologie p 252 254 

13 HM Kuitert, Zonder geloof vaart niemand wel Een plaatsbepaling van christendom en kerk Baam 
1974 p 31ev 64 Idem Wa/fee/^Wown ' Structuur en herkomst van de christelijke geloofsuitspra
ken Baam 1977 p 74 78 Idem Filosofie van de theologie Leiden 1988 p 43 Idem Het algemeen 
beiHijfeld christelijk geloof Een herziening Baarn 1992 p 21 25 84 87 Vgl G Heitink Praktische 
theologie p 88 Contra RH Bremmer, in gesprek met oudere en nieuwere theologen Kampen 1991 
p 30 34 
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opkomen, dat het christelijk leven een 'plus' heeft, een 'extraatje' is, waarmee het 
boven het gewone leven zou uitgaan, moet worden afgewezen, omdat immers dit op het 
eerste gezicht 'meer dan gewone' het 'eigenlijke mens-zijn' uitdrukt".'^ 

Het uitgangspunt van de mens als zijn eigen zingever wordt verder uitgewerkt met 
behulp van de gedachte van J. Firet over het zelfstandig geloven. Zelfstandigheid staat 
bij Firet vooral in een opvoedkundig kader.'' Heitink gaat het in een pastoraal kader 
gebruiken: "Wanneer we, in deze lijn verder denkend, het begrip zelfstandigheid betrek
ken op het pastoraat, kan men zeggen dat het staat voor een zodanig omgaan met el
kaar, dat mensen kunnen komen tot een proces van zelfbepaling, waarbij het vinden 
van een eigen identiteit en het verwerven van een zekere mate van geestelijke ge
zondheid de belangrijkste elementen zijn"." Zelfstandig geloven is een vorm van het 
zelf zin-geven aan het bestaan. Normatief en inhoudelijk wordt deze vorm van geloven 
niet meer bepaald door de Bijbel. Heitink gaat uit van het basisgegeven dat mensen 
behoefte hebben aan een vorm van religie waarin ieder op een eigen wijze invulling 
kan geven aan de zin van het bestaan. 

Vanuit de praktijk van de menswetenschappen, de hulpverlening en vanuit antropo
logische ontwikkelingen is volgens Heitink vrij algemeen de overtuiging gegroeid, dat 
elke vorm van hulpverlening te maken heeft met de hele mens en de relaties waarin hij 
staat." Ook in de theologische antropologie zou er sprake zijn van een grote consen
sus; de eenheid en de heelheid van de mens zou een algemeen aanvaard uitgangspunt 
zijn.'* Op basis van deze overeenkomstige visie waarin de mens als geheel centraal 
staat, meent Heiünk dat de theologische antropologie aansluiting kan vinden bij de 
'basale antropologie' van de hulpverlening." 

Het bijbelse spreken over de mens en de algemene antropologie stelt Heitink in een 
correlatie van structurele aard tegenover elkaar. Het bijbelse 'de mens Gods" komt 
overeen met het antropologische 'de hele mens'. Beide termen hebben betrekking op 
eenzelfde werkelijkheid, hoewel ze niet helemaal samenvallen.^" Heitink ziet een grote 
mate van wederkerigheid tussen beide wijzen van spreken. Zo ziet hij een doorlopende 
lijn van de schepping af naar de herschepping. Een lijn die niet samenvalt, maar wel 
parallel loopt met de hoofdlijn van de 'basale antropologie'. Zonde wordt zo parallel 
geschakeld met onvrijheid, de mens wordt gezien als gebouwd en aangelegd op ver-

14 G Heitink, Pastoraal als hulpverlening, p. 59 
15 J Firel, Het agogisch moment m het pastoraal optreden. Kampen \9&2'',p 236 Het gaat Firet om zelf 

standig geestelijk functioneren Vgl FH Kuiper, Op zoek naar beter Bijheh ondemijs. Amsterdam 
1980, p 263-302, Idem, Zal een gelovig mens zelfstandig zijn'' in FH Kuiper e a (red ), Zelfstandig 
geloven Studies voor Jaap Firet, Kampen 1987, p. 21 

16 G. Heitink, De omtrekken van een pastoraal paradigma Een pastoraal-theologische en pastoraal-psy 
chologische verkenning van zelfstandig geloven, in' Zelfstandig geloven Studies voor Jaap Firel. 
Kampen 1987, p 87 

17 G HeAmk, Pastoraat als hulpverlening, p 84-86,93-108 
18 G. Heitink, a.w., p. 86-92, 109-133 Zie ook Geloof en geestelijke gezondheid, in G Heitmk en J 

Veenhof (red.). Heil, heling, gezondheid, Den Haag 1990 p. 70-76. 
19 Vgl. G Heitink, Pastoraat en psychologische scholen, in PT (24) 1997, p 24-40. In dit opstel schetst 

Heitink de overeenstemming in het mensbeeld van zes verschillende vormen van psychologie en pleit 
vervolgens voor een hermeneutisch gebruik daarvan binnen het pastoraat 

20 G WeAirik, Pastoraat als hulpverlening, p. 133. 
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nieuwing en het eschaton komt parallel te staan met optimisme over menselijke groei 
en ontwikkeling. Heitink meent hiermee voldoende overeenstemming te hebben 
aangewezen tussen het bijbels spreken over de mens en de antropologie van de 
hulpverlening. Tegelijk moet Heitink toegeven dat de pastorale identiteit m de theologie 
die werkt met het door hem voorgestane mensbeeld, een zekere vaagheid oproept bij 
mensen. "Want een pastor of geestelijke verzorger treedt niet op in de missionaire rol 
van evangelist, maar kiest eerder voor het incognito van het humanum, als mens onder 
mensen".'' Deze vaagheid heeft te maken met het feit dat theologische begrippen naar 
het therapeutische en psychologische vlak zijn getransponeerd. Heitink weet wel dat 
critici hier hebben gesproken van het verkopen van het eerstgeboorterecht van de the

ologie, maar hij wil het zelf zien als "een inhaalmanoeuvre op een al te docetische 
mensvisie"." 

Sprekend over de basale antropologie zegt Heitink met nadruk dat het gaat om een 
groeiende consensus in de theologie en in andere wetenschappen, want hij ziet ook wel 
dat er veel verschil is in het uitgangspunt van de zieke mens (dieptepsychologie met 
neurosenleer) en dat van de gezonde mens (gericht op zelfverwerkelijking). Voor 
Heitink gaat het om twee kanten van dezelfde zaak, die elkaar aanvullen en corrige

ren.̂ ' In de nieuwere tijd zijn de ogen van velen open voor de eenheid en relati

onaliteit van het menszijn. Gezondheid wordt nu meer opgevat als meerdimensionale 
heelheid. Jezus Christus heeft aandacht voor die heelheid van de mens als Hij geneest 
en vergeeft. 

Tegenover het eerdere dualisme van de mens als lichaam en ziel, moet nu de 
nadruk gelegd worden op de eenheid van de mens. In de gerichtheid op de hele mens 
gaat het om een dynamisch verstaan van die mens. "Vanuit zijn onvoltooid bestaan 
krijgt menszijn het karakter van menswording". '̂* Hier tekent zich het beeld af van 
de mens als een vragend en zoekend wezen. Menswording is een voortdurende opgave 
die moet leiden naar een toekomst die bevrijdt van gebondenheden. Heitink ziet de 
mens als eenheid staan in een relationeel kader. De mens staat in relatie tot de wereld, 
zichzelf, andere mensen en God.^' Binnen deze relaties ontdekt en beleeft de mens de 
aspecten van de zinloosheid, onvoltooidheid en onvrijheid van zijn bestaan. Op weg 
naar meer zelfrealisering heeft de mens hulp en raad nodig, oriëntering aan en zinge

21 G Heitmk, Pastoraat en andere vormen van hulp, p 117. 
22 G Heitink, a.art, p 119 
23 G. Heitink, Pastoraat als hulpverlening, p. 109. G.C. Berkouwer drukt zich wat voorzichtiger uit als hij 

spreekt van een vrij grote consensus. De mens het beeld Gods, Kamf)en 1957, p 217 e.v 
24 G HeUmk, Pastoraat als hulpverlening, ■p 86 Cf O. Koi^üsr, Der 'ganze' Mensch Das Menschenbild 

der neueren Seelsorgelehre und des modernen medizmischen Denkens im Zusammenhang der allgemei

nen Anthropologic, Gottingen 1962, S. 93 
25 Heitink schrijft een paragraaf over de antropologie van de hulpverlening, die eindigt m de antropologi

sche consensus (1). Deze paragraaf zet in bij de 'hele mens' Daarna komt aan de orde de mens in zijn 
wereld (relatie menswereld), bewust en onbewust (relatie mens tot zichzelf), groei en zelfverwerkelij

king (ondenkbaar zonder de relatie tot andere mensen) en de mens als homo religiosus G Heitink, Pas

toraat als hulpverlening, p 8 
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ving van zijn bestaan. Hier komt nu de kerk in zicht; zij kan op deze religieuze 
behoefte inspelen met een aanbod van begeleidende, helende en verzoenende zorg.-'' 

De antropologische consensus inzake de mens als eenheid in een relationele context 
krijgt een nadere uitwerking in het kader van de mens die staat in de dynamiek van 
groei en zelfverwerkelijking. Heitmk zegt: "Een mens is zijn leven lang bezig zichzelf 
te worden, zijn identiteit ligt voor hem".̂ ^ Groei van mensen is mogelijk indien vol
daan wordt aan bepaalde fundamentele behoeften. De relatie tot de ander is het middel 
waardoor men zelf kan groeien. Maar dat geldt ook omgekeerd. Vooral C. Rogers heeft 
dit tot hoofdprincipe van zijn gedachten gemaakt: "If I can provide a certain type of 
relationship, the other person will discover within himself the capacity to use that 
relationship for growth, and change and personal development will occur" .̂ * Heitink 
meent dat de Bijbel hier veel raakvlakken mee heeft. Daarom wil hij de gedachte van 
de mens als beeld van God niet meer substantieel invullen (zoals lange tijd in de theo
logie gedaan is, met de daarbij behorende discussie over de 'resten' van het beeld van 
God), maar relationeel, want dan "worden de krachten in de mens gewerkt in de 
omgang met anderen - in bijbels licht - met de Ander. In dit geval mag (...) niet te ge
ring gedacht worden over de menselijke creativiteit".^' 

De verbreding van de antropologie vanuit de algemene openbaring 

Het verwijt dat Heitink aan de gereformeerde theologie vanaf de Reformatie maakt, is 
dat de mens als schepsel verdwijnt achter de mens als zondaar?° Via het verbreden 
van de antropologie wil Heitink daar nu verandering in aanbrengen: "Voor ons geldt 
dat bijbelse antropologie meer is dan soteriologie. Daarom gaan we niet uit van de po
len zonde en genade, maar van een bredere polariteit die van schepping en herschep
ping die mee de eerste omspant".^' Deze verbreding lijkt Heitink een noodzakelijk uit
gangspunt, en binnen dit geheel kiest Heitink voor een trinitarische benadering, die de 
aandacht richt op de mens als schepsel, Christus de nieuwe mens en de Geest en de 
humaniteit.^^ De verbrede lijn van de mens als schepsel vraagt aandacht voor het werk 
van God als Schepper. Van daaruit wordt de lijn doorgetrokken naar Christus omdat 

26 Vgl C Tnmp, Media Vita De betekenis van de Gereformeerde ambtsleer voor de 'humaniteit' in de 
kerkelijke zielszorg, Groningen 1981, p. 25 

27 G Heitink, a w, p 98 met beroep op E H Erikson, A Maslow en E Fromm, zie ook G. Heitink, De 
omtrekken van een pastoraal paradigma, p. 97 e.v. 

28 C R. Rogers, On Becoming a Person, Boston 1961, p 33 In dezelfde lijn beweegt zich S Hiltner Pas 
toral Counseling, Nashville/New York 1949, p 64 

29 G. Heitink, Pastoraat als hulpverlening, p 101. 
30 Voor Heitink ligt de kracht van de Reformatie in "haar concentratie op het hart van het evangelie (het 

'simul peccator et lustus'), de keerzijde is reduktie, b v in anthropologisch opzicht". Pastoraal als 
hulpverlening, p 111. Cf. M io'yUXUs, Praxis des Evangehums zwischen Politik und Religion Grundpro-
bleme der Praktischen Theologie, Munchen 1974, S. 70, 82. 

31 G Heitink, a w., p. 112/113. 
32 G. Heitink, a w, p. 113 e v 
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HIJ de Nieuwe Mens is, "d.w.z. de echte mens zoals God hem bedoeld heeft"." Jezus 
Christus wordt het zichtbare voorbeeld van wat Gods bedoeling met alle mensen is. Het 
IS tenslotte de Heilige Geest die de mens vernieuwt tot ware humaniteit en hem 
inschakelt in het werk van God. Daarnaast is er aandacht voor het werk van de Geest 
m de (bovenpersoonlijke) structuren.''' De inzet bij de mens als schepsel ziet Heitink 
m de gereformeerde theologie als een 'nevenlijn' terug in het spoor van de algemene 
openbaring." Bij Heitink moet het een (stevig verbrede) hoofdlijn worden. 

Het bredere kader van schepping en herschepping waarin Heitink het mensbeeld wil 
laten functioneren, wordt theologisch onderbouwd door, ten opzichte van de klassieke 
gereformeerde opvatting, een verbreding aan te brengen in het verstaan en het functio
neren van de algemene openbaring.'* Via een artikel van H. Bavinck, waarin wordt 
betoogd dat de mens na de zondeval krachtens zijn natuur de behoefte blijkt te bezitten 
om een hogere macht te vereren, komt Heitink tot de conclusie dat H. Bavinck een na
tuurlijke religieuze aanleg van de mens leerde.'' Vervolgens wordt de theologie van 
FD.E. Schleiermacher aangevoerd. Schleiermacher plaatst religie in de sfeer van het 
gevoel en dus van de onmiddellijke ervaarbaarheid.'* J. Verkuyl wordt eveneens ten 
tonele gevoerd als pleitbezorger van een verbrede lijn in de algemene openbaring, als 
hij zegt dat God de Schepper een geschiedenis heeft met ieder mens.'' Tenslotte komt 
ter sprake W. Pannenberg met zijn 'Weltoffenheit'; de mens staat open voor nieuwe 
ervanng, met als kern de afhankelijkheid van een onbekend Tegenover.'"' Op deze 
wijze geeft Heitink een verbreding aan de algemene openbaring. 

Heitink ziet zich gesteld voor de moeilijkheid om aan te geven wat de aard van de 
correlatie is tussen het bijbels spreken over de mens en het empirisch spreken over de 
mens. Hier lopen de breukvlakken tussen Rome en de Reformatie, maar ook tussen K. 
Barth en R Tillich en kerugmatisch en client-centered pastoraat. In dogmahistorisch 
perspectief gaat het hier om de vraag naar de analogie. De mens is het beeld van God, 
daarmee is een relatie uitgedrukt tussen het zijn van God en het zijn van de mens; de 
vraag is dan: van welke aard is deze relatie? "En daarbij aansluitend de vraag (...) naar 
de verhouding van de heilsrelatie die God met de mens aangaat en de helpende relatie 
als een tussenmenselijke relatie?".'" Bij K. Barth wordt de analogie tussen God en de 
mens als beeld van God vooral bepaald door de breuklijn. Bij P. Tillich ligt het accent 

33 G Heitink, a w, p. 125 
34 G Heitink, aw,p 129 e v 
35 G Heitink, a.H., p. 118 
36 G Heitink, a w., p 121-125. 
37 H Bdvmck, Bijbelsche en religieuze psvchologie. Kampen 1920, p 197 e v Zie G Heilmk, Pastoraal 

als hulpverlening, p. 123 Idem, Theologie en psychologie, in GTT (90) 1990, p 207 en Praktische 
theologie, p. 78. 

38 F DE. Schleiermacher, Uber die Religion Rede an die Gebildeten unter Ihren Verachtern, Gottmgen 
1913', S 1 

39 J Verkuyl, Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap. Kampen 1975, p 479, breder p. 460-504 
40 W. Pannenberg, Was ist der Mensch'' Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie, 

Gottingen 1976\ S. 9, 11, Uem, Anthropologic m theologischer Perspektive, Gottmgen 1983, S 40-77, 
472-518 

41 G ^tAmk, Pastoraat als hulpverlening, p 113 
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op de samenhang in de verhouding God en mens De opzet van Heitink is om de beste 
elementen uit de ontwerpen van Barth en Tilhch te verbinden "Wij menen dat de Ge 
reformeerde traditie hiertoe eigen mogehjkheden biedt om breuk en samenhang recht 
te doen "̂  Deze mogehjkheid vindt Heitink terug in het dogmatisch werk van H 
Berkhof, dat een grote affiniteit bezit ten aanzien van een empirische benadering van 
de werkehjkheid De aansluiting ziet Heitink vooral op het punt dat Berkhof goddelijk 
heil en aardse werkelijkheid als complementaire begrippen beschouwt"' Het voordeel 
van de dogmatiek van Berkhof is, dat hij geloof en empine tegelijk vasthoudt Het 
principe van de bipolariteit in het ontwerp van Heitink rust hier op Zo heeft het 
hermeneutisch principe van de bipolanteit alles te maken met de aérd van de analogie 
in het spreken over de mens vanuit de bijbel en op grond van ervanng Deze wordt 
voor ons besef gekenmerkt door momenten van spanning en samenhang ^ 

De gevolgen van deze positiekeuze worden merkbaar wanneer in de verbrede 
polanteit van schepping en herschepping gesproken wordt over de mens als zondaar 
Voor Heitink is de mens als schepsel dezelfde als de mens als zondaar Zonde is geen 
lot, maar een verkeerde keuze, die verankerd is in de schepselmatige structuur van het 
mens-zijn Christelijk geloof is een weg waarin de mens zijn geestelijk funktioneren 
vanuit de totaliteit van zijn bestaan, verwerkelijken kan "' Geloof als de ene exclusie 
ve weg heeft afgedaan voor Heitink Het heil van God kan ervaren worden in de 
tussenmenselijke helpende relatie omdat het verstaan van Gods openbaring een inzicht 
IS dat doorbreekt in een ervaringsproces'"' 

2 2 Het functioneren van tnnitansche noties 

De verbreding in de antropologie is door Heitink in verband gebracht met een trinitari 
sche benadenng Het werk van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest brengt 
Heitink ertoe om een dnevoudige relatie van God en mens te tekenen Zo komt aan de 
orde de mens als schepsel (relatie God de Vader en mensen), de mens Jezus (relatie 
God de Zoon en mensen) en de Geest en de humaniteit (relatie God de Heilige Geest 
en mensen) Deze drievoudige relatie wordt door Heitink ter sprake gebracht in het 
kader van de antropologische consensus die binnen de theologie zou bestaan 

God als Schepper 

Zoals hierboven is aangegeven, acht Heitink de wijze waarop de gereformeerde 
theologie spreekt over de mens als zondaar te beperkt Binnen de theologie is er 

42 G Heitink aw p 116 
43 H Berkhof Christelijk Geloof Een inleiding tot de geloofsleer Nijkerk 1979'' p 4 G Heitink Pasto 

raat als hulpverlening p 116 Idem Praktische theologie p 88 e v 
44 G Heitink Pastoraat als hulpverlening p 118 
45 G Heitink Gids voor het pastoraat p 59 
46 G Heitink Pastoraat als hulpverlening p 167 
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aandacht gegroeid voor de mens als schepsel en daarmee verbonden God als Schepper 
Centraal m de nieuwere bezinning staat de vraag naar de goedheid van de schepping 
Met H M Kuitert meent Heitink dat het paradijs in Genesis 1 een belijdenis is van de 
goedheid van God, niet een beschnjving over de werkelijkheid van de natuur"^ Deze 
schildering komt niet op 'uit de natuur', maar uit de verbondsgeschiedenis van Israel 
H Berkhof denkt ook in deze richting de goedheid van de schepping sluit haar voorlo
pigheid en onvoltooidheid niet uit, maar verwijst naar haar doel, het Koninkrijk van 
God Het bereiken van dit doel gaat niet buiten Chnstus om Deze benadenng ziet de 
schepping als "ouverture tot en aangelegd op het heil" "̂  Dit heeft wel gevolgen Het 
werk van God als Schepper heeft niet een volmaakt, maar slechts een voorlopig 
karakter De chronologische volgorde van de goede schepping en de daarop volgende 
corrumperende werking van de zonde wordt doorbroken, want het is onmogelijk dat 
scheppingsverhalen verwijzen naar toestanden die eens bestaan hebben, maar nu niet 
meer"" Berkhof zegt het nog scherper "Wij spreken daarmee uit, dat de zonde niet 
maar een betreurenswaardige misstap van onze verste voorouders is geweest, maar diep 
in de schepselmatige structuur van het nskante wezen mens is verankerd"'° 

Als schepsel van God is de mens nog niet wat hij worden moet (evenmin als de 
hele schepping), zijn doel ligt voor hem uit De mens is on-af, zijn eigenlijke identiteit 
ligt voor hem De mens is erop aangelegd om in relatie te staan met God en zijn naaste 
en in die relaties liefde te ontvangen Het humanum is de mens als mogelijkheid 
meegegeven, maar dat vraagt om actualisenng Daarbij is er sprake van schuld en lot, 
misbruikte vrijheid, een ontkennen van het doel waarop alles is aangelegd Schepping 
is meer dan natuur, zonde is meer dan schuld Het heil komt niet op uit onze werkelijk
heid, maar het bouwt er wel op voort en het sluit erbij aan '̂ Resten van onverlostheid 
en onvrijheid dragen wij met ons mee Deze (ervaarbare) voorlopigheid van de mens 
geeft mogelijkheid voor verdere groei Als verbondspartners werken God als Schepper 
en de mens als schepsel samen aan de verwerkelijking van het eschatologische heil dat 
in termen van doel, identiteit en voltooiing van het mens-zijn kan worden uitgedrukt 

God als Verlosser 

De christologie komt bij Heitink niet geïsoleerd aan de orde, maar steeds in verbinding 
met de vragen van de antropologie '̂̂  In dit verband wordt aandacht gegeven aan de 
houding van de pastor in het pastoraat en aan de andere kant de kwaliteit van de hu
maniteit van zijn gesprekspartner Zowel naar de pastor als zijn gesprekspartner worden 
chnstologische lijnen getrokken 

47 H M Kuitert Anders gezegd Een verzameling theologische opstellen voor de welwillende lezer, 
Kampen 1970 p 17 en 25 

48 H Berkhof Christelijk Geloof p 173 178 Vgl G Heitink Pastoraat als hulpverlening p 177 
49 G M&nmk, Pastoraat als hulpverlening p 119 met verwijzing naar H M Kuitert Anders gezegd p 48 
50 H Berkhof, Christelijk Geloof p 198 
51 G Heitmk aw p 119 121 167 
52 G Heitink aw p 20 44 126 145 176 269 279 Idem Gids voor het pastoraat p 60 
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Christologische lijnen naar de houding van de pastor 

Het gaat vanuit de pastor om een houding van betrokken zijn op de ander, en een be 
schikbaar zijn voor de ander en dat alles geheel belangeloos Hienn staat de navolging 
van Chnstus centraal Heitink zegt wel dat er ongelijkheid is tussen Chnstus en ons 
want WIJ kunnen voor elkaar geen Heiland en Redder zijn, maar er is ook overeen 
komst, namelijk in de gezindheid "waaruit de mens met het oog op zijn broeder de weg 
van de ontlediging wil gaan, Fil 2,5 e v" '̂  Hier wordt gebruikgemaakt van een 
christologische categone om de juiste houding en gezindheid van de pastor te tekenen 
Een grondhouding die geleerd moet worden, en te beschrijven is in termen van het bij 
belse begrip 'diakonia' Voor Heitink ligt hier een markenngspunt m het voor zijn 
besef zo vage en vloeiende grensgebied tussen pastoraat en psychotherapie '̂' 

Niet alle therapie als geseculariseerde vorm van pastoraat, is dienst aan het 
evangelie of heeft een evangelisch moment Als het zo gezien wordt, duiken tenminste 
twee gevaren op of men stelt dat heling en christelijk geloof niets met elkaar te maken 
hebben, of men gaat de therapeutische relatie christologisch duiden Dit laatste kan de 
instemming van Heitink niet wegdragen Psychotherapie en pastoraat hebben bij Heitmk 
een wonderlijke christologisch getinte gemeenschappelijkheid in de "omgang met de 
zwakke, de vernederde en verbrijzelde mens" " Zoals Chnstus Zich vernederd heeft 
in de incarnatie, zo is er ook bij de therapeut sprake van een 'kenosis' Slechts in de 
betrokkenheid van de mens als geest op het heil van God, ligt het eigene van het pas 
toraat De diakonia van de pastor moet verstaan worden vanuit de gezindheid van 
Christus en als navolging van Hem, anders kan er geen sprake van zijn, dat wij in het 
pastoraat het werk van Christus voortzetten Trouw aan zijn bipolaire uitgangspunt 
voegt Heitink hieraan toe "Omgekeerd zouden we niet graag beweren dat wat we in 
een therapeutisch gekleurde pastorale relatie als heilzaam ervaren niets met incarnatie 
en rechtvaardiging te maken heeft" ^̂  De presentie van Chnstus wordt op deze wijze 
verbonden aan de diakonia van de pastor Deze diakonia is een onmisbaar onderdeel in 
de beweging van het heil De woorden van het evangelie worden in de pastorale relatie 
praktisch gemaakt door in het pastoraal optreden betrokken te zijn op en dienstbaar aan 
"de beweging van het heil, zoals deze in de persoon en het werk van Jezus Christus 
aan het licht treedt" " In deze beweging van het heil zijn mensen om Christus' wil 
huns broeders hoeder Door deze pastorale diakonia neemt de ontmoetingsgestalte van 
het evangelie vorm aan, en komen de pastor en zijn gesprekspartner in een krach 
tenveld waarin mensen zich bewegen en de nabijheid van 'de Heer' als een 'reële pre 
sentie' ervaren '* 
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Christologische lijnen naar de humaniteit in het pastoraat 

Ook naar de gesprekspartner van de pastor worden lijnen getrokken vanuit de chnstolo-
oie Omdat Heitink een verbrede antropologie hanteert die niet ingeklemd staat tussen 
de polen van zonde en genade, maar geplaatst wordt in de bredere polariteit van schep 
ping en herschepping, gaat zijn aandacht vooral uit naar Christus als nieuwe mens Het 
belang van de incarnatie van het Woord is hier niet primair sotenologisch, maar illu
stratief en wegwijzend voor de nieuwe schepping waar de wereld naartoe evolueert in 
Jezus Christus komt de bedoeling van God met de schepping uit In Christus is de ware 
humaniteit verschenen Alle relaties tot God, de naaste en de schepping zijn bij Hem 
te vinden in de juiste structuur De hoogste kwaliteit van het mens-zijn, uitkomend in 
liefde en vrijheid, verantwoordelijkheid en mondigheid, is in Christus te vinden 
Daarom is Hij ten volle Partner en Instrument van God " Op deze wijze trekt Heitink 
zijn verbrede antropologie door in de christologie Aan Chnstus is af te zien waarnaar 
de pastor en zijn gesprekspartner op weg zijn Bij Heitink valt het heilzame effect van 
een gesprek samen met het ervaren van de reële presentie van Christus, voor Heitink 
IS het pastorale gesprek doel in zichzelf, zonder dat God expliciet aan het Woord komt 
Werkelijke existentiële tussenmenselijke communicatie is reeds op zichzelf bevrij
dend«" 

God als Vernieuwer 

Voor de pneumatologie geldt evenzeer als voor de christologie dat er een sterke 
verbinding gelegd is met de antropologie Zowel voor de pastor als voor zijn gespreks
partner IS een concentratie te zien op de pneumatologische categorie van de 'inschake
ling Daarnaast is er aandacht voor het werk van de Geest in gemeenschappen en 
structuren 

Vanwege de verbreding in de antropologie en de christologie kan de verbreding in 
de pneumatologie niet uitblijven In de gereformeerde theologie is vanouds vrijwel 
üleen aandacht gegeven aan het werk van de Geest dat bestaat in het toepassen van het 
heil dat Christus verworven heeft Heitink zoekt aansluiting bij de theologie van A A 
van Ruler en van H Berkhof om ook andere aspecten van het werk van de Geest in het 
oog te vatten '̂ De verbreding die Heitink wenst, gaat twee kanten uit Aan de ene 
kant is er verbreding in het persoonlijke werk van de Geest in de toepassing van het 
heil en aan de andere kant is er verbreding in het bovenpersoonlijke werk van de 
Geest 

"'S In de hele aanpak en ook in de formuleringen volgt Heitink H Berkhof de verbondsopvatting van 
Berkhof herkennen we dan ook duidelijk evenals diens merkwaardige kijk op de eschatologie waarin 
elementen uit het christelijk geloof worden gecombineerd met de evolutie gedachte 

60 ZieG Heitink OH p 183 
61 G Heitink a iv p 129 
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Verbrede pneumatologie en het heil voor mensen 

De verbrede pneumatologie komt, voor wat het persoonlijk toedelen van het heil aan 
mensen betreft, uitdrukkelijk te staan in het verband van de verbrede polariteit van 
schepping en herschepping: "Wanneer we in anthropologisch opzicht nadenken over het 
eigene van het werk van de Geest, komt dit voor ons besef vooral tot uitdrukking in de 
vernieuwing en inschakeling van de mens vanuit zijn herschepping".*^ De vernieuwing 
van de mens door het werk van de Geest wordt hier gepresenteerd als een proces van 
het gelijk worden aan Christus, 'de ware mens'. De mens zelf heeft een bijdrage te 
leveren in dit proces; hij is niet alleen ontvanger in dit proces, maar hij wordt met zijn 
mogelijkheden en beperkingen als mens ingeschakeld. Daarom hoeft de pastor met 
expliciet de woorden uit de Bijbel aan de orde te stellen. Het gaat in de tussenmen
selijke relatie van pastor en gesprekspartner om ervaringen van bewustwording, ver
heldering, vertroosting, bemoediging, uitdaging of confrontatie. Deze ervaringen 
omsluiten het heil van God." 

Het heil van God wordt mede afhankelijk gemaakt van de inbreng van mensen 
Daarom kan Heitink zeggen: "De uitstorting van de Geest betekent niet minder dan dat 
God de voortgang van zijn werk mee in handen van mensen legt"." De mens wordt 
als partner opgenomen en ingeschakeld: "Het gaat, zo zou men kunnen zeggen om 
'ruimte scheppen' voor het werk van de Geest, een zoeken naar een verbinding tussen 
het handelen van God en het handelen van de mens, juist omdat de Geest het met 
bewustheid en overleg optreden niet overbodig, maar mogelijk maakt".*' Met dit 
standpunt komt de klasssieke gereformeerde theologie onder kritiek te staan omdat deze 
niet werkt met de categorie van de inschakeling en daarom in de ogen van Heitink 
mank gaat aan een spiritualisering van het geloof, waarbij heil van Godswege en heling 
van mensen in intermenselijke relaties betrekkelijk los van elkaar kwamen te staan." 
De pneumatologische inschakeling van de mens in het werk van God komt overeen met 
het openbaringsbegrip bij Heitink, waarin de menselijke ervaring een constitutieve fac
tor is. Een dilemma of een spanning tussen het werk van de Geest en het werk van 
mensen is daardoor bij voorbaat uitgesloten.*' Het gaat om "een voortdurend en tel
kens opnieuw door het intermediair van menselijke dienst zich actualiserend gebeuren", 
waarbij de mens wordt gemaakt tot subject in een voortgaande heilsgeschiedenis.'* 

62 G Heitink, lap Heitink wijst op de sekten en groepen naast de kerk waarin veel meer aandaclit is 
voor het werk van de Geest Daarin zou dan uitkomen dat er in de kerk veel te lang geen aandacht is 
geweest voor de vernieuwing en de inschakeling van de mens Vgl G HeMmV., Gids voor het pastoraal 
p 61 

63 G Wewmk, Pastoraat als hulpverlening, p 183-186 
64 G Heitink, a.w., p. 131 
65 G Heitmk, a.w., p. 152 Heitmk sluit zich aan bij A A van Ruler, Reformatorische opmerkingen m de 

ontmoeting met Rome, Hilversum/Antwerpen 1965, met name p 98 e v en 108 e.v. Hij verwijst ook 
naar naar J. Firet, Het agogisch moment in het pastoraal optreden, p 165, 175 

66 G Heitink, Pastoraat en andere vormen van hulp, p 119 
67 G HeAmV., Pastoraat als hulpverlening, p 145-147. 
68 G Heitink, Praktische theologie, p 97 Zie ook' J Firet, Spreken als een leerling Praktisch-theologi 

sche opstellen. Kampen 1987, p 30. 
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Daarbij moet bedacht worden in de lijn van A.A. van Ruler, dat de Geest bij voorkeur 
werkt door mensen en dat de mens als mens in dienst van God wordt genomen.*' 

Met een beroep op 2 Kor. 3,17 zegt Heitink dat de Geest van vrijheid haaks staat 
op elke vorm van betutteling en bevoogding. De Geest neemt de autonomie van de 
mens serieus. Kernvraag in de pneumatologie is daarom de vraag naar de verhouding 
van het handelen van God en het werk van mensen. Heitink volgt J. Firet in diens 
verwerking van het begrip 'theonome reciprociteit' van Van Ruler; men kan het zien 
als pneumatologisch synergisme.^" De leer van de charismata is daarbij belangrijk, 
want Gods Geest sluit aan bij de gaven die in het mens-zijn gegeven zijn. Het werk 
van de Heilige Geest laat zich niet methodisch inkaderen, maar het is wel mogelijk het 
communicatieve handelen zo in te richten, dat ruimte wordt geschapen voor luisterend 
leven, wederzijdse openheid en ontvankelijkheid. De vraag is dan alleen nog: "Onder 
welke condities biedt het handelen ruimte en vrijheid, opdat wat niet gedaan kan 
worden, toch kan gebeuren, wanneer Gods Geest zich hiermee verbinden wil?"" 

Verbrede pneumatologie en het heil in bovenpersoonlijke structuren 

Buiten het werk van de Geest dat verbonden wordt met de inschakeling van mensen, 
ziet Heitink ruimte voor het werk van de Geest los van mensen. Theologen als A. 
Kuyper, H. Bavinck en O. Noordmans worden genoemd om te dienen als bewijs, dat 
er in de gereformeerde traditie oog is geweest voor het werk van de Geest om alles 
naar zijn bestemming en voltooiing te leiden." In de lijn van H. Berkhof gaat Heitink 
nog een stap verder door te stellen dat overal waar mensen bevrijding ervaren, de Geest 
aan het werk is.^' Zo komt er in het concept van Heitink plaats voor het werk van de 
Geest in maatschappelijke structuren. Overal in de wereld waar bevrijding ervaren 
wordt, is de Geest op weg naar de voltooiing van de schepping in de herschepping. 

Bovenpersoonlijke structuren zijn niet alleen van belang voor het ervaren van 
bevrijding, maar ook voor de bemiddeling van het geloof door de Heilige Geest. 
Bemiddeling vindt plaats in een breder verband dan de kerk alleen: het vindt ook plaats 
in gezin, op school, in groepswerk, en maatschappelijke verenigingen. Globaal zijn er 
drie kringen: persoonlijke sfeer, sociaal verband (waaronder de kerk) en de publieke 
sector. In alledrie heeft bemiddeling van het geloof plaats, en dus is er veel bemidde-

69 G Heitink, a K., p 8"!. 98 en A A van Ruler, Reformatoiische opmerkingen in de onlmoeling met 
Rome, p. 100 

70 G Heitink, a H , p 188 en J Veenhof, De pastor als medewerker van God. Zelfstandigheid in 
pneumatologisch perspectief, in F.H Kuiper e a. (red.). Zelfstandig geloven. Studies voor Jaap Firet, 
Kampen 1987, p 41 . 

71 G Heitink, t.ap 

72 A Kuyper, Het Herk van den Heilige Geest, Amsterdam 1888. p 25 H Bavinck, Gereformeerde 
Dogmatiek, deel IV, p 702 O Noordmans, Herschepping, p 171 e v. 

7"! G Htilmk, Pastoraat als hulpverlening, p 132 Vgl H Btrkhof, Christelijk Geloof, p 111-113 Naast 
Berkhof beroept Heitmk zich ook op J Firet, die juist via de pneumatologie de weg vrij heeft gemaakt 
voor meer invloed van de .sociale wetenschappen m het pastoraat G Heitink, De omtrekken van een 
pastoraal paradigma, p 88, met verwijzing naar J. Firet, Het agogisch moment in het pastoraal optreden, 
p 166-169 
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ling buiten de directe invloedssfeer van de kerk om. De kerk moet zich richten op 
dynamische taken als organisatorisch verband en integrerende instantie m verband met 
het communicatief handelen in dienst van het evangelie. Dit leidt tot een dynamische 
ecclesiologie. Wederkerigheid, openheid en waarachtigheid moeten kenmerkend zijn 
voor de methoden van de kerk; de dialoog moet de grondfiguur zijn van alle hande-

2.3 Pastoraat als hulpverlening 

Bevrijdende begeleiding 

In pastoraat als hulpvedening, staat centraal de helpende relatie die de pastor met de 
ander aangaat." Deze relatie laat zien hoe de verhouding God en mens concreet 
functioneert binnen het pastoraat. In ontmoeting en gesprek gaat het om een vorm van 
persoonlijke begeleiding door de pastor, waarin de openbaring van Gods reddend han
delen oplicht. Deze helpende begeleiding neemt de gestalte aan van helen, bijstaan, 
begeleiden en verzoenen.^* Deze vier functies van het pastoraat acht Heitink zo 
algemeen, dat de mhoud van iemands geloof er niet toe doet, het pastoraat is altijd m 
staat om via de vier genoemde functies te bemoedigen." 

In het licht van de verbreding van het pastoraat via de algemene openbaring, is het 
begrijpelijk dat Heitink af wil van een bepaalde 'verkondigingsdwang' in het gesprek. 
Het Woord van God kan alleen ingebracht worden als er voldoende wederkerigheid is 
gegroeid in het gesprek.'* Is die wederkerigheid er niet, dan moet de pastor zich 
beperken tot een pastoraat dat uitgaat van de algemene openbaring en de primaire 
relatie van God als Schepper en de mens als Zijn schepsel. Is die wederkerigheid er 
wel, dan moet de tijd afgewacht worden van het 'kairos-moment', dat de pastor op een 
pastoraal integere wijze moet aanvoelen. Begrijpen wij het goed, dan is in het 'kairos-
moment' de nabijheid van God aan elkaar ervaarbaar en kan daarom expliciet over het 
evangelie gesproken worden. Voor Heitink heeft het gesprek, evenals voor H. Berkhof, 
een sacramentele waarde: het doet participeren aan het verbondsgebeuren door middel 
van de Heilige Geest. Het is dan niet nodig om te spreken over het geloof, ook een ge
sprek over alledaagse zaken kan bevrijdende dimensies hebben.'' Een pastorale relatie 
kan in dienst staan van heilsbemiddeling, maar dat is niet aan vaste vormen gebonden: 
de participatie aan het werk van de Geest is zeer geschakeerd.*" Een (spontane) relatie 
kan als heilzaam ervaren worden, zonder dat dit de opzet was, anderzijds zijn er ook 

74 G Heitink, Praktische theologie, p 165 
75 G. Heitink, Pastoraat als hulpverlening, p 75 
76 G Heitmk, Pastoraat als hulpverlening, p 289, Pastoraat en andere vormen van hulp, p 130. 
77 G Heitink, Pastoraat als hulpverlening, p. 234. 
78 G Heitink, a w , p 186 
79 G Heitink, a.w, p \%\-\%'i, Gids voor het pa'itoraat,p 47. 
80 G. Heitink, Gids voor het pastoraat, p 72 

58 



activiteiten die hun waarde als geleidend element reeds hebben bewezen Geleidende 
elementen kunnen zijn bijbellezen, gesprek, gebed, sacramenten, handopleggen, biecht, 
zalving, zegen, rituelen en symbolen Voorwaarde voor het gebruik ervan in het pasto
rale gesprek, is dat de ander het als zinvol ervaart ^' 

2 4 Kritische bespreking 

Plaats van de antropologie 

Heitink gaat ervan uit dat bij een pastorale benadering de mens met zijn concrete 
levengeschiedems en zijn door de moderne cultuur en samenleving bepaalde belevings-
horizon een gelijk hermeneutisch gewicht moet ontvangen als de tekst van de Bijbel 
BIJ dit hermeneutisch perspectief verhezen bijbelse gegevens over het pastoraat hun 
exclusiviteit en grotendeels hun normativiteit Heitink gaat eenvoudigweg uit van het 
empirische gegeven dat er pastoraat is "Zielzorg is er eenvoudig Een liefdevolle 
aandacht voor elkaar is met het mens-zijn gegeven Zo gaat de bijbel er ( ) van uit dat 
de mens zijns broeders hoeder is (Gen 4,9) en dat een vader zich ontfermt over zijn 
kinderen (Ps 103,13) Dat hoeft geen nader betoog"*^ Pastoraat moet mensen op
roepen om te leven op het niveau van het heil dat in Chnstus is verschenen Dit heil 
wordt via het principe van de bipolanteit verbreed van specifiek christelijk heil dat ver
bonden IS met het geloof in Gods Woord, naar een vorm van algemeen menselijk heil 
'In het verlengde hiervan functioneert de bijbel in de pastorale theologie met zozeer als 
fundering, maar meer als illustrenng van pastoraat" *' 

Doordat in het pastorale concept van Heitink de antropologie methodisch en 
inhoudelijk zo'n grote plaats inneemt, lijkt het erop dat het evangelie alleen nog dienen 
mag om de problemen van een specifieke groep mensen (namelijk de kerkmensen) te 
verwoorden De helpende relatie in het pastoraat moet het middel zijn om de goede 
weg te vinden in geloofs- en levensproblematiek, en niet meer het evangelie alleen Het 
evangelie kan als context voor bepaalde groepen en als persoonlijke motivatie van de 
pastor in rekening worden gebracht, maar het is met essentieel voor de pastorale relatie 
De verbondenheid van het pastoraat met de kerkelijke gemeente is daarmee secundair 
geworden"" De verhouding God en mens kan wel expliciet ter sprake komen in de 
pastorale ontmoeting, maar nodig is dat met, omdat de tussenmenselijke ontmoeting 
Gods aanwezigheid impliceert 

81 G Heitink tap Deze elementen zijn alleen geleidend wanneer de ontvanger zich er voor open stelt 
82 G Heitink, Pastoraat als hulpverlening p 59 Cf T Bonhoeffer Ursprung und Wesen der christlichen 

Seelsorge, Munchen 1985, S 155 160 
83 G Heitink, a w, p 60 
84 BIJ Heitink krijgen in de loop der jaren wereld en politiek steeds meer aandacht m zijn theologie Het 

verwondert daarom niet dat de aandacht voor het heil in bovenpersoonlijke structuren (zie boven) groter 
wordt en het heil in persoonlijke zin door het geloof en de kerk als geloofsgemeenschap minder wordt 
benadrukt 
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Antropologische consensus nader bekeken 

Wegens een groeiende consensus tussen theologische en andere wetenschappen acht 
Heitink een basale antropologie mogelijk Het is echter de vraag in hoeverre werkelijk 
gesproken kan worden van een consensus Heitink ontkomt er niet aan te stellen dat de 
theologische antropologie de mens anders beziet dan andere wetenschappen, namelijk 
als mens Gods *̂  De draagwijdte van de consensus reikt daarmee met verder dan een 
beperkt aantal fundamentele uitgangspunten Een bruikbaar mensbeeld kan daarmee nog 
niet gevormd worden Het is slechts een basis waarop de theologie en andere weten
schappen zelf verder moeten bouwen Wat buiten de basale antropologie valt, maakt 
dus geen deel meer uit van de consensus Bekijken we de inhoud van de consensus, 
dan blijkt deze voornamelijk te bestaan uit de visie op de mens als een zin-ervarend en 
zin gevend wezen en de mens als een eenheid in een relationele context ^̂  

BIJ Heitink maakt de mens als homo religiosus deel uit van de antropologische 
consensus Hij weet dat velen hem daann niet volgen Onder invloed van onder meer 
L Feuerbach, K Marx en S Freud is er scherpe kritiek gekomen op alle vormen van 
godsdienst, met als gevolg dat er van een positieve waardering van de menselijke 
religiositeit geen sprake kon zijn Heitink meent dat er langzamerhand een grotere 
openheid is gekomen voor de betekenis van de religieuze ervaring als een vorm van 
zin-geving in het leven van mensen en ' een toenemende bereidheid dit gegeven in de 
hulpverlening te verdisconteren" *' Ook al zou Heitink met dit laatste gelijk hebben, 
dan nog is het niet juist om als een consensus te presenteren wat niet als gemeen
schappelijke visie maar als punt van discussie wordt gezien in niet-theologische 
wetenschappen 

Voor een antropologische consensus buiten de theologie voert Heitink niet meer 
aan dan een formele overeenkomst in het uitgangspunt van de mens als een geheel die 
leeft in een veelheid van relaties en daarin zoekt naar een zinvol bestaan Van een 
antropologische consensus binnen de theologie is in het geheel geen sprake Zij berust 
op belangnjke vooronderstellingen over aard, plaats en gezag van de Heilige Schnft 
zoals die te vinden zijn bij P Tillich, W Pannenberg, H Berkhof en H M Kuitert Wie 
niet staat in een theologische traditie zoals van genoemde theologen, begint bij hele 
andere uitgangspunten en komt tot andere opvattingen Heitink gaat eclectisch te werk 
en formuleert van daaruit een 'basale antropologie', die meer berust op een naar elkaar 
toebuigen van de standpunten van een select aantal theologen dan op een werkelijk bre
de wetenschappelijke overeenstemming in de visie op de mens '*'* Het is daarom met 
vreemd wanneer bijvoorbeeld een feministische theologe als R Bons-Storm op dit punt 

85 G Heitink aw p 178 Zie ook JJ Rebel Pastoraat in pneumalologisch perspectief Een lheo\ogische 
verantwoording vanuit het denken van A A van Ruler Kampen 1981 p 4 5 en 229 232 

86 De antropologische consensus strekt zich volgens Heitink uit tot holistische relationele psychische 
evolutionistische en ethische aspecten Zie G Heitink Geloof en geestelijke gezondheid, p 70 76 

87 G Heitink Pastoraat als hulpverlening p 102 
88 Cf C Tnmp Media Vila, p 76 
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kritisch reageert naar Heitink toe. Zij maakt bezwaar tegen pastoraat als hulpverlening 
omdat dit een mensvisie impliceert die de ander ziet als een verzorgingsbehoeftig 
object.**' 

Van een substantieel significante consensus inzake het mensbeeld tussen theologi
sche en niet-theologische wetenschap is geen sprake. Wat Heitink in zijn dissertatie 
presenteert als een (groeiende) antropologische consensus, is in wezen niets anders dan 
de grootste gemene deler in de visie van een geselecteerd gezelschap van - zij het 
invloedrijke - wetenschappers. Later spreekt hij hierover meer genuanceerd. De 'basale 
antropologie' moet opgevat worden als een arrangement van theologische en sociaal
wetenschappelijke inzichten, "die in hun samenhang een handelingsperspectief openen"; 
het arrangement is voor correctie vatbaar.'" Aan dit basale mensbeeld voegt hij 
bovendien nog toe het structuralistisch gezichtspunt van de "de-subjectivering onder 
invloed van culturele en maatschappelijke factoren"." De maatschappijkritische 
instelling heeft zich blijkbaar gaandeweg sterker ontwikkeld bij Heitink. 

De relatie antropologie en algemene openbaring 

De verbrede antropologie komt bij Heitink tot stand door het verbreden van de 
betekenis van de algemene openbaring. Daar zijn sterke bezwaren tegenin gebracht. In 
de gereformeerde theologie is het onderscheid tussen algemene en bijzondere openba
ring gangbaar. Heitink buigt de algemene en de bijzondere openbaring naar elkaar toe 
met behulp van een empirisch openbaringsbegrip. Het resultaat is dat voor Heitink de 
weg van de algemene openbaring een nieuwe toegang tot het heil opent, terwijl in de 
gereformeerde confessies de algemene openbaring slechts leidt tot een schuldigverkla-
ren van de mens, niet om er een positief te waarderen aanknopingspunt in te vinden.'^ 
Heitink sluit zich aan bij de veronderstelling van H. Berkhof, dat goddelijk heil en 
aardse werkelijkheid complementair zijn.'' Het is op grond van deze veronderstelling 
dat Heitink het principe van de bipolariteit invoert. Bij Berkhof speelt de gedachte van 
de elevatie van de natuur en de procesmatige en sprongsgewijze ontwikkeling van de 
schepping van voorlopigheid naar voltooiing een grote rol. Dit gedachtenklimaat 
herinnert aan de theologie van P. Tillich en S. Hiltner. Deze vorm van theologiseren 

89 Zulke antropologie maakt het pastoraat te paternalistisch en heeft geen ruimte voor emanciperende facto
ren, aldus R. Bons-Storm, Kritisch bezig 7ijn met pastoraat. Een verkenning van de interdisciplinaire 
implicaties van de practische theologie, Den Haag 1984, p. 86, 114. 

90 G. Heitink, Praktische theologie, p. 249. 
91 G. Heitink, a.w, p. 250 Vg! Idem, Voortgaande bezinning rond het pastoraat - toegespitst op de relatie 

van pastoraat en politiek, in' H Faber (red ), Pastoraat - balans en perspectief, deel I, Kampen 1983, 
p. 64-77. 

92 W.H. Velema, in T/i/? (21) 1978, p. 153-157, vgl. J.J Rebe\, Pastoraat in pneumatologisch perspectief, 
p. 231-232. 

93 Zie G. Heitink, Pastoraat als hulpverlening, p. 15, 21-22 
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gaat wel sterk in op de menselijke existentie, maar, zo vraagt J.J. Rebel zich af, en wij 
met hem, is het nog wel bijbels?'" 

Door goddelijk heil en aardse werkelijkheid als complementaire grootheden te 
beschouwen en te kiezen voor een basale antropologie, ontkomt Heitink niet aan een 
schema van natuur en genade, waarbij de genade voortbouwt op en aansluit bij de na
tuur.'^ Hoezeer Heitink zichzelf ook ziet staan in de traditie van de gereformeerde 
theologie, toch ontkomt hij niet aan de kritiek van de gereformeerde theologie die juist 
het schema natuur en genade steeds resoluut heeft afgewezen! De spanning die ontstaat 
in de gereformeerde theologie tussen enerzijds de algemene openbaring en de over
gebleven menselijkheid (de mens als beeld van God) en anderzijds het spreken over de 
corruptio totalis, is bij Heitink geheel verdwenen omdat hij openbaring en ervaring 
probeert te verbinden. Het is echter onmogelijk twee zo ongelijksoortige dingen tot een 
eenheid om te smeden zonder dat er wezenlijke elementen verloren gaan."' 

De bijbelse volgorde schepping en verlossing 

De gedachte dat de schepping door God onvoltooid is geschapen, laat zich bij Heitink 
gemakkelijk verbinden met de opvatting van de verhouding van God en mens als 
partners die samenwerken aan de eschatologische voltooiing van de schepping met als 
einddoel het Koninkrijk van God. Het bezwaar tegen deze voorstelling van zaken is 
allereerst de manier waarop met het getuigenis van de Bijbel wordt omgegaan. Niet 
alleen in het boek Genesis wordt de chronologische volgorde van de goede schepping 
en de daaropvolgende zondeval aangegeven, die is ook te vinden in bijvoorbeeld 
Romeinen 3 en 5 en 1 Kor. 15, 21-22 en het wordt op vele andere plaatsen mede ver
ondersteld. Verder is de verhouding tussen God en Zijn schepping problematisch 
geworden. Heitink volgt H. Berkhof in de gedachte dat de schepping niet af is en dat 
de zonde diep verankerd ligt in de structuren van de geschapen werkelijkheid. Daardoor 
is menselijke zonde niet alleen schuld, maar ook lot en daarom tragiek geworden." 
Zonde is een door God geschapen mogelijkheid. De verantwoordelijkheid voor de 
zonde komt daarmee ook bij God te liggen. Deze opvatting leidt tot een vervaging van 

94 J J. Rebel, Pastoraat in pneumatologisch perspectief, p 231 Vgl C Tnmp, die protesteert tegen een 
selectief, illustratief en oneigenlijk gebruik van de Bijbel in de empirische theologie waarbij ervan uitge
gaan wordt "dat ons in de Bijbel een aantal creatieve en inspirerende 'geloofsmodellen' of 'metaforen' 
overgeleverd is", en dat de Bijbel zelf relatief en dus communicatief is. C. Tnmp, Communicatie en 
ambtelijke dienst, Groningen 1976, p. 53. Het standpunt dat Tnmp afwijst is ook bij Heitink wel te vin
den: "Ervaring is de neerslag van Gods openbaring m de belevingswereld van mensen". G. Heitink, Gids 
voor het pastoraal, p. 57 

95 Vgl. JJ. Rebel, a.w,p 230. 
96 Vgl WH Velema, Hoe christelijk is de christelijke ethiek?, Kampen 1983, p. 14/15: "Wie van 

Openbaring uitgaat, wil erkennen dat hem iets geopenbaard wordt. Hij weet het uit zichzelf niet. (. .) De 
Aufklarung gaat uit van een precies tegenovergesteld standpunt De mens weet de dingen uit zichzelf 
Ze behoeven hem niet geopenbaard te worden Wat nodig is, is opheldering Aufklarung". 

97 Vgl. H Berkhof, Christelijk geloof, p 219' "En zelfs de op zichzelf blasfemische gedachte dat God de 
oorzaak van de zonde is, blijkt nu een waarheid te bevatten Hij heeft ons doen opkomen uit een 
wordende wereld als bedreigde en uitgedaagde schepselen". 
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de grenzen van goed en kwaad. De Reformatie heeft geleerd dat de mens goed 
geschapen is en dat de zonde niet van het begin af aan in de schepping zelf gelegen is. 
Daarmee respecteert de reformatorische theologie de bijbelse volgorde van de goede 
schepping en het moedwillig vallen in de zonde." De goede schepping staat in de 
gereformeerde theologie in verband met de afstand tussen God en de geschapen 
werkelijkheid en de afstand tussen God en mensen. Bij Berkhof en Heitink is daarvan 
geen sprake meer, omdat zij van een godsbeeld met modalistische trekken uitgaan, 
waarbij het eigen persoon-zijn van de drie goddelijke personen opgaat "in het chiffre-
zijn van het evolutieve geschiedenisproces, waarin God en mens participeren".™ 

Christus in het pastoraat 

De diakonia van de pastor als onmisbaar onderdeel in het present stellen van Christus 
in het pastoraat en als voortzetting van het werk van Christus, gecombineerd met de 
sacramentele waarde die wordt toegekend aan het pastorale gesprek"", maken dat 
Heitink moeilijk het verwijt kan ontgaan dat hij een repeterend incamatiebegrip 
hanteert.'"^ De pastorale relatie waarin de 'communicatie van het evangelie' plaats
vindt, is niet een middel om de 'beweging van het heil' op gang te brengen of daaraan 
dienstbaar te zijn, maar het is op zichzelf een moment in het komen van God tot de 
mens en als zodanig een vorm van voortgezette incarnatie. Daarom kan Heitink ook 
zeggen dat 'het verhaal van God met de mensen' een doorgaand verhaal is, dat wel een 
zekere concentratie kent in de Persoon en het werk van Jezus Christus, maar dat zich 
ook uitstrekt over onze tijd.'°' De unieke en beslissende betekenis van Persoon en 
werk van Christus treedt hier terug om nog slechts te dienen als voorbeeld van hoe 
God in het algemeen met mensen omgaat. Want het gaat Heitink om de actuele bete
kenis van Christus, en een actuele gerichtheid op de 'Sache Jesu'; alleen zo komen de 
verschillende lijnen van de "handelende Heer en de aktuele ervaring"'"^ door de 
bipolaire hermeneuse bij elkaar. 

Terecht heeft J.J. Rebel erop gewezen dat de incarnatie niet uitgelegd mag worden 
als elevatie van de menselijke natuur, maar als een vernedering van Christus, zodat 

98 J van Genderen, Nieuwere gedachten over de zonde, in: A.G Knevel (red ), Zonde, Kampen 1987, p 
44 e.v. 

99 C Graafland, Berkhofs theologie in het licht van de gereformeerde traditie, in E. Flesseman-Van Leer 
e a (red ), Weerwoord Reacties op dr. H Berkhofs Christelijk Geloof, Nijkerk 1974, p 50. 

1(X) C. Graafland, a art (1974), p 48. Zie ook- J.P. Versteeg, De Heilige Geest en Christus, m- J C Coetzee 
(red.), Komnkryk, Gees en Woord, Pretoria 1988, p. 315 ev. 

101 G HexUnk, Pastoraal als hulpverlening, \>. 181-184. 
102 Zie G. Heitink, a.w., p. 161. Daar stelt Heitink dat de relatie tussen het Rijk van God en het pastoraat 
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zondaren behouden kunnen worden "" De satisfactonsche en sotenologische beteke
nis overheerst in de eenmahge incarnatie en daarom kan het optreden van de pastor niet 
beschreven worden in christologische termen zonder afbreuk te doen aan de heilshisto-
nsche en sotenologische betekenis van de vleeswording van Christus Heitmk heeft 
zeker oog voor de problemen die hier rijzen in verband met de positie van Christus, het 
gevaar dat de pastor wordt overvraagd en dat heil wordt verwisseld met heling in 
therapeutische zin '°* Toch ontkomt hij er zelf niet aan omdat de presentie van Chns-
tus IS ingesloten in het spreken en handelen van de pastor de nabijheid en distantie uit 
de christologie zijn op een bipolaire wijze op elkaar betrokken, zodat mensen m het 
pastoraat het werk van Christus kunnen voortzetten '°'' In plaats van onderscheiding 
is er een osmotische vermenging van nabijheid en distantie, omdat Heitink ze niet al
leen op elkaar betrekt maar ook in elkaar laat overgaan Terminologisch is er wel een 
onderscheiding van nabijheid en distantie, maar functioneel gaan ze in elkaar over 
Heitink zegt wel dat wij geen Heiland of Redder van elkaar kunnen zijn (moment van 
distantie), maar aan de andere kant is de presentie van de Heiland geheel gebonden aan 
de diakonia van de pastor (moment van nabijheid) Gevolg is dat het nabijheids-
moment het distantie-moment omgeeft en overvleugelt, zozeer dat de vraag opkomt of 
er nog wel ruimte blijft voor de directe en onmiddellijke omgang van Christus met de 
gesprekspartner van de pastor '°* 

Het heilzame effect van het pastorale gesprek valt bij Heitmk samen met de 
ervanng van de presentie van Christus, ook zonder dat God en Zijn Woord expliciet ter 
sprake worden gebracht De heilservanng in het pastorale gesprek richt zich niet 
noodzakelijk op God, maar op het eschatologische mens-zijn waarvan Christus het 
voorbeeld is Daardoor begint een antropologisch gefundeerde soteriologie de 
christologische te verdringen De chnstologie fungeert nog slechts als illustratie en niet 
als fundament De illustratieve in plaats van exclusieve plaats van de christologie leidt 
daarnaast tot een procesmatig spreken over het geloof In het geloof zijn mensen in de 
visie van Heitink onderweg orn vanuit hun huidige ervaringen een weg te banen naar 
een in de toekomst geplaatste identiteit '"* 

De verhouding christologie en soteriologie 

Opvallend afwezig bij Heitink is een duidelijke band van de christologie met de 
soteriologie Op de cruciale momenten van zijn denken vinden we wel een verbinding 
van de christologie met de antropologie en met de pneumatologie, er wordt zelfs een 
pleidooi gevoerd voor een tnnitcinsche benadenng van het heil voor mensen, maar de 

105 J J Rebel Pastoraat in pneumatologisch perspectief p 234 
106 G Heitink De theologie van de Klinische Pastorale Vorming of Wybe Zijlstra als pastoraal theoloog 

in G Heitink e a Ontgmmngswerk Kampen 1985 p 112 116 Idem Identiteit en competentie van de 
pastor in het licht van de Klinische Pastorale Vorming in PT" (18) 1991 p 148 e v Vgl J Veenhof 
Heil en heling in G Heitmk en J Veenhof (red ) Heil heling gezondheid Den Haag 1990 p 11 25 

107 G Heitink Pastoraat als hulpverlening p 279 
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sotenologie fungeert meer als een pro-memone-post dan als een werkelijk structuurele
ment m de christologie De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de concentratie 
op Chnstus als mens In het concept van Heitink vallen met zozeer m de chnstologie 
alswel m de antropologie de essentiële beslissingen Juist omdat Heitink tot tweemaal 
toe uitkomt bij de consensus van de verbrede antropologie, moet hij deze in de 
christologie in rekening brengen Bij de antropologie is de stelling geponeerd dat bij
belse antropologie meer is dan sotenologie Dat is de reden waarom in de chnstologie 
de sotenologie niet meer centraal kan staan Voor Heitink zijn woorden als 'bevnjding' 
en 'redding' niet meer verbonden met het Woord van Boven dat van buitenaf de mens 
wordt aangezegd, maar in zijn empirisch gefundeerde theologie gaat het hier om er
varingen van mensen die als bevrijdend en toekomst-openend beleefd worden De 
christologische sotenologie gaat hier vrijwel geheel ten onder ten gunste van een 
antropologische sotenologie 

Het IS opmerkelijk dat Heitink de geschetste lijnen van de christologie naar het 
pastoraat trekt, hoewel hij zich bewust is van de gevaren hiervan Zijn motief is vooral 
te zoeken in de solidariteit van God met de lijdende en door angst gekwelde mens 
Deze goddelijke solidanteit komt het meest uit in de incarnatie Het motief van de 
solidanteit geeft een geheel eigen accent aan de incarnatie Chnstus is niet gekomen 
om voor de zonde van mensen te lijden en hun schuld te verzoenen met God, maar 
Zijn komst staat in dienst van de goddelijke solidariteit en laat zien dat God Zich per
soonlijk inzet voor de humaniteit op aarde "" Door de incarnatie zo op te vatten, ont
vangt het evangelie de functie van een stimulans in het proces van de menswording van 
de mens De menswording van God wordt verstaan als een geïntensiveerde poging tot 
het omhoogstoten van het humanum Door de nadruk op de nabijheidsgestalte van God 
in de incarnatie, is het gevaar groot dat in het godsbeeld transcendentieverlies optreedt 
Verder ontstaat er een evolutionistische en optimistische mensvisie, die met meer recht 
kan doen aan wat er in de Bijbel staat vergeving wordt acceptatie en die acceptatie 
moet zich uiten in verandering van persoon of structuren, pastoraat vindt met plaats 
binnen de polen van zonde en genade, maar is met de schepping gegeven '" 

Pneumatologische inschakeling van de mens 

De lijnen die Heitink trekt vanuit de christologie naar het pastoraat brengen hem bij 
een zekere vorm van repeterende incarnatie In de pneumatologie conespondeert 
hiermee een sterke binding van het werk van de Geest aan de categorie van de 'inscha
keling' van de mens Heitink meent aan de gereformeerde traditie een zekere legitima
tie op dit punt te kunnen ontlenen, want hij ziet zich staan in de lijn van de gerefor-

110 Zie G ne\lm\i. Pastoraat als hulpverlening p 125, 168 169 Idem a art (1987), t a p Vgl C Tnmp 
Media Vita p 30 
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meerde traditie, waarin altijd gezocht is naar een zeker evenwicht tussen de goddehjke 
en de mensehjke faktor, het handelen van God en het handelen van de mens "̂  

De pastor wordt ingeschakeld om voor zijn gesprekspartner de weg te ontsluiten tot 
ware menswording, waarvan Chnstus het beeld is Samen ervaren de pastor en zijn 
gesprekspartner in het overwinnen van allerlei problemen en conflicten en m het bele 
ven van het ware mens zijn, een stuk vernieuwing en bevrijding Via de categorie van 
de inschakeling (let wel niet rechtstreeks') wordt de Geest verantwoordelijk geacht 
voor de participatie in het heil van God Door middel van de inschakeling van mensen 
werkt de Geest aan de humaniteit van mensen Daann beleven zij het heil van God 
Het werk van de Geest wordt hier zozeer verbonden aan en afhankelijk gemaakt van 
de inschakeling van de menselijke pastor of een ander die optreedt in dienst van de 
Geest, dat er vrijwel geen ruimte meer overblijft voor een onmiddellijk werken van de 
Geest in het hart van mensen Hiermee loopt Heitmk het grote gevaar, geen plaats meer 
over te houden voor het Persoon-zijn, de goddelijkheid en de soevereiniteit van de 
Heilige Geest We zien hier hoe Heitink het agogisch moment in het pastoraal optreden 
transponeert naar de pneumatologische inschakeling Zo komt een verbreding tot stand, 
waarbij de verbinding van theologische en agogische gegevens wordt gevonden via de 
pneumatologie, die een bewust te werk gaan met overbodig, maar juist mogelijk 
maakt " ' 

Participatie in het heil van God is bij Heitink alleen mogelijk via de pneumatologi 
sche inschakeling van de mens in het werk van God Het gaat om een vorm van 
synergisme, waarbij de subjectiviteit van Christus en het pastoraal optreden van de 
pastor worden vermengd en mensen als verbondspartners worden betrokken bij het 
geschieden van het heil De pneumatologie functioneert hier alleen nog als een formele 
categone De reden daarvoor is dat het heil van God niet exclusief via de christologie 
ontsloten wordt, maar het wordt in de ervanngshonzon van de menselijke werkelijkheid 
gepositioneerd Door de pneumatologische inschakeling wordt de mens in staat geacht 
zijn eigen heil (mede) te bewerken Heil dat mensen zelf bewerken en ervaren, vraagt 
alleen nog om een formele pneumatologische legitimatie 

Er is mets tegen op een reële inschakeling van de geestelijke mens in het werk van 
God Het bezwaar tegen de pneumatologische inschakeling zoals die bij Heitink 
voorkomt, is dat hier het geloof ontbreekt als toegang tot het heil en als middel waar 
door mensen deel ontvangen aan de Geest, de gaven van de Geest en de werken van 
de Geest 

Een tweede bezwaar richt zich tegen het ontbreken van de Schrift als cntenum 
voor het beoordelen of iets al dan met gezien mag worden als een mede-werken met 
de Geest Want in Gods Woord wordt de mogelijkheid aangewezen dat men ook de 
Geest kan tegen-werken "" De blijvende prioriteit van het werk van de Geest ten 
opzichte van het werken van mensen komt hierdoor niet meer uit Daarbij komt dat het 
werk van de Geest met alleen initiërend van aard is, maar er is ook een continuerend 
en voltooiend aspect, zodat het handelen van de mens in dienst van God van begin tot 
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eind verbonden blijft aan en afhankelijk blijft van het handelen van de Geest Een 
pneumatologie waarbij er alleen plaats is voor een initiërend handelen van de Geest om 
zodoende de volle ruimte te bieden aan het zelfstandig geestelijk functioneren van de 
mens, doet geen recht aan het plerofonsch aspect van het werk van de Geest Bij 
Heitink ligt dit ingevouwen in het handelen van mensen Van een werkelijke inhabi-
tatio van de Geest is dan geen sprake meer Na het initiëren van de handeling krijgt de 
Inhabitator bij Heitink het karakter van de Absconditus^ Dit is in strijd met de portee 
van de inhabitatio, namelijk het voortdurende wonen en werken van de Geest in het 
hart van de gelovige 

BIJ Heitink participeren alle mensen in het werk van de Geest De pnonteit komt 
hierdoor te liggen bij het werken van mensen aan wat zij als bevrijdend en heilzaam 
ervaren Het gevolg hiervan is dat de vorm van synergisme die Heitink hanteert, er 
inhoudelijk op neerkomt dat christologie en pneumatologie samenvallen met het han
delen van mensen Slechts achteraf dienen christologie en pneumatologie ter legitimatie 
van het menselijke handelen 

Pneumatologie en heilsbemiddeling 

De verbreding van de pneumatologie in samenhang met maatschappelijke en kerkelijke 
structuren leidt tot een verschuiving Er is nog wel sprake van de applicatio salutis 
door de Geest, maar deze geschiedt niet meer alleen in een persoonlijke geloofsrelatie 
Bovenpersoonlijke structuren zijn ook geschikt voor de bemiddeling van het heil binnen 
en buiten de kerk Hierdoor is de grens tussen geloof en ongeloof heel vloeiend gewor
den Het IS met duidelijk hoe Heitink zich kan verweren tegen het verwijt dat ook 
mensen die op grond van persoonlijke motieven kiezen voor een andere godsdienst dan 
het chnstendom, toch geacht worden te delen in het heil van het christelijk geloof 
Verder is het gevaar van verzakelijking niet denkbeeldig - ook al bedoelt Heitink dit 
met omdat de Geest als Persoon bij de bemiddeling van het heil in de bovenpersoon
lijke structuren nog slechts indirect betrokken is Gevolg daarvan is dat het heil 
anoniem ingevouwen wordt in het handelen van mensen en hun sociale structuren 
Hieraan ten grondslag ligt een verschil in visie op en waardering van de ordeningen en 
structuren in kerk en maatschappij Kunnen structuren deel uitmaken van de heils
bemiddeling of zijn ZIJ hooguit (onvolmaakte) gestalten van het heil''"' Evenals bij 
de christologie moet hier de vraag gesteld worden of hier nog wel plaats is voor de di
recte relatie van de Geest en de gelovige, die in het Nieuwe Testament als wezenlijk 
wordt getekend "* 

115 Vgl WH Velema Geroepen tot heilig leven Kampen 1985 p 151 167 
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Pastoraal gesprek als sacrament 

Het beschrijven van het pastorale gesprek met formuleringen ontleend aan de sacra-
mentstheologie, heeft Heitink niet alleen bij Berkhof gevonden, maar ook bij E 
Thumeysen In het pastoraat bij Thumeysen ligt inhoudelijk de nadruk op de verkondi
ging van het Woord van God en formeel op de werkvorm van het tussenmenselijk 
gesprek waann de concrete mens wordt uitgenodigd met zijn zorgen en noden naar 
voren te komen Het gaat er dan om, "daB es in, mit und unter dem Gesprach zu einer 
Begegnung komme" ' " De pastorale ontmoeting moet op deze wijze in dienst staan 
van de ontmoeting met God Thumeysen spreekt weliswaar niet over het gesprek als 
een sacrament, maar hij gebruikt wel de terminologie "in, mit und unter", die in de Lu
therse theologie dient om de reële presentie van Chnstus in het avondmaal aan te 
geven Bij Thumeysen gaat het gesprek tussen de pastor en diens gesprekspartner niet 
naadloos over in de ontmoeting met God en evenmin wordt de ontmoeting met God ge
acht vanzelf te geschieden onder het pastorale gesprek Er is sprake van een breukvlak 
in het gesprek het voorbehoud van de Geest zit er tussen "* 

BIJ Heitink is het werk van de Heilige Geest verbonden met antropologische noties 
waarvan de categone van de 'inschakeling' de voomaamste is Daarom wil hij niet 
weten van een breukvlak in het gesprek of een voorbehoud van de Geest m de zin van 
Thumeysen Wanneer Heitink spreekt over het sacramentele karakter van het pastorale 
gesprek dan wil hij vooral recht doen aan het 'tekenkarakter' van de pastorale relatie 
Echter vanwege het pneumatologisch synergisme zijn voor hem teken en betekende 
zaak één " ' Hierdoor komen het optreden van de pastor en de presentie van Chnstus 
te veel in eikaars verlengde te liggen en de pastorale ontmoeting ontvangt de kwaliteit 
van een openbaringsgebeuren '̂ ° 

Verhouding godsbeeld en mensbeeld 

In Heitinks concept van pastoraat als hulpverlening wordt de relatie van God als Schep 
per tot mensen gemaakt tot een uitgangspunt voor het pastoraat Er is ook pastoraat 
waarin de openbanng van God in Chnstus door Woord en Geest expliciet aan de orde 
komt, maar dit is te zien als een smallere bovenbouw op de ondergrond van de algeme
ne openbaring waann God als Schepper centraal staat Bij het smallere pastoraat is er 
sprake van een geloofsrelatie van mensen met God in een ecclesiologische context, bij 
de verbrede opvatting van pastoraat is dat niet meer nodig Vanuit trinitansch-theolo-
gisch gezichtspunt is het bezwaar daartegen dat de Personen van Vader, Zoon en Hei
lige Geest te weinig onderscheiden worden van Hun werken in de schepping, in de 
houding van de pastor en in de bovenpersoonlijke stmcturen Op grond van wat mensen 
heilzaam en bevrijdend achten in het werk van God, ontwikkelen zij een eigen gods 
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beeld Hun eigen ervaring - die per definitie beperkt is door allerlei persoonlijke, 
sociale en culturele factoren - is daarbij geworden tot maatstaf Aanvulling, correctie 
en ijking van het door eigen ervanng verkregen godsbeeld door de breedte van een 
normatieve openbanng worden met essentieel geacht Het mensbeeld van de mens als 
zinervarend en zingevend wezen is constitutief betrokken bij het godsbeeld 

In de verhouding tussen God en mens zien we bij Heitink een aantal opvallende 
kenmerken. Niet het relationele aspect van de verhouding tussen God en mens als 
personen staat centraal, maar het existentiële aspect van de menselijke ervanng die 
correleert met het goddelijke handelen Het geheel functioneert in het strategische 
perspectief van Gods Koninkrijk Mensen participeren met God in een verbondsgeschie
denis die erop gencht is dat de werkelijkheid meer zal gaan beantwoorden aan het per
spectief dat ons in het geloof geschonken is in de komst van het Koninkrijk van 
God.'^' De spintualiteit in de zin van de beleving van de verbondenheid en harmonie 
binnen het verbondsgebeuren, wordt pnmair opgebouwd door het gezamenlijke doel dat 
God en mensen nastreven en het gezamenlijke handelen om dit te bereiken en pas 
daarna door de liefde en genade van God en het geloof van mensen als antwoord 
daarop.'" 

121 G He\lmk, Praktische theologie, p 153, 195 211 
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HOOFDSTUK 3 
J.J. Rebel: pneumatofore mensen 

De tweeheid van 'kerugmatisch' en 'participerend' pastoraat behoeft volgens J.J. Rebel 
geen tegenstelling of dilemma te zijn. Een zielzorg die zowel het kerugma als de mens 
centraal stelt, is bijbels en reformatorisch gezien geboden.' Daarom ziet Rebel het, 
evenals Heitink, als de opdracht van onze tijd om de traditie van de klassieke gerefor
meerde theologie te integreren met eigentijdse psychologische inzichten. Echter, Rebel 
komt daarbij tot een geheel ander concept dan Heitink omdat hij uitgaat van andere 
antropologische vooronderstellingen. Hij doet een poging het pastoraat opnieuw te 
doordenken vanuit de overtuiging dat de pneumatologie zich in het verleden te veel 
heeft beperkt tot de heilsbemiddeling op zichzelf en zich te weinig heeft beziggehouden 
met de plaats en het functioneren van de mens in deze bemiddeling.^ Deze beperking 
is volgens Rebel nog niet te vinden in de theologie bij Calvijn, noch in de reformatori
sche belijdenisgeschriften van de zestiende en zeventiende eeuw. In de theologie van 
A.A. van Ruler vindt Rebel aanknopingspunten om te stellen dat het werk van de Hei
lige Geest met alleen door een soteriologische christologie wordt bepaald. Er is een 
relatieve zelfstandigheid van de Geest ten opzichte van Christus waardoor Hij de mens 
als mens inschakelt, niet alleen in intermenselijke relaties, maar ook in het werk van 
God en Zijn Koninkrijk. De verhouding God en mens wordt pneumatologisch bepaald 
door de categorie van de 'theonome reciprociteit'. 

3.1 Pneuma en humanum 

Knelpunten in de theologische antropologie door gebrek aan een goede pneumatologie 

Rebel wordt er niet moe van om in allerlei toonaarden te betogen, dat de verhouding 
God en mens in het pastoraat te veel met behulp van chnstologische categorieën wordt 
geformuleerd met als gevolg dat de pneumatologie teleurstellend weinig betrokken 
wordt bij de theologische bezinning op het pastoraat.^ Het is niet zijn bedoeling om 
een pastoraal-psychologisch bepaald pastoraat te corrigeren, integendeel: hij wil het 

1 J J Rebel. Pastoraat m pneumatologisch perspectief Een theologische verantwoording vanuit het 
denken van A A van Ruler, Kampen 1981, p 2 

2 JJ Rebel, Pneumatologie en pastoraat, in ThR (25) 1982, p 155-170, Idem, De pneumatologische 
dimensie in het pastoraat, in J J van de Bank e a (red ), Ervaren waarheid Opstellen aangeboden aan 
dr H Jonker, Nijkerk 1984, p 111 Gezien zijn leeropdracht als bijzonder hoogleraar in Groningen, 
verwondert het niet dat de publikaties van Rebel zich vanaf 1993 voornamelijk op vragen richten die te 
maken hebben met geestelijke verzorging in zorginstellingen J J Rebel, Geestelijke verzorging tussen 
kruis en munt Ambivalenties in het werk van de geestelijke verzorger in zorginstellingen, Utrecht 1993 
(inaug rede). Idem, Een ander mens Ontmoetingen met zieken. Kampen 1995, Idem. Geestelijke Verzor
ging rond 2000 Identiteit en Perspectief, Zeist 1997 (afscheidscollege), J J Rebel e a (red). Wel 
bezorgd Geestelijke verzorging en gezondheidszorg. Kampen 1998 
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theologisch verantwoord onderbouwen en legitimeren, waarbij er meer ruimte en 
mogehjkheden ontstaan dan bij slechts een christologische onderbouwing * De nood
zaak daarvan probeert Rebel aan te tonen door te wijzen op knelpunten in de theologi
sche antropologie die voorkomen bij zowel meer 'kerugmatisch' als meer 'partici
perend' pastoraat 

De vraag naar het mensbeeld is in onze tijd dnngend actueel geworden door de 
opkomst van de psychologie en andere menswetenschappen De antropologie is in hoge 
mate een bepalende factor voor de verhouding van psychologie en theologie Naar de 
kant van het 'kerugmatisch' pastoraat zegt Rebel pastores mogen uit angst voor een 
verpsychologisenng van het pastoraat niet meer het gesprek met de psychologie uit de 
weg gaan, omdat de resultaten van de menswetenschappen daarvoor te indrukwekkend 
zijn' Naar de kant van het 'participerend' pastoraat klinkt de waarschuwing dat de 
invloed van psychologie en psychotherapie er niet toe mogen leiden dat het pastoraat 
aan theologisch gehalte inboet Daarom moet de theologie er niet voor terugschrikken 
om het humanum anders te waarderen dan m andere wetenschappen 

Antropologische knelpunten die ontstaan in het 'kerugmatisch' pastoraat schetst 
Rebel aan de hand van het pastoraat bij Thumeysen De nadruk bij Thumeysen ligt op 
het verkondigingskarakter van het pastorale gesprek, niettemin hangt het van Gods 
Geest af of het komt tot een werkelijk horen en verstaan van de verkondiging De 
moeite van Rebel - hij noemt het een "pijnlijk tekort" - is gelegen in "het feit, dat de 
Heilige Geest de mens met uitschakelt, maar juist als mens wil inschakelen in Gods 
vemieuwingswerk"' In het spoor van K Barth zit Thumeysen te veel gevangen in een 
christologische antropologie met als gevolg een versmalling en verkramping van de 
humaniteit Barth en Thumeysen gaan uit van de (voor mensen) pnncipieel onover
brugbare afstand tussen God en mens Alleen in Chnstus wordt de strikte diastase God
mens overwonnen Daarom wordt de verhouding tussen God en mens principieel door 
de christologie bepaald De viva vox Chnsti moet gehoord worden omdat alleen 
daardoor een heilzame ontmoeting tussen God en mens kan plaatsvinden Daarop richt 
zich de kritiek van Rebel Thumeysen neemt de mens als mens ten diepste met seneus 
vanwege een eenzijdig gepreoccupeerd zijn van de pastor met de verkondiging 
Daardoor volgt hij zijn gesprekspartner niet meer en komt te vroeg aan de grens van 
de luisterhouding Thumeysen beroept zich voor de ejficacia van het pastorale gesprek 
op het voorbehoud van de Geest, maar geeft verder niet aan op welke wijze de mens 
functioneert binnen het krachtenveld van de Geest en welke processen zich daar vol
trekken ^ HIJ kan dat vanuit zijn concept ook met, omdat het diastatisch moment tussen 
God en mens alleen via de chnstologie overwonnen kan worden Inschakeling van 
mensen bij het werk van God via christologische categorieën leidt tot synergisme, 
hetgeen ook in de dialectische theologie sterk is afgewezen 

Niet alleen 'kemgmatisch' pastoraat met een dialectisch-theologische achtergrond 
lijdt aan een versmalde mensvisie door gebrek aan een pneumatische antropologie. 

4 JJ Rebel, Pneumatisch pastoraat, in f7" (17) 1990, p 561 
5 J J Rel)el, Pastoraat m pneumatotogisch perspectief, p 5 
6 JJ Rebel, a w , p 211 
7 JJ Rebel aw p 212 
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maar ook een theoloog als J E Adams Adams wil trouw blijven aan het onfeilbare 
Woord van God, maar heeft eveneens te weinig ruimte voor de mens vanwege een te 
smalle pneumatologie, aldus Rebel * Bij Adams is de Bijbel een "textbook for counse
ling" ' Zijn concept van 'nouthetic counseling' bevat een kritisch reactiemoment ten 
opzichte van de Amerikaanse pastorale theologie, in het bijzonder tegenover Hiltner 
'Nouthetic counseling' legt er de nadruk op dat ieder mens een schuldige zondaar is die 
de genade van God nodig heeft'" De Heilige Geest bewerkt deze genade in het leven 
van mensen door het Woord van God "The Holy Spint Himself has plainly told us 
how He works He says in the Scriptures that He ordinanly works through the Scriptu
res The Bible is the Holy Spint's book" " Rebel verwijt Adams dat in diens visie de 
mens en de menswetenschappen buiten de werking van de Heilige Geest nauwelijks 
iets betekenen.'^ De vraag waar het Rebel om gaat, is "Gaat het wel uiteindelijk om 
'Chnst-centered life"? Is in Jezus Chnstus alles reeds gegeven'' Gaat het uiteindelijk 
om het chnsten-zijn, of ten laatste om het mèns-zijn voor Gods aangezicht'?"'^ 

In de analyse van het standpunt van S Hiltner als vertegenwoordiger van het 
'participerend' pastoraat, stuit Rebel weer op pneumatologische en antropologische 
versmallingen Hiltner deelt de optimistische mens-visie van Pelagius, in het bijzonder 
op het punt van de notie van de ontvankelijkheid van de mens voor de genade van 
God '"* In de schepselmatige structuur van mensen is een vis medicatnx Dei aanwezig 
Daarom kan Hiltner zeggen "the potential resources for the cure of personality troubles 
may be understood to be within the person ( )" '̂  Pastoraat moet tot ontwikkeling 
brengen wat potentieel in de mens zelf aanwezig is mensen moeten leren zichzelf te 
helpen "" Op de achtergrond van het denken van Hiltner staat de theologie van P 
Tillich Het theologische begnp genade en de psychologische 'acceptance' zijn bij 
Tillich correlatief verbonden Waar in het pastoraat mensen elkaar in woord en daad 
accepteren is genade openbaar geworden Christologie en pneumatologie worden 
ingevouwen in het menselijk handelen van zowel de pastor als diens gesprekspartner 
Chnstus dreigt te worden tot een goed model van pastoraal handelen De 'kenosis' uit 
de christologie wordt voorbeeld voor de pastor voor een volhardende luisterhouding 
waarbij de ander aan bod moet komen De incarnatie herhaalt zich als het ware in het 
pastoraat zodat de incarnatie oermodel en bron van pastorale communicatie wordt" 
Rebel waardeert het positief dat er bij Hiltner en in het algemeen bij 'participerend' 
pastoraat veel nadruk ligt op het communicatieve, relationele en functionele aspect van 

8 JJ Rebel Pastoraat in pneumatologisch perspectief, p 214 
9 J E Adams, Shepheiding Gods Flock, Vol II, Pastoral Counseling Nutley 1975 p 63 

10 JE Adams The Christian Counselors Manual Nutley 1973 p 139 
11 JE Adams, o c , p 186 
12 JJ Rebel, a w p 215 
13 JJ Rebel, a w , p 216 
14 S Hiltner Theological Dynamics, New York 1972, p 41 43, J S Hielema, Pastoral or Christian 
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het pastoraat "Het is daarom een ernstig manko in de amenkaanse zielszorgbeweging, 
dat ZIJ omtrent de Heilige Geest zo'n magere leer heeft" '* 

Humamtas en chnstiamtas in relatie tot de Geest 

Rebel ziet in de theologie van A A van Ruler mogelijkheden om de verhouding God 
en mens onder woorden te brengen op een zodanige wijze dat de eenzijdigheden van 
het meer 'kerugmatisch' en het meer 'participerend' pastoraat vermeden, en de sterke 
kanten van beide stromingen geïntegreerd kunnen worden De keuze voor de theologie 
van Van Ruler berust op dne motieven" 1 Van Ruler heeft zich intens beziggehou
den met de applicatie van het heil in de menselijke existentie, 2 de pneumatologie 
neemt daarbij een grote plaats in, 3 door een verbreding van de pneumatologie ten 
opzichte van de Reformatie en de Nadere Reformatie kan Van Ruler meer aandacht 
geven aan de plaats van de mens in het heilsproces "Het is de Heilige Geest in zijn 
werking om het herstel van het mens-zijn te doen, tot vrijheid en verantwoordelijkheid, 
tot kreativiteit en aktiviteit, waarbij de totale mens door de inwoning van de Geest tot 
zijn bestemming komt" °̂ 

De verbreding van de pneumatologie bij Van Ruler hangt samen met zijn visie op 
de verhouding van humamtas en chnstiamtas Het gaat hem erom in de theologie 
aandacht te hebben voor niet alleen de chnstelijke maar de gehele existentie, samen 
met de positie van de mens in het heilshandelen van God Voor Van Ruler heeft de 
schepping pnonteit boven de verlossing '̂ De stoffelijke werkelijkheid is de volle, 
eigenlijke en goede werkelijkheid ^̂  De stof op zich is heilig en het eschaton is niets 
anders dan de de stoffelijke werkelijkheid in haar verloste en verheerlijkte staat Hoe 
verder mensen zich verwijderen van de stoffelijke werkelijkheid, hoe dieper de zonde 
doorvreet '̂ De bittere realiteit van de zonde is secundair ten opzichte van het funda
mentele en primaire van het zijn zelf Het mag geen afbreuk doen aan de christelijke 
waardering en positieve beaming van het aardse leven ^̂  Daarom kan Van Ruler ook 
zeggen dat alles draait om de rechtvaardiging van de goddeloze, maar het gaat om de 
verloste schepping " Het Rijk van Chnstus en alle christelijkheid zijn slechts modus, 
moment en middel tot het doel van de redding van de existentie van mens en wereld, 
maar geen "eeuwige absolute essentialiteit" '̂ Het heil valt niet samen met de cultuur 
of de existentie Het omgekeerde geldt ook het moet met één en al christelijkheid en 
kerkelijkheid worden, want het gaat God om Zijn Rijk en daarin om de ware humani 

18 J J Rebel Pastoraat m pneumatologisch perspectief p 225 
19 JJ Rebel, a w . p 17, vgl Pneumatisch pastoraat p 564 e v 
20 JJ Rebel, De pneumatologische dimensie in het pastoraat, p 109 
21 A A van Ruler Ultra gereformeerd en vrijzinnig, in TW III, passim, in bijzonder p 142 e v 
22 A A van Ruler, Hoe waardeert men de stof̂  in TW V, p 10, 11 18 en De waardering van het aardse 
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teit. Het heil gaat in op cultuur en existentie om die te redden. Het gaat door de 
christelijke fase heen naar de pure werlielijkheidsbeleving voor Gods Aangezicht. 

Er is bij Van Ruler wel vermenging maar geen algehele vervloeiing van openbaring 
en existentie, heil en cultuur. Er blijft een principiële dualiteit bestaan die samenhangt 
met de dualiteit van God en al het geschapene. Christologisch is de vermenging van 
goddelijke en menselijke natuur afgewezen (Chalcedon 451 n. Chr.). Er ontstaat niet 
een nieuwe god-menselijke natuur waarin heil en menselijke existentie vermengd zijn. 
Daarom is het christologisch gezien beter om te spreken van vereniging. In de pneuma-
tologie ligt dat anders, waardoor onder meer de christologische categorie van de 
vereniging van heil en existentie niet betekent dat het mens-zijn verdrongen wordt door 
het heil.̂ ^ De Geest schakelt mensen in bij het heilswerk van God en de Geest werkt 
in cultuur en wereld. Zo worden cultuur en existentie een mengsel van het heil van 
God en het werk van mensen. De vermenging lukt niet geheel. Christelijke cultuur, 
theocratie, de kerstening van de ganse werkelijkheid blijven experimenten van God die 
gedoemd zijn te mislukken op aarde.̂ * "Zó, in deze vermenging, in het torso, in de 
mislukking - zo is God tegenwoordig op de aarde en geschiedt het heil: de verzoening 
van de schuld".^' De vermenging is alleen mogelijk vanuit "een relatief zelfstandige 
en katholiek verbrede pneumatologie".'° De pneumatologie heeft bij Van Ruler een 
relatief zelfstandige positie ten opzichte van de christologie, waardoor het werk van de 
Heilige Geest ruimer gezien kan worden dan alleen de applicatio salutis. 

Voor Van Ruler is het Rijk van Christus van Hemelvaart tot Wederkomst, slechts 
een intermezzo, een voorlopige gestalte van het Koninkrijk van God. Daarom kan het 
niet gaan om de christianitas, maar alleen om de humanitas. Daarbij maakt Van Ruler 
wel de aantekening dat zolang het Rijk van God er nog slechts is in de voorbijgaande 
gestalte van het Rijk van Christus, de humaniteit alleen nog maar mogelijk is op de 
wijze van het christen-zijn." "Het draait daarom in het heden om het christelijke. 
Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het menselijke, om de humaniteit".'^ Chris
ten-zijn is daarmee eveneens geworden tot een intermezzo, op weg naar de eigenlijke 
bestemming: mens te zijn naar Gods wil. In het eschaton ontstaat (weer) een humanitas 
zonder de modus van de christianitas. 

Voor de worsteling om het humanum in het huidige pastoraat, acht Rebel de 
theologische positie van Van Ruler van eminent belang: het draait in het heden om het 
christelijke, maar het gaat om het voluit menselijke.'' Omdat de Geest relatief zelf
standig is ten opzichte van de christologie, is er in de verhouding van God en mensen 

27 A.A van Ruler, Structuurverschillen tussen het christologische en het pneumatologische gezichtspunt, 
in n v I, p 185 e.V vgl JJ Rebel. Pastoraat m pneumawlogisch perspectief, p. S7-^S. 
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ruimte voor de humaniteit zonder een direct verband met de sotenologie Deze wijze 
van denken wil Rebel verder uitwerken voor het pastoraat 

De opbouw van een pneumatologische antropologie 

De traditionele pneumatologie vindt Rebel te smal omdat de verhouding God en mens 
vrijwel alleen door de lijnen van de chnstologie en de sotenologie wordt bepaald Een 
verbrede Reformatorische pneumatologie moet in staat geacht worden zowel het 
evangelische gehalte van het pastoraat veilig te stellen, alsook de eigenheid als mens 
van de gesprekspartner van de pastor voluit serieus te nemen ^̂  

Met Van Ruler benadrukt Rebel dat er geen direct verband is tussen christologie en 
antropologie De 'sprong' van de Geest staat daartussen als een werkelijke nieuwe inzet 
van God vergeleken met de incarnatie "De sprong is zelfs kenmerkend voor de gehele 
pneumatologie In de Geest wordt gesprongen van het ene moment op het andere Daar 
zit steeds de vrijheid van het welbehagen in En vooral daar wordt steeds de mens, als 
tegenover en partner van God, ook van God in Chnstus, bij ingeschakeld De Geest is 
de sprong van God naar de mens en terug" '̂  De Geest brengt met alleen de unio 
mystica cum Christo tot stand, maar laat een mens ook ten volle zichzelf worden als 
tegenover van God''' Er is een verschil in de chnstologische en pneumatologische 
lijnen naar de antropologie Christologisch gaat het om de vereniging van de Logos met 
de menselijke natuur, maar pneumatologisch gaat het om de inwoning in de menselijke 
persoon, waarbij Geest en mens juist niet één worden maar twee blijven ieder in hun 
eigenheid'' Rebel tekent dan de ontwikkeling waaraan hij grote waarde toekent in de 
Reformatie is er de nadruk op gelegd dat mensen door de Geest deel moeten krijgen 
aan het heil in Chnstus, in de Nadere Reformatie is de noodzakelijke aanvulling 
gekomen door de vraag naar de wijze waarop mensen ieder persoonlijk deel knjgen aan 
het heil, de theologie van Van Ruler completeert de ontwikkeling "met de alleen 
pneumatologisch verantwoorde konsekwentie van de menselijke mondigheid en 
autonomie" *̂ In pneumatologisch verband kunnen categorieën als zelfbeaming en 
mondigheid gebruikt worden om recht te doen aan de volle humaniteit, zonder in 
humanisme te vervallen Angst voor humanistische consequenties die voortvloeien uit 
hedendaagse pastoraal-psychologische opvattingen, is volgens Rebel veelal te verklaren 
uit een gebrek aan moed om de pneumatologische lijnen van de Reformatie en de Na
dere Reformatie door te trekken naar de antropologie '̂ 

In navolging van J Firet betoogt Rebel dat mensen vanuit pneumatologisch 
perspectief meer zijn dan slechts werktuig of operatie-basis van de Heilige Geest De 
Geest depersonaliseert de mens niet, maar versterkt hem in zijn mens-zijn en laat hem 
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als mens in vrijheid met een eigen inbreng actief participeren in Gods werk''° De 
participatie van de mens in het handelen van de Geest en de aard hiervan zijn voorwerp 
van het onderzoek van Rebel, want de Geest komt en werkt door het intermediair van 
de tussenmenselijke communicatie"" Binnen het pneumatologische kader leidt de 
aandacht voor de centrale plaats die de mens inneemt niet tot een gevaarlijke zelfover
schatting van de menselijke mogelijkheden, noch tot een illegitieme concurrentiepositie 
van het antropocentnsche ten opzichte van het theocentnsche waarbij het gezag van 
Gods Woord in conflict raakt met de mondigheid van de mens "̂  Bij de concrete uit
werking hiervan sluit Rebel zich aan by J Veenhof, A van de Beek en H Jonker De 
Geest staat tussen God en mensen in, maar ook tussen mensen onderling en daarom 
ook in het pastoraat De Geest knjgt de functie van de 'Bruggenbouwer' en 'Relatie-
stichter' bij uitnemendheid (J Veenhof) '*' Het aangesproken worden van mensen door 
de Geest geschiedt op een onherleidbaar absolute wijze en is een geschenk op het 
moment dat het geschiedt, maar het is door mensen met af te dwingen De Geest werkt 
in mensen door ze in hun concrete existentie te benaderen via het 'insprekingspunt' (H 
Jonker), waardoor zij veranderd worden zij gaan anders kijken, denken, voelen, leven 
en communiceren '^ Hoe verrassend mensen het werk van Geest ook ervaren, het 
komt toch niet 'zomaar uit de lucht vallen' Het geschiedt altijd "in een al aan de gang 
zijnd proces van ervaringen" (A van de Beek, H Jonker) "' 

Wil pastoraat mensen serieus nemen en recht doen, dan moet het gekenmerkt 
worden door een houding van openheid en begnp naar de ander toe De pastor moet 
zijn startpunt vinden m het uitgangspunt van de ander "om van daaruit samen op weg 
te gaan naar Kruis en Opstanding" "̂  Zo wordt in het pastoraat recht gedaan aan de 
dualiteit van God en mens. Schepper en schepsel "Het gaat om God, maar met minder 
om de mens ( )" ''̂  Pastoraat moet een bredere horizon hebben dan mensen het 
'chnsten-zijn' te doen beleven het gaat om de ware humaniteit Het christelijke is een 
intermezzo "waar we onvermijdelijk door heen moeten om tot onze enige en eigenlijke 
bestemming te komen mensen Gods" "* Te veel heeft een eenzijdige christologische 
benadering van de werkelijkheid geleid tot een dualistische levensinstelling die 
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uitmondt in een heilloze schizofrenie van mens- en chnsten-zijn De pneumatische 
antropologie waar Rebel voor pleit, bedoelt te leren leven in de ruimte die de Geest aan 
de humaniteit biedt, en heeft tevens aandacht voor de inschakeling en de heiliging van 
het menselijke door de Geest "̂  De noodzakelijke christelijke fase van het mens-zijn 
is geen eindbestemming meer, maar heeft nog wel een functie het dient ter be
scherming van het humanum tegen een te optimistische antropologie Pneumatologisch 
zijn er lijnen te trekken naar gebieden, die ten dele buiten het bereik van Christus en 
de verzoening liggen Hierdoor is de verhouding God en mens niet uitsluitend door de 
soteriologie bepaald Ecclesiologisch heeft dat ook gevolgen het is niet de bestemming 
van buitenkerkelijke mensen om lid van de kerk te worden Hooguit kan kerkelijkheid 
een fase zijn naar de eindbestemming het mens-zijn voor God '° 

3 2 Theonome reciprociteit ingekaderd in tnmtansch denken 

De verhouding God en mens wordt bij Van Ruler bepaald door een aantal specifieke 
eigen accenten in de triniteitsleer Rebel gaat mee in dit spoor en legt daarvan reken
schap af 

Tnnitansche versmalling en verbreding 

De theologie van Van Ruler draagt een uitgesproken trinitansch karakter, dat nauw 
verweven is met zijn visie op de eschatologie God de Drieenige, is de Komende 
Typerend voor Van Rulers tnniteitsopvatting is de overheersing van het patrocentrisch 
gezichtspunt en de gedachte dat het patrocentnsche samenvalt met het eschatologische 
Er zijn bij Van Ruler opvallende uitspraken te vinden over 'God Zelf' die als 'een 
eigen instantie' handelt buiten en boven het Messiaanse en pneumatische om '̂ God 
Zelf geeft meer en doet meer dan in Christus en door de Geest Het eschatologische 
overtreft het christologische en het pneumatologische heil Omdat Van Ruler het 
eschatologische en het patrocentnsche ziet samenvallen, komt het zwaartepunt in de 
triniteitsleer op het werk en de Persoon van God de Vader te liggen " Er is een 
dubbele denkbeweging die we volgens Van Ruler moeten maken in de triniteitstheolo-
gie Aan de ene kant is nodig de beweging van het op-elkaar-betrekken van de verschil
lende theologische gezichtspunten inzake het werk en de Personen van de Tnniteit, aan 
de andere kant staat daar als even belangnjk tegenover de beweging van het uit-elkaar-
houden van deze gezichtspunten Dat Van Ruler de nadruk legt op het patrocentnsche 
gezichtspunt hangt samen met het lichte overwicht van de beweging van het uiteen-
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houden over de beweging van het op-elkaar-betrekken '̂  Hier constateert Rebel een 
grote spanning in het tnnitansche denken bij Van Ruler ter wille van het patrocentri-
sche gezichtspunt versmalt hij de christologie tot soteriologie en komt het tot een 
verbreding van de pneumatologie, waardoor er ruimte gemaakt wordt voor het uiteinde
lijk handelen van God in het geheel van Zijn schepping ''* 

Binnen het geheel van de tnnitansche theologie bij Van Ruler neemt de eschatolo
gie een bijzondere plaats in Voor een goed verstaan daarvan is het verschil tussen de 
begrippen 'vervulling' en 'voleinding' van groot belang Vervulling is niet wat God 
doet in het einde, maar wat Hij vanuit het einde van de voleinding doet in het heden 
De eschatologische realiteit krijgt daardoor een tweeledige dimensie, namelijk een fu-
turisch aspect dat betrokken is op de voleinding en een sterk geaccentueerd presentisch-
pleromatisch aspect dat de gestalte vormt van de vervulling Het handelen van God Zelf 
in de Messias en door de Geest vanuit het einde is reeds eschatologische werkelijkheid, 
waardoor alles in het heden gericht staat op en geleid wordt naar het einddoel van de 
voleinding Toch is vervulling nog geen voleinding want de vervulling draagt nog het 
karakter van verberging het Rijk van God is er nog slechts op de wijze van Chnstus 
en de Geest in de verborgenheid en vertoont als zodanig een intermezzo-karakter Er 
IS continuïteit tussen vervulling en voleinding in de volstrekte identiteit van deze wereld 
met de toekomende Toch zal bij de voleinding als een volstrekt nieuwe daad van God 
de vervulling onthuld worden '̂ Door dit verstaan vanuit de vervulling, komt Van 
Ruler tot zijn sterke waardering van het aardse leven 

Het verbrede werk van de Geest dient nu verstaan te worden als een ingaan van 
God Zelf in al de facetten en momenten van de verloren heidense existentie om er Zijn 
Rijk in op te richten in allerlei gestalten Er is een ingaan van de Geest in de existentie, 
maar de aanwezigheid en het werk van de Geest is met aan te tonen door een analyse 
van de existentie als zodanig. Geschiedenis, cultuur, staat en kerk zijn opgenomen in 
het handelen van God, maar de daden van God verliezen nooit hun eigen aard en 
karakter'* Het handelen van God door de Geest valt niet naadloos samen met wat 
mensen doen, vervulling is immers geen voleinding Vervulling door de Geest is 
eschatologisch bepaald, maar draagt nog het karakter van verberging 

Verbreding in de pneumatologie houdt bij Van Ruler ook in dat de Geest niet 
slechts de Geest van Christus is, maar gave van het Rijk van God De bedeling van de 
Geest tussen Pinksteren en wederkomst is een modus van het Rijk van God die geken
merkt wordt door de uitstorting, de inwoning en het werk van de Geest De pneumato-
logische modus van het Rijk van God is omvangrijker dan de christologische, maar 
wordt toch nog gekenmerkt door voorlopigheid en verborgenheid " 

53 J J Rebel a H p 74 Zie A A van Ruler De noodzakelijkheid van een tnnitansche theologie in 
Verwachting en voltooiing een bundel theologische opstellen en voordrachten Nijkerk 1978 p 9 12 
Idem, Hoofdlijnen van een pneumatologie, in TW VI, p 26 

54 JJ Rebel aw,p 75 l l ó e v 
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56 A A van Ruler, De Vervulling van de Wet Een dogmatische studie over de verhouding van openbaring 
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57 J J Rebel, a w , p 121 e v 

78 



Samenhangend met zijn opvattingen over eschatologie en de Triniteit, spreekt Van 
Ruler over de relatieve zelfstandigheid van de pneumatologie ten opzichte van de 
christologie Omdat de Geest de eschatologische gave van het Rijk van God is, mag 
Zijn werk meeromvattender geacht worden dan het werk van Chnstus Van Ruler 
onderkent het gevaar van een verzelfstandiging van het werk van de Heilige Geest, met 
name in de nchting van een vermenselijking en veralgemenisering van het heil en de 
openbaring '* Het gebruik van de terminologie 'relatieve zelfstandigheid' dient ervoor 
om aan te geven dat de pneumatologie niet los van de christologie gezien kan worden, 
maar ook niet exclusief daarmee verbonden '̂  De Geest is een eigen modus van God 
Zelf als een geheel nieuwe inzet van God in de verlossing ^ Er is een dualiteit van 
christologie en pneumatologie die het nodig maakt aan de eigenheid van beide recht te 
doen.*' Van Ruler wijst in dit verband op structuurverschillen tussen christologie en 
pneumatologie '̂  

Het lichte patrocentnsche overwicht in de tnniteitsleer leidt bij Van Ruler tot de 
gedachte dat het in het eschaton zal komen tot een beëindiging van de assumptio camis 
van Chnstus en de inhabitatio Spiritus Sancti in het eschaton Rebel gaat daar met m 
mee, maar meent toch dat de accenten in Van Rulers tnniteitsleer vuchtbare consequen
ties hebben'' In verband met de verhouding God en mens wijst Rebel in dit kader op 
de zuiverheid van de dualiteit van God en mens bij Van Ruler Het gaat om God Zelf 
(patrocentnsch aspect) en daartegenover om het mens-zijn (antropologisch aspect) voor 
het aangezicht van deze God De verbreding van de pneumatologie en het relativeren 
van de christologie worden gebruikt om meer ruimte te maken voor de mens en zijn 
inbreng De Geest is niet alleen de Geest van Chnstus, maar ook de Geest van de 
scheppende Vader en als zodanig heeft de Geest het mens-zijn als bestemming op het 
oog, waardoor het christen zijn als een doorgangsfase te beschouwen is "Wie de 
persoon van Chnstus met kent, kan toch het krachtenveld van de Geest rondom 
Christus wèl kennen Zo krijgt de Geest, die zich koncentreert in Christus, toch een 
zeer wijde omtrek van handelen" '̂  Deze manier van denken wil Rebel benutten, 
"omdat ZIJ enerzijds bewaart voor een atheïstisch humanisme, maar anderzijds een gro
tere waardering vraagt voor het humanum en het aardse, dan ooit een gereformeerde 
theologie kon (wilde'') geven" *̂  

58 A A van Ruler De Vervulling van de We! p 81 
59 J J Rebel a » p 124 126 
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Pneumatische autonomie en synergie 

Vanwege de structuurverschillen tussen christologie en pneumatologie, wordt de 
verhouding tussen God en mens bij Van Ruler anders geconstitueerd en gereguleerd 
vanuit pneumatologisch gezichtspunt, dan wanneer er vanuit christologisch gezichtspunt 
over gesproken wordt. Vanuit de christologie staat het middelaarschap en de plaatsver
vanging van Christus voorop. Vanuit de pneumatologie staat de reciprociteit in de 
verhouding tussen God en mens voorop. Door de Heilige Geest handelt God niet alleen 
in en aan mensen, maar ook samen met hen. Het gaat nadrukkelijk om theonóme 
reciprociteit: het is de Geest die alles doet en geeft, maar "hèt kenmerkende van het 
werk van de Geest is, dat het ons aan het werk zet".** 

De kernvraag in de pneumatologie is de vraag naar de autonomie van de mens. De 
waarheid en het heil van God moeten voor de mens zelf evident worden en zo in zijn 
eigen existentie ingaan. Om de integriteit van het mens-zijn tegenover God te waarbor
gen, stelt Van Ruler dat deze evidentie niet totstandkomt door pneumatische innerlijke 
overweldiging, maar door vrijwillige menselijke overtuiging: op grond van eigen inzicht 
stemmen mensen met God overeen. Vanwege de theonóme aard van de reciprociteit in 
de verhouding God en mens, is pure menselijke autonomie hier niet toereikend: "God 
in Christus is ons als zondaren en heidenen vreemd. De autonomie kan daarom 
onmogelijk een autonomie van de geest, een creatieve autonomie zijn. Zij is op haar 
best (...) een receptieve autonomie. Er is tussen God en mens reciprociteit, maar het is 
een theonóme reciprociteit. In haar is er een gedurig heen en weer tussen autoriteit en 
autonomie. Dit heen en weer is nu kenmerkend voor het werk van de Geest".''' 

Met nadruk wijst Rebel erop dat menselijke autonomie en synergie in de verhou
ding tussen God en mens bij Van Ruler niet in een christologische maar in een 
pneumatologische context moeten verstaan worden. "Het is Van Ruler te doen om een 
pneumatisch verruimde èn beschermde (theonóme reciprociteit!) plaats voor de 
mens".** Mensen moeten in vrijheid ook zelf willen delen in het heil van God. Het 
gaat om een volledig synergisme: de mens als tegenover en als partner van God.* 
Daarom is het heil voor mensen niet alleen te verstaan als een unio mystica cum 
Christo waarbij de Geest als verbindend instrument functioneert, maar het gaat om de 
unio mystica met alle Personen van de drieènige God waarbij mensen als mens 
tegenover God staan en Hem als mens bijvallen in Zijn oordelen en handelen die staan 
in het eschatologisch perspectief van Zijn Rijk.™ 

Nadat de verhouding God en mens met behulp van de pneumatologie bij Van Ruler 
omschreven is als 'theonóme reciprociteit', probeert Rebel de relevantie daarvan voor 

66 A.A van Ruler, Structuurverschillen tussen het christologische en pneumatologische gezichtspunt, in 
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het pastoraat aan te geven Hij richt daarbij zijn aandacht in het bijzonder naar twee 
kanten Aan de ene kant biedt Van Rulers eschatologische mensvisie een blij alternatief 
voor "een pessimistische en negatieve, niet serieus nemende benadering" die in 
prediking en pastoraat in gereformeerd-orthodoxe knng, volgens Rebel, veel voor
komt '" (Overigens verwijst Rebel met naar enig onderzoek inzake de vigerende 
mensvisie in gereformeerd-orthodoxe knng, zodat deze uitspraak als een persoonlijke 
indruk gezien moet worden) Pneumatische autonomie en synergie zijn een heilzaam 
geneesmiddel tegen een negatief zelfbeeld dat ontstaat bij (orthodoxe) christenen als 
gevolg van het opvatten van zelfverloochening als zelfontkenning Aan de andere kant 
IS een pneumatische antropologie goed te gebruiken om allerlei soorten van humanisti
sche psychologie en antropologie uit de theologie te weren Elementen als menselijke 
mondigheid en zelfstandigheid maken immers reeds deel uit van een pneumatische 
mensvisie Theonome reciprociteit reikt zelfs verder dan psychologische antropologie, 
want de pneumatische mens staat als mens 'zijn mannetje tegenover God'̂ ^ "hij weet, 
wil, handelt, oordeelt mee met Gód in alle zaken van het heil, het rijk en deze we
reld" '̂ Het brengen van een medemens tot deze mondigheid en zelfbevestiging is 
voor Rebel een van de voornaamste doelen van pastoraat'" 

3 3 Pastoraat in pneumatologisch perspectief 

Pneumatische pastorant-centraal-stellende zielzorg 

Met als systematisch-theologische achtergrond een gerelativeerde christologie en een 
verbrede pneumatologie samen met de eigen mensvisie bij Van Ruler, komt Rebel uit 
bij een pleidooi ten gunste van pneumatisch pastoraat Dit is een "andere bijbels en 
reformatorisch verantwoorde theologische onderbouwing"'^ waarin de verhouding God 
en mens wordt getypeerd als theonome reciprociteit, waardoor zowel de pastor als zijn 
gesprekspartner in hun eigenheid als mens tegenover God tot hun recht kunnen komen 
Rebel definieert pneumatisch pastoraat als "die wijze van pastoraat, waarbij de pastor 
zich onder de leiding van de Heilige Geest laat ontwikkelen, vormen en toerusten met 
al zijn mogelijkheden en met allerlei middelen ten dienste van de pastorant Het is 
tevens die vorm van pastoraat, waardoor gepoogd wordt de pastorant te leren ontdek
ken, hoe de Heilige Geest met alleen vernieuwt, maar ook in zijn leiding de mens als 

71 J J Rebel, a w, p 249 Er ontstaan frustraties in calvinistische kring omdat men daar geen weg zou 
weten met het gegeven dat het leven genoten mag worden, p 232 Mensen gaan gebukt en geknecht 
door het leven vanwege de eenzijdige christologische benadering van de werkelijkheid p 239 In 
orthodoxe kring preekt men over de mensen heen en gaat het pastoraat langs de mensen heen wegens 
een verborgen agenda zodat naast de pastor de ander met meer aan bod kan komen p 260 

72 A A van Ruler Structuurverschillen tussen het christologische en pneumatologische gezichtspunt m 
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mens inschakelt, zichzelf doet ontdekken, toerust en brengt tot zijn bestemming: mens 
Gods".'"-

Wanneer Rebel de contouren schildert van de pastorale praktijk die hem vanuit zijn 
definitie van pneumatisch pastoraat voor ogen staat, zet hij zware accenten op de hu-
manitas in de pastorale ontmoeting en m de pastorale gemeente. Het gaat uiteindelijk 
niet om de christianitas maar om de humamtas. Dit uitgangspunt in het pastoraat moet 
mensen en pastores bevrijden van een krampachtige drang om voortdurend alles te 
willen verchristelijken zonder precies te weten hoe, met als gevolg dat men aan het 
beleven van het mens-zijn voor God niet toekomt of met allerlei schuldgevoelens blijft 
rondlopen. Pneumatisch pastoraat onderkent het legitieme verweer van het 'buitenkerke
lijk christendom' tegen de 'kerkelijke neurose' waardoor het hele leven verkrampt en 
versmald raakt vanwege verkerkelijkmg en verchristelijking met als gevolg een 
"intolerantie van de kerk en de christen tegenover de wereld en het wereldlijke"." 
Pastoraat in pneumatologisch perspectief is in staat ook buiten de grenzen van de kerk 
te begeleiden tot mens Gods m de ruimte van het Rijk van God, waarbij eigen men
selijke mogelijkheden en ontplooiing aandacht ontvangen. Volgens Rebel voelen velen 
binnen de kerk zich geknecht door een opgelegd levenspatroon dat alleen bepaald 
wordt door het kerkelijke en christelijke. Deze manier van denken en leven heeft geen 
oog voor de ruimte die de Geest de mens geeft en laat en evenmin voor de wijze 
waarop de Geest het menselijke inschakelt, heiligt en aan bod laat komen.̂ * Pneuma
tisch pastoraat komt tot een positieve waardering van de humaniteit door een relative
ring van christelijkheid en kerkelijkheid "als slechts de - intussen noodzakelijke! -
modus om te komen tot herstel van het pure mens-zijn".^' Het menselijk bestaan gaat 
door het werk van de Geest voluit functioneren. Vanuit dit perspectief komen voor 
Rebel de waarheidselementen uit de empirisch georiënteerde wetenschappen in zicht.**" 

In pastoraal opzicht is het van groot belang dat de mens als mens aan bod komt. 
Daarom spreekt Rebel niet slechts van pneumatisch pastoraat, maar van pneumatische 
pastorant-centraal-stellende zielzorg. Het gaat om de humaniteit van de 'pastorant'. De 
verbrede pneumatologie van Van Ruler biedt hiertoe mogelijkheden. Door de inwoning 
van de Geest zijn en blijven mensen zichzelf en komen als schepsel tegenover God te 
staan. Vooral naar de kant van de zekerheid van het geloof, het levensgevoel en het 
zelfbeeld zal dit een positieve uitwerking hebben. Pneumatische mensen nemen God, 
Christus, de wereld en zichzelf weer serieus.*' 

76 J J Rebel, a w., p 209 Vgl De pneumatologische dimensie m het pastoraat, p 112, Pneumatisch pasto
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Kenmerkend voor de praxis van pneumatisch pastorant-centraal-stellende zielzorg 
is het stellen van open vragen. Suggestief en directief pastoraat wijst Rebel af. Het gaat 
hem om zielzorg van intuïtie en disponibiliteit. Alleen op deze wijze kan de pastor 
gestalte geven aan een pastoraat dat de Geest niet hindert, "die herscheppend broedt op 
de chaos van een mensenleven".*" Als voorbeeld van zo'n vraag noemt Rebel: Is God 
met u bezig?*' Rebel gaat niet uitvoerig in op de vraag hoe het pneumatisch pastoraat 
in de praktijk werkt, omdat dit "geen verschil maakt met de wijze waarop bijvoorbeeld 
pastoraal-psychologisch gevormde en klinisch-pastoraal getrainde pastores hun werk 
doen".*'' Het gaat hem om de theologische grondslagen van het pastoraat, die pneuma-
tologisch gemotiveerd dienen te zijn. 

De pneumatofore mens in het licht van de verbrede pneumatologie 

Pneumatisch pastoraat waarin de humaniteit centraal staat, is gespitst op volledige 
zelfontplooiing en zelfovergave in de relatie tot God en mensen. "In een pneumatische 
begeleiding wordt 'wedergeboorte' een veel dynamischer werkelijkheid, een veel rijkere 
realiteit in levensontplooiing op allerlei velden van het menselijk leven, dan alleen in 
de engere klassiek-theologische betekenis van dit begrip".*^ In een bewustwordings
proces zal de pastor zijn gesprekspartner proberen te helpen om vrij te worden, op
nieuw te gaan leven (wedergeboorte). Dit heeft niet alleen gevolgen voor het geloofsle
ven, maar voor alle terreinen van het leven: de hele mens mag leven als mens Gods die 
tot alle goed werk wordt toegerust. Als zodanig zijn mensen pneumatofore mensen 
geworden. Van deze pneumatofore mens geeft Rebel hoog op: "De mens, pneumatisch 
geleid en begeleid, staat voor onvermoede mogelijkheden, niet alleen in het eschaton, 
maar nu reeds, op zijn 'exodus' naar de toekomst".*'' In pneumatische zin mag van de 
pneumatofore mens gezegd worden dat hij meer weet over het benaderen van de 
medemens dan Paulus, Augustinus en Calvijn. We weten zelfs meer dan Jezus wanneer 
we in het oog houden dat Hij vanwege de incarnatio Verbi een kind van Zijn tijd is 
geweest en dat de Geest voortgaat met Zijn werking. 

De pastor is ook zelf als een pneumatofore mens te beschouwen. Rebel acht dit 
onmisbaar voor de heilsbemiddeling, want als pneumatofore mens draagt de pastor in 
het krachtenveld van de Geest het heil van God over.*' Bij pneumatisch pastorant-cen-
traal-stellend pastoraat hoort ook dat de pastor gelovig werkt aan de eigen attitudevor
ming ten dienste van zijn pastoraat. Het werk van de Geest in de pastor stelt hem in 
staat als mens te participeren in Gods werk. De pastor als mens is meer dan slechts 
werktuig van de Heilige Geest. Mensen worden niet 'bespeeld' door de Geest, maar zij 

82 JJ Rebel, 'Inspreekpunt' en pneumatologie, in ThR (31) 1988, p. 393. 
83 Vervalt Rebel hier niet zelf m de fout die hij wil voorkomen'' Het stellen van een vraag over God roept 

een geheel eigen context op De vraag of God met een bepaalde gebeurtenis te maken heeft, is uiterst 
suggestief en ook directief want er zit de t)edoeling achter God en Zijn handelen bespreekbaar te maken. 
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stellen zich beschikbaar aan de Geest en blazen dan hun eigen partij "mensen worden 
ingezet Zij zijn nu aan zet".*^ 

Werkelijk pastoraat is niet het bij voorbaat paraat hebben van alle antwoorden op 
vragen rondom geloof en de beleving daarvan, "maar het op weg gaan met de ander in 
een geestelijk bewustwordingsproces, zodat de pastorant zelf in zijn totale levenskon-
tekst aan bod komt en zelf leert omgaan voor Gods aangezicht met eigen gevoelens, 
ervaringen, teleurstellingen, schuld, vergeving, vreugde enzovoort".^' Om deze taak te 
kunnen vemchten heeft de pastor kennis nodig van en vorming door psychologie en 
psychotherapeutische methoden, want het gaat in het werk van de Heilige Geest om het 
herstel en het juist functioneren van relaties De psychologie heeft op het gebied van 
relaties en het funtioneren daarvan veel nagedacht en veel ontdekkingen gedaan die van 
groot belang zijn voor het pastoraat'" In het licht van de verbrede pneumatologie 
mogen de ontdekkingen van de psychologie gezien worden als werk van de Geest op 
het vlak van de schepselmatige humaniteit, waarvan de pastor met vrucht gebruik mag 
maken " 

3 4 Kritische bespreking 

Rebel wenst met zijn concept van pneumatisch pastoraat de eenzijdigheden van 
'kerugmatisch' en 'participerend' pastoraat te ontlopen en tegelijk de waardevolle 
elementen ervan te integreren '^ Hij gebruikt daarvoor de theologie van A.A. van 
Ruler Wie de dissertatie van Rebel kritisch doorleest vanuit pastoraal-theologisch 
gezichtspunt, zal merken dat het overgrote deel van deze studie is gewijd aan de 
uiteenzetting en de verdediging van de gedachten van Van Ruler'^ Het is daarom niet 
te veel gezegd om te stellen dat het standpunt van Rebel inzake pneumatisch pastoraat 
een nadere toepassing en verwerking is van de inzichten van Van Ruler Bij de navraag 
omtrent het pastoraat bij Rebel zullen we daarom niet heenkunnen om Van Ruler. 

De aardse werkelijkheid en de zonde 

Met alle waardering voor de intentie van Van Ruler om de aardse werkelijkheid ten 
volle te honoreren en de opzet van Rebel om niets menselijks vreemd te achten in het 
pastoraat, moet toch de vraag gesteld worden of hier recht gedaan wordt aan de ver
houding humaniteit en christelijkheid in het licht van het bijbelse getuigenis De 
combinatie van de gedachten dat de stof heilig is en dat het christelijke slechts een in
termezzo is, roept de kritiek op dat op deze wijze de zonde niet diep genoeg gepeild 

88 J J Rebel Pneumdtisch pastoraat p 571 
89 J J Rebel, De pneumatologische dimensie in het pastoraat p 112 
90 JJ Rebel a art, p 114 
91 JJ Rtbel, Pastoraat m pneumatologisch perspectief p 257 259 
92 JJ Rebel, öw p 2 3, 17 18 
93 Slechts in hoofdstuk I en VI komt het pastoraat specifiek aan de orde en dan nog voornamelijk m anti

thetische zin 

84 



wordt. Van Ruler keert zich op grond van het verdringen van het natuurlijke tegen de 
gedachte van de rooms-katholieke theologie dat de aardse werkelijkheid en de humani
teit slechts tot hun bestemming kunnen komen door de genade als bovenbouw daarop 
te plaatsen {donum superadditum).'^'^ Vreemd genoeg bedient hij zichzelf van een 
structureel gelijk schema, maar dan in de hamartologie: de stof is heilig en daarmee is 
de zonde geworden tot slechts een macula superaddita. In het eschaton zal er daarom 
geen nova creatio plaatsvinden maar recreatioP De stoffelijkheid op zichzelf, de 
aardse werkelijkheid en de humaniteit hoeven in het eschaton slechts ontdaan te worden 
van hun niet-essentiële zondige addita om te komen tot hun volle bestemming: er te 
zijn voor God. De vraag dringt zich op welke betekenis voor wereld- en heilsgeschiede
nis (intermezzo-karakter van het Rijk van Christus!) nog overblijft, wanneer op deze 
wijze eschaton en proton in elkaar overvloeien.'* Op de achtergrond staat Van Rulers 
uitgangspunt van de volstrekte dualiteit van God en de stoffelijke wereld." In ontolo
gische zin verschaft hem dit een goede uitgangspositie om te kunnen opponeren tegen 
gnostische, platonische en docetische visies. Echter in het licht van het bijbelse 
getuigenis moet gezegd worden dat God en Zijn schepping niet alleen in een on
tologische verhouding tot elkaar staan. Het stoffelijke dat in zijn schepselmatige bestaan 
tot aanzijn is geroepen tot eer van God - en daarom geen minachting maar respect en 
waardering verdient - functioneert binnen het grotere geheel van de relatie van God met 
Zijn schepping die bepaald wordt door Zijn Woord. De stoffelijke wereld is geen 
neutraal terrein waar de corruptio totalis door de zonde niet is doorgedrongen. Door de 
positie van de mens als onderkoning over de schepping, is al het geschapene mede be
trokken in de verhouding tussen God en mensen. Bij Van Ruler vindt een abstractie 
plaats waardoor de materiële, aardse en humane componenten naar hun ontologische 
zijde worden losgemaakt van de relationele en ethische werkelijkheid van de ver
houding van God en Zijn schepping waarin zij functioneren. 

Het is opvallend dat Rebel op dit punt geen kritisch geluid laat horen, terwijl hij 
toch uitvoerig studie heeft gemaakt van de reformatorische belijdenisgeschriften en van 
Calvijn. Terecht stelt Rebel dat alle gereformeerde belijdenisgeschriften wegens lapsus 
en peccatum originale over de gevallen mens in absolute termen spreken: "namelijk 
van een algemene en totale verdorvenheid van zijn gehele natuur".'* Daarnaast is er 
oog voor de goede gaven en eigenschappen die onder mensen aangetroffen worden. 

94 A.A. van Ruler, Na 100 jaar kromstaf, in: TWIII, p. 187. 
95 A.A. van Ruler, Hoe waardeert men de stof?, in: TW V, p. 12-13. 
96 Soortgelijke kritiek is te vinden bij J.M. van 't Kruis, De Geest als missionaire beweging. Een on

derzoek naar de functie en toereikendheid van de gereformeerde theologie in de huidige missiologische 
discussie, Zoetermeer 1997, p. 99-114. 

97 A.A. van Ruler, Hoe waardeert men de stof?, in: TW V, p. 10: de stof is de eigenlijke tegenpool van 
God, zie ook: De waardering van het aardse leven, in: TW V, p. 16. 

98 J.J. Rebel, a.w., p. 159. In noot 63 zijn de verwijzingen te vinden naar de belijdenisgeschriften. We 
noemen hier alleen de Confessio Belgica art. 14: "peccalo suo penilus divulsit totamque naturam suam 
corrupit", art. 15: "tolius naturae corruptio", Heidelbergse Catechismus, v/a 8: geneigd "ad omne 
vitium", Dordtse Leerregels, III/IV, 3: "inepti ad omne bonum salulare, propensi ad malum, in peccatis 
mortui en paccati servi". 
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Calvijn spreekt in dit verband zelfs over bijzondere genadegiften van God." Rebel is 
van mening dat het herstel-motief van de overgebleven menselijkheid na de zondeval 
en de genade-optiek zoals die te vinden zijn bij Calvijn, goed overeenstemmen met de 
grondnoties van de theologie van Van Ruler. Toch moet hij toegeven dat de reikwijdte 
van de pneumatologie bij Van Ruler wezenlijk groter is dan bij Calvijn."* De verbre
ding van de pneumatologie heeft Rebel nodig om een plaats te kunnen geven aan de 
psychologische 'vondsten' en 'ontdekkmgen' als residua van de overgebleven humani
teit na de zondeval."" Bij Calvijn en in de gereformeerde confessie echter functione
ren de residua van de goede schepping niet als een bewijs van de door de zonde on
aantastbare heiligheid van de stof, maar als een teken van Gods goedheid in het 
temperen van de verschrikkelijke gevolgen van de corruptio totalis}'^''' Het ligt daar
om niet voor de hand om te veronderstellen, zoals Rebel doet, dat een bepaalde angst 
voor de invloed van de moderne menswetenschappen er de oorzaak van is dat de 
pneumatologische lijnen van de Reformatie en de Nadere Reformatie in de verdere 
ontwikkeling van de gereformeerde theologie niet doorgetrokken zijn naar de an
tropologie. Het motief daarvoor is veeleer te vinden in de kijk op en de waardering van 
de overgebleven resten van de humaniteit en de goede schepping. 

Spanningen in trinitarisch-theologisch perspectief 

Rebel wijst er zelf al op, dat Van Ruler uitgaat van een dynamisch godsbegrip. God is 
de Handelende en de Komende die voortdurend bezig is met de wereld. Ook al valt 
God niet samen met Zijn handelen, toch kan alleen over Hem gesproken worden in 
Zijn relatie tot de mens en de wereld. Het gaat er daarbij om wat God bij mensen doet 
en niet om wat mensen van God weten.'"^ God is de Gans Andere die niet in defini
tieve denkbeelden is op te sluiten en "Hij zit zelfs niet in Christus opgesloten"."*^ 
God Zelf is meer dan Christus en meer dan de Geest. Het eschatologisch heil van God 
Zelf IS daarom ook meeromvattend dan de Messiaanse of pneumatische modus van het 
heil. Het dynamische, uiteindelijke en heilrijke handelen staat bij Van Ruler centraal in 
zijn denken over God. Het bindt trinitarische denken, eschatologie en het Koninkrijk 
van God samen tot één theologisch concept. God handelt vanuit het einde en geeft zo 

99 J Calvijn,/«ir 11,3,4: non esse istas communes naturae dotes, sed speciales Dei gratias, CO 2, 212 Vgl 
JJ Rebel, aw., p 174-177 

100 J.J Rebel, a.w., p 199-200. 
101 JJ Rebel, a.w., p. 203. 
102 Vlak bij de plaats uit de Institutie als waar Rebel zich op beroept inzake de bijzondere genadegaven van 

God aan mensen die niet in Christus geloven, zegt Calvijn, Inst. 11,3,3 God beteugelt door Zijn voor
zienigheid de verdorvenheid van de natuur, zodat ze niet uitbreekt ten dode, maar Hij reinigt haar 
inwendig niet: Ita sua providentia Deus naturae perversitatem refraenat, ne in actum erumpat, sed non 
purgat intus, CO 2, 212 Vgl. S. van der Linde, De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn, Wageningen 
1943, p. 54-55. Voor het standpunt van Calvijn inzake de resten van het beeld van God in de mens en 
over de algemene goedheid van God, zie verder bij onderdeel 6 7 Over het thema algemeen-bijzonder, 
p 144. 

103 J.J Rebel, a.w., p. 67. 
104 A.A. van Ruler, Bijzonder en algemeen ambt, p 19. 
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gestalte aan Zijn Rijk en Zijn regering Met deze visie probeert Van Ruler de oorspron
kelijke reformatorische inzichten verder te ontwikkelen en aansluiting te zoeken bij een 
universeel-chnstelijke theologie '°' De oecumenische breedte van zijn theologie en de 
aandacht voor de moderne mens en zijn leefwereld stralen een zeker elan en een be
paalde grandeur uit De verbreding en verdere ontwikkeling van de theologie uit de 
reformatonsche traditie zoals Van Ruler die voorstaat, is echter niet zonder complica
ties en spanningen 

Van Ruler is ervan overtuigd dat een trinitansche grondslag van de theologie 
onontbeerlijk is Wanneer hij concreet aangeeft waarom een trinitansche theologie 
noodzakelijk is, valt op dat hij geen bijbels-theologische argumenten aanvoert, maar dat 
hij wijst op de noodzakelijkheid vanuit de Reformatie en de Nadere Reformatie, het 
moderne bewustzijn, de oecumenische toekomst, de apostolische arbeid, de positie van 
de kerk in de wereld en de open pluraliteit van de werkelijkheid '°* Nu levert afstand 
ten opzichte van het bijbelse spreken over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
voor iedere vorm van trinitansche theologie altijd het gevaar op van abstractie enerzijds 
en speculatie anderzijds, abstractie in die zin dat wijsgerige en theologische gedachten 
naar voren worden gebracht die op zichzelf wel interessant kunnen zijn, maar geen 
recht doen aan het geheel van het spreken van de Schnft, speculatie in die zin dat door 
middel van extrapolatie van de eigen theologische positie gezegd wordt, wat in de 
Schrift niet is terug te vinden Van Ruler is daaraan niet helemaal ontkomen door zijn 
spreken over de heiligheid van het stoffelijke, het Messiaans intermezzo en de relatieve 
zelfstandigheid van de Geest 

Dubbele denkbeweging en tnmtansch evenwicht 

In het tnmtansch denken bij Van Ruler hebben we een dubbele denkbeweging aange
troffen aan de ene kant het op elkaar betrekken van Persoon en werk van Vader, Zoon 
en Heilige Geest en aan de andere kant het uiteenhouden hiervan Daarmee gaat Van 
Ruler m het spoor van het klassieke triniteitsdogma dat aandacht vraagt voor zowel de 
eenheid van God als de dneheid van Vader, Zoon en Heilige Geest Bij Van Ruler 
krijgt het patrocentrisch gezichtspunt echter een overheersend accent Op dat punt gaat 
hij een andere weg dan de klassieke gereformeerde theologie Op de achtergrond is 
allereerst een reactiemoment te herkennen ten opzichte van de sterke nadruk op de 
christologie bij K Barth, vervolgens de controverse met de traditionele rooms-katho-
lieke theologie die christologie en ecclesiologie nauw op elkaar betrekt en tenslotte de 
eigen kijk van Van Ruler op de betekenis van het Oude Testament en de monotheisti-
sche accenten daarin '*" Voorzichtig vraagt Rebel zich af of het evenwicht in de trini-
teitsleer bij Van Ruler niet in gevaar komt door het lichte overwicht van de denkbewe
ging van het uiteenhouden ten opzichte van de beweging van het op elkaar betrek-

105 A A van Ruler, Perspectieven voor de gereformeerde theologie, in TW II, p 78 80 
106 A A van Ruler De noodzakelijkheid van een trinitansche theologie, in Verpachting en voltooiing, p 
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107 Zie ook JJ Rebel, ö H . p 109 111 Vgl JM van t Kruis, a M , p 187 
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ken '"̂  De zorg van Rebel is terecht, omdat in de ontwikkeling van het triniteitsdog-
ma zowel het tntheisme als het modalisme is afgewezen Een licht overwicht in de 
beweging van het uiteenhouden van de drie goddelijke Personen roept vragen op met 
betrekking tot de eenheid van Gods wezen Het overheersend accent van het patrocen-
trische gezichtspunt doet de vraag rijzen of op deze wijze nog voldoende tegenweer 
tegen het modalisme geboden kan worden De tegenstrijdigheid van de denkbeweging 
van het uiteenhouden met het overheersend accent van het patrocentnsch perspectief 
zorgt voor een spanning in het hart van de tnmteitsleer bij Van Ruler Daar komt nog 
bij dat Van Ruler van mening is dat in het eschaton de incarnatio Verbi ongedaan ge
maakt zal worden en de inhabitatio Spiritu Sancti zal ophouden Hiermee samenhan
gend krijgen het werk van Chnstus en het Rijk van Chnstus een beperkt karakter Ter 
wille van het patrocentrische gezichtspunt versmalt Van Ruler de christologie tot 
sotenologie en heeft het Rijk van Christus een intermezzo-karakter Daartegenover staat 
een verbreding van de pneumatologie waardoor God ook los van Christus heiinjk 
handelt aan deze wereld In het licht van het bovenstaande is niet juist om zonder meer 
te stellen dat er bij Van Ruler sprake is van een vorm van subordianistisch modalisme 
Daarvoor zijn de meer radicale uitspraken bij Van Ruler te zeer omgeven door de 
nodige nuanceringen in het geheel van zijn theologisch werk. Toch zijn er wel tenden
sen die, consequent doorgeredeneerd, in de richting van een vorm van modalisme 
wijzen het patrocentnsch overwicht, de insnoermg van de betekenis van de chns-
tologie, het intermezzo-karakter van het Rijk van Chnstus, het eschatologisch handelen 
van God Zelf buiten Christus om De betekenis en de plaats van de chnstologie en de 
pneumatologie komen hierdoor in het gedrang Het is waar dat de zondeval een radicale 
wending gaf aan Gods plan met de mens en dat Hij daar flexibel op reageerde door 
direct het genadeverbond te sluiten Toch is daardoor Zijn plan in de verlossing en de 
heiliging met provisorisch, maar definitief want gegrond in Gods wijsheid, eeuwig 
voornemen en vrederaad (Ef 3,9-10) De identiteit van God als de Getrouwe is hiermee 
in het geding 

Het IS Rebel niet duidelijk geworden waann God Zelf in concreto in het heden 
meer geeft en doet dan in Christus en door de Heilige Geest, zodat daarin het over
wicht van het eschatologisch-patrocentnsche aspect tot zijn recht zou kunnen komen en 
(tenminste voor een deel) de zin van de ontwikkeling van deze specifieke tnniteitsleer 
zou blijken '"̂  De gang van het betoog van Rebel is op dit punt met consistent Eerst 
spreekt hij over het problematisch karakter in Van Rulers tnniteitsopvatting en stelt 
kritische vragen bij het eschatologisch-patrocentnsch gezichtspunt, vervolgens vraagt 
hij zich af of zulk een tnmteitsopvatting wel zo problematisch is en tenslotte spreekt 
hij van vruchtbare consequenties (') die voortvloeien uit deze tnmteitsleer wegens de 
nadruk op het patrocentrische gezichtspunt "" Door deze merkwaardige manier van 
redeneren ontstaat de indruk dat Rebel wel bepaalde reserves heeft ten opzichte van het 
trmitansch-theologisch standpunt van Van Ruler, maar dat hij zijn bedenkingen graag 
opgeeft wegens de 'vruchtbare consequenties' die hij voor het pastoraat in het verschiet 

108 JJ Rebel, a w, p 74 
109 J J Rebel, « » p 75 
110 JJ Rebel, a H p 73 76 
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ziet liggen Hij doelt dan met name op de relativenng van het christologische en 
soteriologische en de ruimte voor een relatief-zelfstandige pneumatologie die daardoor 
ontstaat Rebel gebruikt deze tnnitansch-theologische achtergrond om de verhouding 
God en mens in het pastoraat niet primair christologisch en sotenologisch te bepalen, 
maar pneumatologisch en patrocentnsch het gaat niet om het christelijke en het kerke
lijke, maar het gaat om de dualiteit van God en mens. Schepper en schepsel '" 
Verder dient de verbrede pneumatologie en de nadruk op de humaniteit tegenover God 
als integratiepunt voor de theologie en andere wetenschappen en tevens als waarborg 
voor de compatibiliteit en validiteit van de resultaten van de menswetenschappen ten 
opzichte van het pastoraat 

De gevolgen van de dualiteit van christologie en pneumatologie 

Door de eigen accenten in de tnniteitsleer bij Van Ruler ontstaat er een gecompliceerde 
en spanningsvolle verhouding tussen christologie en pneumatologie Van Ruler gaat 
ervan uit dat het stoffelijke als zodanig heilig is, het staat als matene in zuivere 
dualiteit met God Dit uitgangspunt ligt ten grondslag aan de inperking van de christo
logie tot sotenologie De existentie op zich is meer fundamenteel dan de verlossing 
ervan Verlossing is in wezen mets anders dan het wegnemen van de zonde als 
additum Daardoor is het Rijk van Christus niet essentieel en het christelijke niet 
blijvend In de pneumatologie ontstaat nu een dualiteit aan de ene kant is er het werk 
van de Geest vanuit Christus en aan de andere kant is er de relatief-zelfstandige modus 
van het werk van de Geest Het werk van de Geest verbonden met de chnstologie is te 
betrekken op alles wat kerkelijk en chnstelijk is en heeft een sotenologisch karakter 
Het werk van de Geest dat relatief-zelfstandig staat ten opzichte van de christologie, 
heeft te maken met de humaniteit en de schepping in het algemeen, zonder een sote
riologische spits Daarbij moet dan nog bedacht worden dat de Messiaanse en pneuma
tische modi voorlopige gestalten zijn van de vervulling en dat er daarnaast ook nog is 
een uiteindelijk handelen van God Zelf dat de Messiaanse en pneumatische gestalte 
overtreft 

Het eschatologisch-patrocentnsch handelen van God geschiedt aldus op drie 
verschillende wijzen 1 door Christus en door de Geest (centraal is hier het Rijk van 
Christus met een intermezzo-karakter en een gerichtheid op het kerkelijke en het chris
telijke), 2 door de relatief-zelfstandige werking van de Geest (gencht op humaniteit en 
het herstel van de dualiteit Schepper en schepping, ook voorlopig van karakter), 3 door 
God Zelf als definitieve voltooiing van Zijn eschatologisch handelen Wanneer het nu 
gaat - zoals Van Ruler en Rebel herhaaldelijk onderstrepen - met om de chnstiamtas 
maar om de humanitas, wat is dan nog de zin van het Rijk van Christus en de soteno
logie'' Is de ware humaniteit dan ook met zonder Christus bereikbaar door het relatief-
zelfstandige werk van de Geest'' Is het mogelijk om los van de christologie en de 
sotenologie vooruit te lopen op de humaniteit van de voleinding'' Omgekeerd wanneer 
de ware humanitas alleen in de chnstiamtas te bereiken is, wat heeft het dan nog voor 
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zin om te spreken over het relatief-zelfstandige werk van de Geest met het oog op de 
humamtas en de wereld in het algemeen'' Hier ligt een onoplosbare spanning in het 
theologisch concept van Van Ruler Bovendien moet de vraag gesteld worden of de 
dualiteit die Van Ruler poneert tussen christologie en pneumatologie wel houdbaar is 
in het licht van de Schrift Is de Geest vanaf Pinksteren tot aan de voleinding niet altijd 
de Geest die door Christus geschonken wordt'' Doet een relatief-zelfstandige pneumato 
logie wel recht aan het koningschap van Chnstus in het eschaton'' Kan men wel 
spreken over de gave van de Geest relatief-zelfstandig ten opzichte van Christus'' J P 
Versteeg komt tot een geheel andere conclusie vanuit zijn onderzoek naar de verhou
ding van Chnstus en de Geest in de bneven van Paulus Hij stelt eerst dat de verhou
ding van de opgestane Christus en de Geest van God eschatologisch is bepaald en zegt 
dan "De gave van de Geest is onlosmakelijk verbonden aan de opstanding van Chns
tus De Geest is ( ) gave van de in Christus' opstanding gerealiseerde eindtijd Tevens 
IS de Geest voor Paulus de Inaugurator van de in Chnstus' opstanding gerealiseerde 
eindijd" " ' 

Zoals eerder is aangegeven, is het niet duidelijk wat we ons concreet bij de derde 
modus moeten voorstellen, omdat ook Van Ruler zelf stelt dat in het heden het Rijk 
van God er alleen nog is in de modus van het Rijk van Christus " ' Het bevredigt niet 
om het uiteindelijk eschatologisch handelen van God te reserveren voor de toekomst, 
omdat Van Ruler over de eschatologie spreekt als het handelen vanuit het einde in het 
heden Is er dan ook nog een vorm van humamtas die, zonder tussenkomst van 
Christus en de Geest, vanuit het einde door de Schepper aan Zijn schepsel geschonken 
wordf Maar wat voor zin heeft dan de weg van Chnstus van incarnatie tot weder
komst, wanneer de ongeschonden humaniteit ook zonder Christus en de Geest door 
God Zelf geschonken kan worden'' 

De spanningen in het tnnitansch-theologisch concept van Van Ruler hebben met 
alleen te maken met het overheersend accent op het patrocentnsche gezichtspunt, maar 
ook met de manier waarop gesproken wordt over de eschatologie De eschatologie 
wordt door Van Ruler tnnitansch en patrocentnsch bepaald God handelt vanuit het 
einde van de voleinding Er ontstaan dan voorlopige gestalten van Zijn Rijk die 
aangeduid kunnen worden met de term 'vervulling' Zij verwijzen als tekenen van de 
hoop naar de definitieve voleinding Daarom is ook het handelen van God onder het 
Oude Testament al voluit eschatologisch van aard In het bijbels spraakgebruik echter 
is het eschaton verbonden met de uitstorting van de Geest door Chnstus (Joh 16,7, 
Hand 2,17, Rom 8,1-11) '"* De christologische en sotenologische context is onmis
kenbaar De nadruk valt niet op het patrocentnsch aspect of op een tnnitansch bepaald 
handelen vanuit het einde, maar op het heilshistorische en sotenologische aspect van 
het eschaton het zijn de laatste dagen die bepaald worden door de koningsheerschappij 
van Chnstus en die voorafgaan aan de grote en doorluchtige dag van God waarin be 
houd wordt verkondigd aan een ieder die in Christus gelooft (Hand 2,20-21) 

112 J P Versteeg Chnstus en de Geest Een exegetisch onderzoek naar de verhouding van de opgestane 
Christus en de Geest van God volgens de brieven van Paulus Kampen 1980' p 381 

113 AA van Ruler Theologie van het apostolaat in Vervulling en voltooiing p 114 
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Respect is op zijn plaats voor wat Van Ruler beoogt een verhouding van God en 
mens waann het menselijke voluit wordt gehonoreerd en gerespecteerd De ingewikkel
de trinitarische constructies die hij daarbij gebruikt, worden door Rebel te weinig 
kntisch benaderd en verwerkt. Al te gemakkelijk maakt Rebel zich meester van de - op 
het eerste oog voor het pastoraat aantrekkelijke - resultaten van de theologie van Van 
Ruler Wie zo dicht als Rebel nadert tot het standpunt van Van Ruler, krijgt echter ook 
te maken met de spanningen en het problematisch karakter van diens theologie 

De waardering van het humanum in pneumatisch pastoraat 

Rebel stelt dat pneumatisch pastoraat er in de praktijk met anders uitziet dan het 
pastoraat van pastoraal-psychologisch gevormde en klinisch-pastoraal getrainde 
pastores Het is hem daarom met te doen om een verandenng van de bestaande pasto
raal-psychologische of klimsch-pastorale praktijk, maar om de theologische onderbou
wing en legitimatie van die praktijk ' " Een belangrijke plaats neemt daarbij in de 
positieve waardenng van het humanum Menselijke mondigheid, zelfbeaming en een 
bepaalde mate van autonomie zijn in de moderne menswetenschappen niet weg te 
denken, daar zij noodzakelijk worden geacht om recht te doen aan de humaniteit Juist 
op dit punt heeft 'pneumatisch pastoraat' volgens Rebel meer te bieden dan 'kerugma-
tisch' of 'participerend' pastoraat 

De theologische positie van Van Ruler wordt door Rebel voorgesteld als een 
noodzakelijke aanvulling en verdere ontwikkeling van de verhouding God en mens uit 
de Reformatie en de Nadere Reformatie, omdat bij Van Ruler te vinden is de alleen 
pneumatologisch verantwoorde consequentie van de menselijke mondigheid en autono
mie. De mens wordt door de Geest als mens actief ingeschakeld in het werk van God 
Hier IS te zien dat de trinitansch-theologische opstelling van Van Ruler doorwerkt in 
de pneumatische antropologie De versmalde christologie en de relatief-zelfstandig 
verbrede pneumatologie leiden ertoe om te zeggen dat het doel van het pastoraat met 
slechts is om mensen het chnsten-zijn te doen beleven, maar het gaat om de bredere 
horizon van het ware mens-zijn Omdat er gebieden zouden zijn die ten dele buiten de 
christologie en de soteriologie vallen (maar wel binnen de relatief-zelfstandige pneuma
tologie), is het kerkelijke en het christelijke hooguit een fase naar de eindbestemming 
het mens-zijn voor God De complexe dualiteit van chnstologie en pneumatologie 
resulteert in een dubbel doel van het pastoraat aan de ene kant is het betrokken op de 
kerk, het chnsten-zijn, het geloof en het behoud, aan de andere kant is het betrokken 
op de humaniteit buiten de kerk om, zonder sotenologische context 

Het gaat Rebel uiteindelijk om het pure mens-zijn voor God Daarom acht hij het 
met nodig dat buitenkerkelijken lid van de kerk worden De grote waardering van de 
humaniteit bij Van Ruler en bij Rebel gaat dus samen met een relativering van de 
christelijkheid Aan de andere kant wordt ook gesteld dat het christen-zijn een noodza
kelijke modus is om te komen tot het ware mens-zijn.'" De noodzaak van de modus 
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van het christelijke en het kerkehjke wordt tegengesproken door de steUing dat 
buitenkerkehjken geen hd van de kerk hoeven te worden De vraag komt op hoe zij 
dan door de modus van het christen-zijn heen kunnen gaan zonder bij een kerk te 
horen'' Is de ecclesiologische dimensie dan met essentieel voor het chnsten-zijn'' Of is 
de modus van het chnsten-zijn toch met echt noodzakelijk'' Rebel knjgt hier te maken 
met de gevolgen van de complexe verhouding van God en mens in de theologie van 
Van Ruler Impliciet wordt er gewerkt met een dnedeling 

a Mensen die niet christelijk zijn en niet delen in de modus van het pure mens 
zijn voor God 

b Chnstenen die wel deelhebben aan de soteria van Chnstus maar met delen in 
het pure mens-zijn voor God, omdat dit laatste alleen mogelijk is wanneer men 
door de fase van het chnsten-zijn is heengegaan 

c Mensen die het pure mens-zijn voor God beleven en de fase van het chnstelij-
ke en het kerkelijke achter zich hebben gelaten 

Deze driedeling correspondeert met het eerder gereleveerde trimtansche schema bij Van 
Ruler Door de relatief-zelfstandige pneumatologie handelt God met met-chnstelijke 
mensen (a), als voorlopige gestalte van Zijn regering Door Chnstus en door de Geest 
handelt God met chnstenen (b), die daardoor behoren bij het intermezzo van het Rijk 
van Chnstus God Zelf voltrekt het definitieve eschatologische handelen aan mensen 
die daardoor de eindbestemming van het pure mens-zijn voor God beleven (c) 

Er zijn verschillende kritische vragen te stellen bij deze schematische indeling 
Waar wordt in de Schrift zelf steun gevonden voor een dergelijke dnedeling'' Waarom 
is pastoraat met het oog op humaniteit zonder sotenologische intentie een mogelijkheid 
voor Rebel, als hij toch zo duidelijk aangeeft dat het pure mens-zijn met te bereiken is 
zonder het chnsten-zijn'' Moet dan niet het pastoraat juist bij uitstek een sotenologische 
spits hebben om zo snel mogelijk door de fase van het chnsten-zijn heen te komen'' 
Wat moeten wij ons concreet voorstellen bij een mens-zijn dat het kerkelijke en 
christelijke achter zich heeft gelaten en toch in een harmonieuze relatie staat tot God' 
Is het eigendom zijn van Chnstus en het gekocht zijn met Zijn bloed (1 Petr 1 18-19) 
een voorbijgaande fase die men passeert op weg naar het pure mens-zijn, of is het ware 
mens-zijn voor God zo volstrekt afhankelijk van en verweven met het eigendom-van-
Chnstus-zijn dat het sotenologische een blijvend fundament voor het humane is'' Ook 
al wordt het chnstelijke een noodzakelijke fase genoemd, toch wekt Rebel door de 
relativenng van het christelijke en de gedachte dat buitenkerkelijken geen lid hoeven 
te worden van de kerk, de indruk dat het heilnjk handelen van God via de relatief-zelf
standige pneumatologie uiteindelijk kan leiden tot de ware humaniteit voor God 

Zelfbeaming en mondigheid door theonome reciprociteit "> 

Rebel stelt voor om de verhouding God en mens in het pastoraat met primair via de 
christologie maar via de pneumatologie gestalte te geven De bedoeling daarvan is dat 
er een ruimere plaats komt voor de humaniteit door middel van pneumatische autono
mie en synergie Concrete uitwerking daarvan is het begrip 'theonome reciprociteit' 
Met dit begnp bedoelt Van Ruler dat God met alleen in en aan mensen handelt, maar 
ook samen met hen en dat daarbij de integnteit van het mens-zijn intact blijft Niet 
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door pneumatische innerlijke overweldiging maar door eigen inzicht en overtuiging 
handelen mensen samen met God Met behulp van de 'theonome reciprociteit' wil 
Rebel een negatief zelfbeeld wegnemen dat kan ontstaan door christelijke zelfverloo
chening op te vatten als zelfontkenning Zelfbeaming en mondigheid zijn voorname 
doelen van het pastoraat Bij alle waardering voor de poging om de humaniteit tegen
over God voluit recht te doen, moet ook hier gezegd worden dat er kritische bedenkin
gen gemaakt moeten worden tegen de manier waarop dit geschiedt Als Van Ruler zegt 
dat met de term 'theonome reciprociteit' geen creatieve maar hooguit receptieve men
selijke autonomie wordt bedoeld die staat in het kader van de pneumatische synergie 
van goddelijke autoriteit en menselijke integnteit, dan valt te betwijfelen of deze 
terminologie met de uitleg ervan een adequate aanduiding kan zijn van de verhouding 
God en mens 

Reciprociteit is wederkerigheid en dat leidt gemakkelijk tot de gedachte van de ge
lijkwaardigheid en de onmisbaarheid van de inbreng van zowel God als de mens in de 
pneumatische synergie In die richting wijzen de uitspraken dat de mens 'zijn mannetje 
staat tegenover God' en dat de mens met God mee handelt en oordeelt in alle zaken 
van het heil, het rijk en deze wereld De wederkengheid wordt echter bepaald door het 
adjectief 'theonoom' Het geeft aan dat de menselijke inbreng in de pneumatische 
synergie staat onder het voorteken van het goddelijk initiatief en de goddelijke norme-
nng (0eo-vo|ioq') Wordt hierdoor het reciproke karakter van de verhouding God en 
mens in wezen met aangetast omdat uiteindelijk alles toch bepaald wordt door de 
theonomie'' Of bedoelt Van Ruler zoveel nadruk te leggen op het wederkerige karakter 
van de pneumatische verhouding God en mens, dat God Zich in Zijn handelen afhanke
lijk maakt van mensen'' Daardoor zou het theonome karakter van de reciprociteit 
verloren zijn gegaan of samenvallen met het menselijk weten en willen, waardoor de 
conclusie voor de hand ligt om te denken dat de menselijke integnteit is overweldigd 
door het goddelijke initiatief Reciprociteit in de verhouding God en mens is in tegen
spraak met theonomie ofwel aan de goddelijke inbreng ofwel aan de menselijke 
inbreng kan met volledig recht gedaan worden 

Bij Van Ruler heeft de eschatologie onder meer de functie om het heil vanuit het 
einde in het heden te ervaren Er mag pleroforisch over gesproken worden De 
eschatologische visie staat ook op de achtergrond in de positieve waardenng van het 
humanum De mens is vooral de pneumatofore mens die in theonome reciprociteit 
samenwerkt met God Door de relatief zelfstandige werking van de Geest en het 
eschatologische handelen van God Zelf is een njkere levensontplooiing mogelijk dan 
door het heil in Christus De pneumatofore mens heeft niet pas m de toekomst, maar 
in het heden de beschikking over onvermoede mogelijkheden Vandaar het accent op 
zelfbeaming en mondigheid, waar Rebel zo de nadruk op legt voor het pastoraat In 
deze mensvisie ontbreekt niet het zicht op de mens als zondaar Echter, chnstologie en 
soteriologie vallen tot op grote hoogte samen en het christelijke en het kerkelijke is een 
fase waar het pure mens-zijn achter ligt De existentiële spanning van het chnstelijke 
leven waar Paulus over spreekt wanneer het gaat over de gelijktijdigheid van 'oude' en 
'nieuwe' mens, heeft in de Reformatie geleid tot het verstaan van de mens als simul 
lustus ac peccator Deze gelijktijdigheid is bij Van Ruler en Rebel de facto veranderd 
in een doorgangsfase omdat zij grote nadruk leggen op het volkomen heil vanuit het 
einde dat het heil door Christus overtreft 
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Van Ruler heeft terecht aandacht gevraagd voor de positie van de mens in het 
handelen van God De pneumatische inschakeling van de mens als mens in de context 
van een trmitansche theologie is een waardevolle bijdrage aan de theologische discussie 
over de verhouding van God en mens De wijze waarop dit alles concreet een plaats 
ontvangt binnen het geheel van zijn theologie, roept vragen op vanwege de aangeduide 
spanningen en innerlijke tegenstrijdigheden Pastoraat dat gericht is op een mens die 
tegelijk rechtvaardige en zondaar is, kan niet spreken over zelfbeaming en mondigheid 
zoals Rebel dat doet Immers de oude mens moet nadrukkelijk worden uitgesloten van 
zelfbeaming en mondigheid hij moet sterven met Chnstus (Fil 3,10) Van de nieuwe 
mens mag voluit positief gesproken worden, maar met vanuit het gezichtspunt dat de 
overgang van oude naar nieuwe mens een chronologische zou zijn 

Rebel roept de pastor op om als pneumatofore mens gebruik te maken van de 
onvermoede mogelijkheden die hem in het heden geboden worden Hij denkt daarbij 
met name aan de resultaten van de moderne menswetenschappen De pastor moet zich 
daarin een bepaalde deskundigheid verwerven omdat hij geen werktuig is van de Geest, 
maar drager van de Geest en participant in het werk van God Daann komt uit het 
respect voor het relatief-zelfstandige werk van de Geest Het werk en de Persoon van 
Christus blijven in verhouding te veel op de achtergrond, terwijl juist bij een pneuma
tisch pastoraat heel anders verwacht mag worden want Jezus zegt de Geest zal Mij 
verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen (Joh 16,14) 
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HOOFDSTUK 4 
Zijlstra, Heitink en Rebel: verschillen en overeenkomsten 

Na de analyse van het pastoraat bij W Zijlstra, G Heitink en J J Rebel op het punt 
van godsbeeld en mensbeeld kunnen nu overeenkomsten en verschillen worden 
aangewezen De bedoeling daarvan is met om de grootste gemene deler van dne 
vormen van pastoraat uit te roepen tot een representatief beeld van het moderne 
pastoraat in het algemeen Dat zou geen recht doen aan de onderlinge verschillen en 
nuances van de standpunten van de besproken theologen, noch aan de veelkleungheid 
van het moderne pastoraat Het zoeken naar overeenkomsten biedt wel de mogelijkheid 
om gemeenschappelijke karakteristieken op te sporen en mogelijke tendensen te 
signaleren 

4 1 Mensbeeld in de belangstelling 

Er is m de besproken vormen van pastoraat veel aandacht voor de antropologische 
aspecten van het pastoraat Resultaten van de moderne menswetenschappen worden in 
de theologische overwegingen betrokken en er wordt terdege rekenschap afgelegd van 
de plaats van het humanum in het pastoraat Daarbij zijn een aantal overeenkomsten en 
verschillen te onderkennen tussen Zijlstra, Heitink en Rebel 

De voornaamste overeenkomsten zijn 

1 De overtuiging dat het onmogelijk is om uit te gaan van een bijbels mensbeeld 
Wat er in de Bijbel te vinden is aan antropologische elementen, wordt beschouwd 
als te fragmentansch of te zeer in innerlijke tegenspraak met elkaar om te kunnen 
komen tot een eenduidige mensvisie Het is daarom met verwonderlijk dat de dne 
besproken auteurs samenwerking bepleiten met de moderne menswetenschappen 
om te komen tot een actueel en adequaat mensbeeld dat - al is het op beperkte 
schaal - zowel binnen als buiten de theologie gebruikt kan worden In deze 
redenenng wordt de onmacht of de onmogelijkheid van een theologische antropolo
gie gebruikt als legitimatie voor de invloed van niet theologische wetenschappen 
Verder is opmerkelijk dat overeenkomsten tussen aspecten van bijbelse en modeme 
wetenschappelijke mensbeschouwingen al te snel en te gemakkelijk aangezien 
worden voor inhoudelijk overeenstemmende grootheden (Zijlstra de nieuwe mens 
waar Paulus van spreekt, is de mens die naar zijn toekomstige bestemming toe
groeit door processen van communicatie en bewustwording, Heitink wat de Bijbel 
verstaat onder 'de mens Gods', komt overeen met wat modeme menswetenschap
pen bedoelen met 'de hele mens', Rebel het gaat bij de pneumatofore mens om de 
pure humaniteit voor God, terwijl deze humaniteit tot op grote hoogte door moder
ne menswetenschappen wordt gedefinieerd) Bij deze gang van zaken is het met te 
vermijden dat bijbels-theologische begrippen en uitspraken met betrekking tot de 
mens inhoudelijk worden bepaald door niet-theologische wetenschappen, met als 
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gevolg dat de eigen kleur en zelfstandigheid van de bijbelse gegevens onvoldoende 
recht wordt gedaan 

2 In de sociale, culturele en historische context van nu is het onmogelijk om voorbij 
te gaan aan humane kernbegrippen als menselijke mondigheid, autonomie, zinge 
ving, zelfbeaming en zelfbestemming In de jaren '60 is definitief afgerekend mei 
de resten van een autoritaire cultuur De autoriteit van de Bijbel en het kerkelijke 
leergezag worden ter discussie gesteld Begrippen als democratisenng, inspraak en 
medezeggenschap hebben hun intrede gedaan Het moderne levensgevoel verzet 
zich tegen elke vorm van bevoogding De levensoriëntatie is met gericht op 
prescriptieve normen, maar op de directheid van de eigen ervanng en het daaruit 
voortvloeiend persoonlijk engagement Kerk en theologie moeten met deze ontwik 
kelingen rekening houden 

3 Mensen zijn volwaardige medewerkers en verbondspartners van God Een eenzijdi 
ge gerichtheid op sotenologie en christologie in het spreken over de mens maakt 
dat men tekortdoet aan de menselijke autonomie De besproken schrijvers komen 
alledne op voor een beperkte en theologisch gelegitimeerde menselijke autonomie 
ZIJ willen hiermee laten zien dat God ten volle de humaniteit van mensen respec
teert Daarmee verbonden is de gedachte dat mensen meer zijn dan slechts werk
tuigen in de handen van de Heilige Geest zij participeren in het handelen van de 
Geest Zo maakt God Zijn handelen mede afhankelijk van de mensen In dit 
denkklimaat is het niet vreemd om veel aandacht te geven aan de plaats van het 
menselijke functioneren in de bemiddeling van het heil De nadruk komt te liggen 
op de tussenmenselijke relatie als de plaats waar het heil van God ervaren wordt en 
mensen aan elkaar kunnen groeien naar hun bestemming 

Als gevolg van uiteenlopende theologische posities zijn er naast de genoemde overeen 
komsten ook verschillen met betrekking tot het mensbeeld aan te wijzen bij Zijlstra, 
Heitink en Rebel 

De belangrijkste verschillen zijn 

a BIJ Zijlstra wordt het mensbeeld in hoge mate beïnvloed door een cultuurfilosofisch 
schema waann elementen van de gedachten van Tillich, Jung, Van Peursen en 
Paulus bijeengebracht zijn Zo ontstaat een dynamisch mensbeeld van polanteiten 
en dimensies God en mens worden gezien in een relatie van wederkerigheid die 
mogelijkheden biedt om te groeien als mens naar de eigen bestemming via bewust
wordingsprocessen Gods humaniteit staat in correlatief verband met de mense
lijkheid van de mens De humaniteit van God is verborgen aanwezig in de mens 
het IS de gestalte van de 'nieuwe' mens die ieder mens in potentie met zich 
meedraagt Het eschatologisch mensbeeld en het feitelijke mensbeeld worden via 
de pneumatologie organisch met elkaar verbonden 
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b BIJ Heitink staat geen cultuurfilosofisch schema voorop, maar m zijn theologische 
en antropologische overwegingen prevaleert de hermeneutische vraagstelling De 
secularisatie van de westerse maatschappij moet als een hermeneutisch gegeven van 
deze tijd gehonoreerd worden Adequate theologie is alleen nog mogelijk door de 
resultaten van de Verlichting ten volle te verdisconteren Het verhaal van God en 
mensen is een doorgaand verhaal, waarin ervaringen van mensen gestalte geven aan 
de heilsgeschiedenis Theologische hermeneutiek en antropologie bepalen elkaar 
wederzijds Heitink laat zich daarbij sterk beïnvloeden door de premissen van de 
empirische wetenschapsbeoefening Hij gebruikt het model van de analogie en de 
bipolanteit om een verbinding te leggen tussen wat de Bijbel en de moderne weten
schappen zeggen over de mens Inhoudelijk is er grote overeenkomst vanuit het 
concept van de mens als zingever van zijn bestaan, maar wat taal en woordgebruik 
betreft, is er verschil 

c Rebel bouwt het theologische mensbeeld op vanuit een ander uitgangspunt Hij wil 
recht doen aan de vragen die moderne wetenschappen stellen aan het mensbeeld, 
maar hij voert sterk het pleit voor een zelfstandige theologische waardering daar
van HIJ gebruikt de tnnitarische theologie als kader en de pneumatologie in het 
bijzonder als middel om aan te geven waar moderne wetenschap en pastoraat tot 
een mensvisie kunnen komen en waar dat op grond van theologische argumenten 
onmogelijk is Theologische argumenten houden hun eigen waarde De verbinding 
van de resultaten van de theologische en de niet-theologische antropologie kan 
alleen totstandkomen via de pneumatologie, want de Geest werkt in cultuur en 
wetenschap 

4 2 Godsbeeld veranderende structuren 

Het valt te verwachten dat bij het godsbeeld dat de besproken theologen gebruiken, 
grotere verschillen zijn te constateren dan bij het mensbeeld Met betrekking tot het 
mensbeeld zoeken zij alledrie aansluiting bij zo breed mogelijk geaccepteerde resultaten 
van moderne menswetenschappen Gaat het over het godsbeeld, dan komen meer 
geaccentueerd de verschillende theologische uitgangspunten tot uitdrukking 

BIJ de overeenkomsten kan het volgende opgemerkt worden 

1 Er zijn behoorlijke onderlinge verschillen inzake het godsbeeld tussen Zijlstra, 
Heitink en Rebel Zijlstra en Heitink denken nog het meest in dezelfde nchting 
Spreken over God staat bij hen voorop Spreken door God als openbaring in de 
meest eigenlijke zin, valt als normatief uitgangspunt buiten de kaders van hun 
theologische bezinning Over God kan wetenschappelijk gezien alleen gesproken 
worden via de ervaringen van mensen over Hem Daarom is er aan de ene kant 
kritische aandacht voor vormen van menselijke projectie op het godsbeeld en aan 
de andere kant is er plaats voor de vormende werking van nieuwe ervaringen op 
het godsbeeld Zowel Zijlstra als Heitink werken met een godsbeeld dat zoveel 
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ruimte vraagt voor menselijke verantwoordelijkheid, dat de relatie tussen God en 
mensen in feite wordt ingekaderd in tussenmenselijke relaties 

2 Bij Rebel staat het er anders voor Zijn uitgangspunt is geen empirische theologie, 
maar openbanngstheologie Binnen dat kader probeert hij aansluiting te vinden bij 
de resultaten en methoden van moderne wetenschappelijke inzichten, door die via 
de algemene werking van de Heilige Geest theologisch te duiden God als Schepper 
en Vernieuwer wordt meer fundamenteel geacht dan God als Verlosser Daar is de 
overeenkomst te vinden met Zijlstra en Heitink de sotenologie en de christologie 
treden terug in de relatie tussen God en mensen Gevolg daarvan is dat de concrete 
heilshistone, het werk en de Persoon van Christus en de importantie van het geloof 
naar de achtergrond worden gedrongen 

BIJ de verschillen richten we ons in het bijzonder op de verwerking van trinitansche 
noties uit het godsbeeld 

a BIJ Zijlstra is over God nauwelijks nog te spreken als een zelfstandige transcenden 
te werkelijkheid tegenover ons, maar Hij wordt beleefd als de dieptedimensie van 
de polariteit van Zelf en Wereld In het tijdperk van het functionele denken kan 
niet meer ontologisch gesproken worden over God, maar alleen nog symbolisch 
Trinitansche aspecten staan in correlatief verband met humaniteit en worden 
verstaan in een functioneel kader God de Vader brengt de ware humaniteit aan de 
dag in de gave van Christus Christus is het beeld van de nieuwe mens De Geest 
IS de garantie dat het nieuwe mens-zijn in ieder mens verborgen aanwezig is en 
door communicatie en bewustwordingsprocessen tevoorschijn geroepen kan worden 

b Heitink heeft de notie van het verbond verwerkt in zijn theologische positie God 
en mens worden gezien als verbondspartners Dit houdt voor Heitink in dat de 
werkelijkheid van God en de werkelijkheid van de mens zonder elkaar niet tot hun 
recht kunnen komen Het handelen van God en de ervanng van mensen worden in 
eikaars verlengde gezien, bipolair op elkaar betrokken en van elkaar afhankelijk ge
maakt Tnnitansche noties komen met name ter sprake wanneer het gaat over 
humaniteit Heitink maakt daarbij gebruik van een soortgelijke structuur als Zijlstra 
God de Vader is de Schepper die de mensen onaf heeft geschapen met de opdracht 
om te komen tot waarachtige humaniteit In Christus is te zien wat ware humaniteit 
inhoudt De Heilige Geest schakelt mensen in bij het werk van God om zo de 
mogelijkheid van het humanum te actualiseren Ten opzichte van Zijlstra gaat Hei 
tink een andere weg wanneer hij in het werk van de dneenige God wel soterio-
logische momenten onderkent, maar die omgeeft door de bredere polanteit van 
schepping en herschepping Van hieruit worden verbrede trinitansche en verbonds
matige lijnen getrokken God de Vader vindt in de mens een bondgenoot die 
meewerkt aan de verwerkelijking van het eschatologische heil voor de tot op heden 
onvoltooide schepping God de Zoon is in iedere werkelijke existentiële tussen
menselijke ontmoeting heilzaam aanwezig De Heilige Geest werkt ook door 
middel van bovenpersoonlijke structuren 
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c. In de opstelling van Rebel is opnieuw een reactiemoment te onderkennen, nu 
inzake het godsbeeld bij Zijlstra en Heitink. Rebel maakt bezwaar tegen het gebruik 
van trinitarisch-theologische begrippen om daarmee de houding en het werk van de 
pastor te beschrijven. De uniciteit van de Persoon en het werk van Christus staan 
niet toe dat van daaruit rechtstreeks lijnen naar de pastor of mensen in het alge
meen worden getrokken. Onder invloed van A.A. van Ruler geeft Rebel zich 
uitvoerig rekenschap van de manier waarop trinitarische noties binnen het geheel 
van de theologie functioneren. De nadruk komt te liggen op het patrocentrische ge
zichtspunt. Christologie en pneumatologie hebben een relatieve zelfstandigheid. Het 
eschatologische handelen van God de Vader met het oog op Zijn Rijk moet het 
fundamentele uitgangspunt zijn voor het pastoraat. De spanning die deze trinitari
sche visie oplevert tussen enerzijds het patrocentrische gezichtspunt en anderzijds 
de christologische en pneumatologische aspecten, acht Rebel grotendeels aanvaard
baar' vanwege de nieuwe mogelijkheden die dit biedt om het aardse en het 
humanum in positieve zin te waarderen. 

4.3 Trinitarische en antropologische aspecten van de verhouding God en mens 

In het hedendaagse pastoraat zijn fundamentele antropologische vragen niet meer weg 
te denken. De kijk op wie de mens is en hoe hij in de wereld staat, heeft onmiskenbaar 
invloed op de manier waarop de pastor anderen en zichzelf ervaart.^ De mensweten
schappen hebben in deze eeuw stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt. Vanuit o.a. 
de psychologie en de sociologie is de vraag naar het mensbeeld steeds opnieuw aan de 
orde gesteld. Binnen de theologie heeft dit geleid tot hernieuwde bezinning en het 
zoeken naar nieuwe antwoorden op vragen als: wat is het wezen van de mens, wat is 
heil voor de mens en wat moet verstaan worden onder de uitdrukking dat de mens het 
beeld van God is?' De drie besproken auteurs Zijlstra, Heitink en Rebel hebben zich 
in hun pastorale standpunt rekenschap gegeven van de hedendaagse antropologische 
vragen. Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, gaat er bij alledrie veel aandacht uit naar 
de menselijke relaties in het pastoraat. 

In het kader van deze studie richten we ons op de vraag hoe het gebruikte mens
beeld en godsbeeld op elkaar betrokken zijn. Bij Zijlstra en Heitink treffen we een 
mensbeeld aan met zulke sterke accenten op menselijke mondigheid en menselijke 
ervaring, dat het daarbij passende godsbeeld op gespannen voet komt te staan met de 
klassieke kerkelijke belijdenissen van Nicea en Chalcedon. Trinitarische aspecten van 
het godsbeeld worden functioneel verstaan, terwijl K. Beyschlag concludeert dat de 
christologie van Chalcedon daarmee in volstrekte tegenspraak is." Voor de systema-

1 Zie p. 79 m.n. noot 63. 
2 Het themanummer over De pastor als theoloog, in: PT (25) 1998/3 is daarvan een goed voorbeeld. 
3 Voor een overzicht van de theologische discussie zie; G.C. Berkouwer, De mens het beeld Gods, 

Kampen 1957, B. Wentsel, Dogmatiek, deel 3a, hoofdstuk 12. 
4 K. Beyschlag, Grundrifi der Dogmengeschichte, Band II Gott und Mensch, Teil 1 Das Christologische 

Dogma, Darmstadt 1991, S. 131. 

99 



tisch-theologische achtergrond van hun denken over pastoraat verwijzen Zijlstra en 
Heitink naar theologen als P Tillich, H Berkhof en H M Kuitert Inzake de godsleer 
constateert B Wentsel bij deze theologen een anti-metafysische of anti-aseitale tendens 
TiUichs kritiek op het theïsme brengt hem tot een godsbeeld waaraan wezenlijke 
transcendente trekken ontbreken Bij Kuitert vallen Gods wezen en Gods openbanng 
samen Berkhof ziet God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet als een wezen in 
de eeuwigheid, maar als een geschiedenis in de tijd waann het verbond met mensen 
een centrale rol vervult' Godsbeeld en mensbeeld staan in deze voorstelling van zaken 
als concurrerende grootheden tegenover elkaar, omdat zij eikaars vnjheid en eigenheid 
beperken en begrenzen Sotenologie wordt m dit kader meer opgevat als het bereiken 
van iemands bestemming waarbij de mens zich ten volle kan ontplooien, dan als het 
herstel van een persoonlijke verhouding tussen God en mens van waaruit het heil 
uitwaaiert naar alle terreinen van het leven in het heden en de toekomst Bij Zijlstra en 
Heitink hebben we de mening aangetroffen dat in de verhouding van God en mens er 
nu meer ruimte moet komen voor de humaniteit Vanwege de dogmatische achtergrond 
van hun pastoraat, kan het moeilijk anders of deze verschuiving leidt noodzakelijk tot 
een verkleining van de ruimte voor de vnjheid en de eigenheid van God 

Vanuit de theologie van A A van Ruler kan J J Rebel tot een andere opstelling 
komen Aandacht voor de humaniteit leidt daarbij niet tot een inperking van de ruimte 
voor de vrijheid en het wezen van God Pneumatologisch gezien zijn God en mens 
geen concurrenten De eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van mensen doet op geen 
enkele manier afbreuk aan de soevereiniteit van God In de relatie van godsbeeld en 
mensbeeld legt Rebel sterk de nadruk op het uitgangspunt dat God de Vader handelt 
met Zijn schepsel Het is verfrissend en verrijkend om in het pastoraat aandacht te 
vinden voor een scheppmgstheologisch gezichtspunt Bij Rebel echter staat dit in een 
gespannen verhouding met de christologie en de pneumatologie De humaniteit voor 
God IS van zo groot en fundamenteel belang dat door het eschatologische perspectief 
van het Koninkrijk van God de sotenologie tot een intermezzo wordt Rebel slaagt er 
zonder meer m om aan te tonen dat in de klassieke belijdenisgeschnften uit de tijd van 
de Reformatie er met alleen negatief aandacht is voor de mens als zondaar, maar dat 
er ook positief aandacht en waardering is voor de mens als schepsel van God De 
positieve kijk op de mens is echter in de klassieke belijdenisgeschnften geheel en al 
verbonden met de sotenologie en kan daarvan geen moment los worden gemaakt' Bij 
Rebel wordt een grotere ruimte en aandacht voor het humanum geschapen door de 
plaats en de betekenis van de sotenologie te verminderen 

5 B Wentsel Dogmahek deel 3a p 118 132 119 120 en de daar besproken literatuur 
6 Zie bijvoorbeeld Heidelbergse Catechismus Zo 23 v/a 60 de positieve beoordeling van de mens hangt 

samen met de mate waarin het heil met een gelovig hart wordt aangenomen Zo 24 v/a 63 en Zo 32 
v/a 86 leggen het verband tussen de genade van God en het goede dat mensen doen Zie ook NGB art 
24 en DL III/IV 11 12 
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DEEL II 
DE RELATIE VAN GODSBEELD EN MENSBEELD IN HET 
PASTORAAT VANUIT DE KLASSIEKE GEREFORMEERDE 
THEOLOGIE 

Inleiding tot het historisch overzicht 

De wijze waarop in de gereformeerde theologie wordt gesproken over God en mens 
heeft een historische achtergrond In de voortgaande theologische discussie worden de 
standpunten van vroeger onderzocht op hun validiteit en relevantie voor vandaag Het 
tweede hoofddeel van deze studie schetst m grote lijnen de ontwikkeling van het 
spreken over de relatie van godsbeeld en mensbeeld in de klassieke gereformeerde the
ologie aan de hand van het werk van een aantal belangrijke theologen uit deze traditie, 
die een aanzienlijke invloed op het pastoraat hebben uitgeoefend Daarbij komen vaste, 
steeds terugkerende kernen in beeld, die een bepaalde samenhang vertonen van tri-
nitansche en antropologische aspecten Om het overzicht te behouden, worden in het 
verband van deze studie een paar beperkingen aangebracht Alleen die aspecten van de 
verhouding tussen God en mensen in de klassieke gereformeerde theologie worden be
sproken, die bepalend zijn als structuurelementen voor de vormgeving van het pasto
raat Verder worden slechts dne figuren uit de tijd van Reformatie en Nadere Reforma
tie nader belicht De reden daarvoor is niet dat de mening van andere theologen uit die 
periode (of uit een andere dan de gereformeerde traditie) niet waardevol zou zijn, maar 
er IS gelet op theologische verwantschap en er is gekozen voor een evenwichtige ver
houding ten opzichte van het eerste hoofddeel van deze studie, waann dne hedendaagse 
theologen worden besproken 

Johannes Calvijn staat aan het begin van de ontwikkeling van de gereformeerde 
theologie Zijn invloed is zeer groot niet alleen door zijn brieven, bijbelcommentaren 
en zijn meest bekende werk de Institutie, maar ook door de theologische opleiding en 
praktische vorming van vele studenten, afkomstig uit heel Europa Tot in onze tijd 
wordt het theologisch werk van Calvijn bestudeerd De centrale plaats van deze 
reformator in de gereformeerde theologie is evident Zijn visie mag daarom in dit over
zicht niet ontbreken Het is echter niet Johannes Calvijn, maar Martin Bucer die als 
eerste vanuit de optiek van de gereformeerde theologie een boek schnjft over pastoraat 
Histonsch onderzoek toont aan dat Bucer en Calvijn elkaar wederzijds hebben beïn
vloed Wie Calvijn goed wil leren verstaan, kan aan Bucer niet voorbij Als voorloper 
en medestander staat Bucer in het overzicht voorop Gisbertus Voetius staat in de 
traditie van de calvinistische Reformatie en hij staat aan het begin van de Nadere Re
formatie in Nederland De figuur van Voetius markeert de overgang naar een verschui
ving in de manier van denken over God en mens 

101 



HOOFDSTUK 5 
M. Bucer (1491-1551) 

Martin Bucer is wel 'een vergeten reformator' genoemd ' Pas vanaf het begin van deze 
eeuw komt er aandacht voor zijn invloed en betekenis Het Buceronderzoek is met 
name bevorderd door de uitgave van de verzamelde werken van de hervormer.^ 
Kenmerkend voor de persoon en het werk van Bucer is het zoeken naar eenheid Met 
een brede oecumenische instelling probeert hij de verschillende stromingen binnen de 
Reformatie nader tot elkaar te brengen. Hij hjdt onder de verdeeldheid in reforma
torische knng en daarom getroost hij zich veel moeite om de eenheid in de kerk te 
herstellen Bucer kan gezien worden als een onvermoeibare bruggenbouwer tussen de 
Zwitserse en Duitse tak van de Reformatie, Zwingli en Luther Zijn streven naar 
kerkelijke eenheid is met alleen naar binnen gencht, want hij zet zich ook in om de 
breuk met de Rooms-katholieke Kerk te helen en toenadering te zoeken tot evangeli
sche (doperse) groeperingen Zijn verregaande bereidheid tot compromissen is Bucer 
met steeds in dank afgenomen, niettemin wordt zij gedragen door het legitieme bijbelse 
verlangen naar de eenheid van allen die het geloof in Chnstus belijden 

Veel publikaties van Bucer worden bepaald door zijn werk als prediker en pastor 
Zijn exegetische geschriften staan bekend om de breedvoenge manier van spreken, 
maar niet minder om het wetenschappelijk gehalte dat met onderdoet voor de commen 
taren van Luther en Calvijn Concrete vragen uit de praktijk van het kerkelijk leven 
vormen meer dan eens aanleiding voor een brede behandeling in boekvorm Het geeft 
aan Bucers werk een sterk pastorale inslag 

Bucer heeft ons geen dogmatisch werk nagelaten met daann een volledig sys 
tematisch overzicht van zijn theologie Het zou ook met passen bij hem, want zijn 
gedachtenwereld is flexibel en zijn opvattingen vertonen met zelden een ontwikkeling 
door de loop der jaren De reden daarvoor is met gelegen in een kleurloos of opportu 
mstisch aanpassen aan de heersende opvattingen van de tijd, maar in de pastorale 
betrokkenheid op de vragen die op hem afkomen en de kerkelijke situatie waarin hij 
zich bevindt Zo is bij de ontworsteling aan de Rooms-katholieke Kerk met zijn 
tradities en clencale hiërarchie een andere opstelling nodig dan bij de confrontatie met 
de dopersen en de spintualisten Ondertussen maakt de beweeglijkheid van Bucers 
theologie het niet makkelijk hem ergens bij in te delen Invloeden zijn aan te wijzen 
van Thomas van Aquino, Erasmus, Luther, Zwingli en Calvijn, zonder dat Bucer 

1 M van Campen, Martin Bucer Een vergeten reformator, Den Haag 1991, p 5-6 
2 Martini Buceri Opera latina, publie par F Wendel e a , 1 2ff, Pans, Gutersloh 1955ff Leiden 1982 ss 

Martin Bucers Deutsche Schriften, hrg v R Stuppench, Bd Iff, Gutersloh 1960ff Correspondance de 
Martin Bucer, hrg v J Rott, Bd Iff, Leiden 1979ff Biografische gegevens over Bucer zijn te vinden 
in M Greschat Martin Bucer Ein Reformator und seine Zeit, 1491-1551, Munchen 1990 en de daar 
aangehaalde literatuur 
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aangemerkt kan worden als een volgeling van een van hen.̂  M. de Kroon heeft in het 
begrip pietas een kernwoord gevonden waarmee de eigenheid van Bucers theologie 
getypeerd kan worden in relatie tot de invloeden die hij op een zelfstandige manier 
heeft verwerkt."* 

5.1 Von der waren Seelsorge 

In 1538 verschijnt Von der waren Seelsorge? Aanleiding voor dit boekje is de onwe
tendheid onder de mensen over wat nu eigenlijk de gemeenschap der heiligen is en het 
gebrek aan kennis onder de predikanten over pastorale zorg. Gezien de veelbewogen 
geschiedenis van de stad Straatsburg waar Bucer op dat moment al vele jaren werkt en 
het contact met lutherse, zwingliaanse, katholieke en doperse strommgen, is dat niet 
verwonderlijk.'' Het gaat Bucer om de heilzame werking van het pastoraat in en door 
de kerk als zelfstandig lichaam van Christus. Deze vorm van pastoraat is noodzakelijk 
opdat de gelovigen nauwer aan Christus verbonden en door Hem geregeerd worden. 

Het valt op dat Bucer in zijn overwegingen rondom pastoraat en kerk heel dicht bij 
de tekst van de Bijbel blijft. De bijbelteksten moeten opnieuw gelezen worden, want in 
het gebrek aan kennis van de Schrift ziet Bucer de oorzaak van het verval van predi
king en pastoraat. Ondeugdelijke en gebrekkige pastorale zorg is niet het gevolg, maar 
de oorzaak van de ellende in de kerk. Heilzaam middel tot herstel acht Bucer de 
terugkeer tot de Schrift en de Oude Kerk.̂  Daarom functioneert bij hem de Bijbel als 
norm en structuurprmcipe voor het pastoraat. Vanuit dit standpunt komt hij tot de 
stelling van de alleenheerschappij van Christus in Zijn kerk, als uitgangspunt van alle 
kerkelijke orde. In Zijn regering van de kerk maakt Christus gebruik van mensen. 
Daarom moet in alle kerkelijk werk uitkomen dat het Christus is die regeert en werkt. 
Er kan daarom geen heerschappij zijn van de één over de ander, noch van ambtsdragers 

3 Zie Fr. Kruger, Bucer und Erasmus Eine Untersuchung zum EmfluB des Erasmus auf die Theologie des 
Martin Bucers, Wiesbaden 1970, W van 't Spijker, De ambten bij Martin Bucer, Kampen 1970, p. 199-
218, Idem, Gereformeerde Scholastiek III, Zwingh en Bucer, in ThR (29) 1986, p. 149-153, 157-159, 
Idem, Bucers Latijnse werken, in ThR (35) 1992, p 204-206, M Greschat, Martin Bucer als Domi-
nikanermonch, in Marijn de Kroon und Friedhelm Kruger (Hrg), Bucer und Seme Zen, Wiesbaden 
1976, S 35-49, L. Leijssen, Marim Bucer en Thomas van Aqumo De invloed van Thomas op het 
denkpatroon van Bucer in de Commentaar op de Romeinenbrief (1536), Leuven 1978, M de Kroon, 
Martm Bucer en Johannes Calvijn, Reformatorische perspectieven - Teksten en inleiding, Zoetermeer 
1991, p 170, H.J Selderhuis, Bucer en Zwingli, in: F van der Pol (red.), Bucer en de kerk. Kampen 
1991. 

4 M de Kroon, a.w., p 91-105, 171 e.v. 
5 BDS 7, S 67-245 Nederlandse vertaling Over de ware zielzorg, vertaald en ingeleid door H J 

Selderhuis, Kampen 1991. 
6 Over de historische situatie en achtergronden zie R Stupperich, BDS 7, S. 69-72, W van 't Spijker, 

aw (1970), p, 159 en de daar aangehaalde literatuur, Idem, Historische plaats en achtergrond van 
Bucer's geschrift. Von der waren Seelsorge und dem rechtem Hirtendienst, in' In die Sknflig, (19) 1985, 
nr 73, p. 3-22, vervolg in nr 74, p 18-30, K Exalto, Een pastorale gemeente, Apeldoorn 1986, p. 7-
16 

7 H.J. Selderhuis, Pastoraat bij Martin Bucer, in. ThR (37) 1994, p. 187. 
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over de gemeente of van gemeenteleden onderling. In heel het pastoraat in en door de 
gemeente moet de gestalte van de Herder Jezus Christus herkenbaar zijn.* 

5.2 Pastoraat en gemeente 

Sterke nadruk legt Bucer op de eenheid van de gemeente. De gelovigen hebben een 
band met elkaar omdat zij door het geloof met Christus verbonden zijn. Niet alleen 
ambtsdragers, maar alle gelovigen zijn geroepen om pastoraat te bedrijven, omdat in 
iedere christen de Geest van Christus woont en Hij werkt tot opbouw van heel het 
lichaam van Christus en alle leden afzonderlijk. Door de vele gaven en diensten die de 
Geest aan de gelovigen schenkt, worden zij toegerust tot steun en opbouw van elkaar.' 
Dit ideaal kan alleen verwerkelijkt worden wanneer ambtsdragers en gemeenteleden 
bedenken "das ym selbs niemant, sonder anderen leben soil".'" 

Binnen het geheel van de gemeente zijn er ambtsdragers die speciaal belast zijn 
met prediking, pastoraat en diaconaat. Zij komen niet in de plaats van Christus te staan, 
maar in Zijn dienst. Christus is de Herder der schapen die de kerk leidt en regeert. 
Omdat Christus in de hemel is, oefent Hij Zijn heerschappij nu uit "mit und durch den 
dienst seines worts, den er durch seine diener und werckzeuge auch eusserlich und be-
findtlich geprauchet"." 

Met Ezechiël 34:6 als uitgangspunt geeft Bucer concreet aan waaruit het pastorale 
werk bestaat: 1. het tot Christus en de gemeente brengen van de schapen die van de 
kudde vervreemd zijn, 2. het terechtbrengen van de afgedwaalde schapen, 3. het 
bekeren van de schapen die in de gemeente zijn maar gezondigd hebben, 4. het sterken 
van de schapen die in Christus zijn, maar zwak zijn, 5. het beschermen en weiden van 
de gezonde schapen die in de stal zijn. In deze zielzorg valt een zwaar accent op 
kerkelijke tucht en boete.'^ Deze disciplina moet bij Bucer niet negatief verstaan 
worden als dwang of als een juridisch begrip, maar positief als een bij uitstek pastoraal 
middel tot opbouw van de gemeente. Het doel van het pastoraat is het hele leven te 
brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Tucht staat voor Bucer in verband met 
het verbinden en genezen van de gewonde schapen in de kudde. De zondaar is pas dan 
gewonnen wanneer hij zijn zonde belijdt, genade ontvangt en zijn leven wil beteren." 
Het gaat om het behoud van de zondaar en de heiligheid van de gemeente. Zo zal de 
tucht heilzaam zijn en ontvangen de schapen de zorg die hun door de Herder Christus 
is toegezegd. 

8 Von der waren Seelsorge, BDS 7, S. 103-107 
9 A.a.O., S. 95, 100-102, 215-219. 

10 Das ym selbs niemant, sonder anderen leben sol, und wie der mensch dahin hummen mog, BDS 1, 29-
67 

U A . a O . S 107/108. Cf. S. 141-144. 
12 W. van 't Spijker, a.art., in: In die Sknflig, nr 73, p 8 
13 Zie W van 't Spijker, aw. (1970), p 160, 169-174 Cf A Niebergall, Kirche und Seelsorge nach 

Bucers Schrift 'Von der waren Seelsorge', in Jahrbuch der Gesellschaft fur medersachsische Kirchen-
geschichte. (63) 1965, S 59ff 
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5 3 Ontwikkeling 

De grondlijnen van het pastoraat zoals Bucer die tekent in Von der waren Seelsorge in 
1538 blijven in zijn latere publikaties ongewijzigd De wortels van zijn gedachten 
blijven in de christologie, pneumatologie en ecclesiologie liggen Accentverschuivingen 
in deze loei werken door in zijn opvattingen over ambt en pastoraat Er is bij Bucer 
een voortgang te bespeuren van de eerdere werken die een meer spintualistisch klimaat 
ademen, naar een manier van denken waarin de heilsbemiddeling steeds meer accent 
krijgt Door de vragen rond de presentie van Chnstus in het avondmaal, komt Bucer tot 
het inzicht dat Woord en Sacrament genademiddelen zijn en dat over het heil gespro
ken moet worden op de wijze van de bemiddeling De waarde van het ambt en zijn 
functies komen daardoor meer in het licht te staan Aan de andere kant doet de stnjd 
met dopersen en spiritualisten Bucer het gevaar zien van een al te losse relatie tussen 
Woord en Geest'" 

5 4 Theologische motieven 

Bij het zoeken naar theologische motieven bij Bucer is voorzichtigheid geboden, want 
er zijn nog steeds witte vlekken in het onderzoek naar de betekenis van zijn persoon en 
werk W. van 't Spijker waarschuwt "de interpretatie van zijn theologie is even 
veelkleung als de bronnen waaruit zij voortkwam, even rijk geschakeerd als de vormen 
waarin zij zich vertoonde en net zo afwisselend als de tradities die zich op hem beroe
pen" " Ook al is er niet een enkelvoudig principe aan te wijzen om van daaruit de 
hele theologie van Bucer te verstaan, niettemin zijn er bepaalde structuren te herken
nen 

Christologie 

De christologie staat beheersend in het middelpunt van de theologie van Bucer Daarbij 
valt de nadruk meer op het werk van Chnstus als Middelaar dan op Zijn Persoon Het 
grotere kader van de heilshistone is de plaats waar Bucer het heilswerk van Chnstus 
situeert Chnstus is als Logos bij de schepping betrokken door Hem zijn alle dingen 
geschapen De hele geschapen werkelijkheid staat in verband met Hem Verzoening is 
meer dan alleen de vergeving van zonden, het omvat ook het herstel van de oorspron
kelijke heerlijkheid van de schepping '* Het gaat daarbij niet om een restauratie van 
de uitgangstoestand, want de heerlijkheid in de voltooiing is groter dan bij de schep
ping " 

14 W van 't Spijker a w (1970) p 433 437, Idem a art , ThR (35) 1992, p 207 e v 
15 W van 't Spijker, a art , ThR (35) 1992 p 204 
16 R Stuppench, BDS 1, S 33,60 M de Kroon, a » p 183 Hierin staat Bucer dicht bij het humanisme 

van Erasmus, zie K Koch, Studium Pietatis Martin Bucer als Ethiker Neukirchen 1962 S 28, 96 97 
17 W van 't Spijker, a w (1970), p 38 
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Van meet af aan heeft Bucer een sterker accent gelegd op de verhoging van 
Christus dan op Zijn vernedering De verzoening komt daardoor te staan in het 
perspectief van de effectiviteit en de ontplooiing van het koningschap van Christus De 
nadruk op het koninklijk aspect in het werk van Chnstus werkt door in Bucers visie op 
de heilsfeiten De vleeswording van het Woord en het lijden en sterven, opgevat als sa 
tisfactio, vormen het fundament voor de verhoging van Christus Het loopt alles uit op 
de koningsheerschappij van Christus door Zijn Geest '* 

De unio mystica cum Christo is bij Bucer van groot belang Zij doortrekt zijn hele 
theologie In de gemeenschap met Christus wordt Zijn regering effectief en dat gaat de 
beleving van het geloof bepalen De praesentia realis van Chnstus raakt de gehele ec 
clesiologie Zij bepaalt ook het leven door geloof De versterking van de innerlijke 
mens in de verscheurdheid van zijn bestaan en in zijn angsten en twijfels valt samen 
met de inwoning van Chnstus in het hart Het is het werk van de Geest en tegelijk een 
zaak van het geloof Slechts op deze wijze wordt de presentie van Chnstus midden in 
de aanvechtingen als reëel ervaren Christus Zelf is bij ons, met alleen Zijn Geest of 
Zijn kracht De kerk van Chnstus heeft slechts een Hoofd, de overste Herder en 
Leidsman Chnstus, en Deze is altijd temidden van de Zijnen en heeft geen plaatsver 
vangers van node, ofschoon Hij wel van dienaren gebruik maakt " Door de krachtige 
effectieve regenererende presentie van Christus komt de incorporatio in Chnstus tot 
stand, die sacramenteel gedacht is, maar tegelijk ook ecclesiologisch ̂ ° 

Pneumatologie 

Naast de chnstologie geeft ook de pneumatologie toegang tot het hart van de theologie 
van Bucer '̂ De gave van de Geest is voor Bucer eerst en vooral de vrucht van het 
werk van Chnstus Daarmee wordt de pneumatologie gerelateerd aan en bepaald door 
de christologie Het is de Heilige Geest die het koningschap van Chnstus werkzaam 
maakt ^̂  Met dit christologische accent in de pneumatologie onderscheidt Bucer zich 
van de filosofische opvatting van de Geest als universele goddelijke Geest en tegelijk 
neemt hij afstand van het spiritualisme wie door de Geest geleid wordt, komt niet tot 
een relatieve zelfstandigheid ten opzichte van Chnstus Hierbij wordt het tnnitansch 
verband niet tekortgedaan, want Chnstus zendt de Geest als Geest van God de Vader 

18 Von der waren Seelsorge BDS 7 S 103 105 Vgl W van t Spijker aw (1970) p 42 e v Idem Die 
Lehre vom Heiligen Geisl bei Bucer und Calvin in WH Neuser Calvinus Servus Christi Budapest 
1988 S 77f Zie ook Yoon Bae Choi De verhouding tussen pneumatologie en christologie bij Martin 
Bucer en Johannes Calvijn Ixiden 1996 p 144 149 153 waar terecht gewezen wordt op de nauwe 
verbinding tussen Christus koningschap en de Heilige Geest 

19 Ecclesiam Christi unicum tantum habere caput summum pastorem et principem Chnstum ipsumque 
esse semper in medio suorum nee ullis habere opus uicariis tametsi utatur ministris ( ) De Regno 
Christi (BOL) XV p 44 

20 W van t Spijker aaO S 92 96 H J Selderhuis Pastoraat bij Martin Bucer p 189v 
21 Cf WP Stephens The Holy Spirit in the Theology of Martin Bucer Cambridge 1970 
22 Accomodatio en apphcatio zijn het werk van de Heilige Geest het gaat om de verbinding aan de ver 

hoogde Christus die ons Zelf regeert W van t Spijker aaO (1988) S 78ff Vgl Yoon Bai Choi 
aw p 32 164 
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Het IS van groot belang het trinitarisch verband en het chnstologisch accent in de 
pneumatologie bij Bucer te onderkennen, want hierdoor kan hij de verkiezing door God 
en de genade in Christus in één heilsperspectief zien ^̂  

Op het punt van de verhouding van Woord en Geest heeft Bucer een ontwikkeling 
doorgemaakt In 1528 verzet hij zich nog tegen een mediair en instrumenteel karakter 
van Woord en sacrament In 1536 komt hij daar, onder invloed van de lutherse avond-
maalsleer, op terug Hij erkent dat aan het geloof de verkondiging van het geloof als 
middel vooraf gaat Evenwel wil Bucer toch ruimte openhouden voor de vrijheid van 
de Geest, zodat het heil niet vanzelfsprekend verbonden is met het Woord '̂' W van 
't Spijker heeft de verhouding van Woord en Geest bij Bucer gekarakteriseerd als 
'coöperatief parallellisme' '̂ Hij bedoelt daarmee dat Woord en Geest niet geïdentifi
ceerd kunnen worden, maar ze mogen ook met van elkaar losgemaakt worden. Het 
Woord wordt effectief door de werking van de Geest Daarom kan gezegd worden dat 
het geloof wordt geboren uit het Woord én dat het geloof ontstaat door de persuasio 
van de Heilige Geest in het hart van de uitverkorenen '̂ De Geest werkt met het 
Woord zodat de gelovige die de Geest ontvangen heeft, gaat leven naar het Woord De 
werking van het Woord berust niet op de uiterlijke prediking alleen, maar op het leven
de Woord dat de Geest in het hart spreekt de kerk is door het Woord geboren "nit 
durch das wort der eusserlichen predig oder schnfft allein, sondem durch das lebendige 
wort, das Gott ins herz redet" ^̂  Het verbum externum is inhoudelijk gelijk aan het 
verbum internum, daarom is het testimonium internum van de Geest nooit in stnjd met 
het getuigenis van de Geest in het Woord.̂ * 

Voor Bucer is de uitverkiezing belangrijk Zij staat met in een vastomlijnde 
dogmatische structuur, maar zij is voor hem verbonden met de leer van de rechtvaardi
ging door het geloof alleen en met de pneumatologie De verkiezing laat het absoluut 
genadige karakter van de rechtvaardiging uitkomen en de Geest realiseert de verkie
zende genade van God '̂ Zo tekent zich in de pneumatologie de betekenis van de ver
kiezing af de Geest maakt het heil zichtbaar'" Het nieuwe leven is daarom vrucht 

23 L Lxijssen, a w, p 37 40 209 224 W van t Spijker, a w (1970) p 47 53, Idem aaO (1988), S 
76, Yoon Bae Choi, aw p 37 e v 

24 W van't Spijker, a w (1970) p 53 58 115 Idem, a a O (1988) S 84ff, zie ook L Leijssen, a w, 37-
40 en de daar besproken literatuur A Ganoczy und S Scheld, Die Hermeneutik Calvms, Wiesbaden 
1983, S 76ff 

25 W van 't Spijker, a w (1970), p 55 en 434, Idem, aaO (1988), S 84 
26 Het IS een overtuiging die de Geest werkt en die tot inhoud heeft de waarachtigheid en betrouwbaarheid 

van Gods beloften in Zijn Woord, W van 't Spijker, aaO (1988), S 87 Ook M de Kroon, aw,p 
94, wijst erop dal bij Bucer de uitverkorenen alleen in staat zijn door het werk van de Geest te komen 
tot het geloof als overtuiging 

27 Handel mil Cunrat Treger BDS 2, S 87 
28 Anders S van der Linde, De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn, Wageningen 1943 p 66 
29 W van t Spijker, Pradestination bei Bucer und Calvin, m WH Neuser (Hrg), Calvinus Theologus, 

Amsterdam 1976, S 99, Idem Geest, Woord en Kerk in Bucers commentaar op de brief van Paulus aan 
Ephese, in W van t Spijker Geest Woord en Kerk, Opstellen over de geschiedenis van het gere 
formeerd protestantisme. Kampen 1991 p 82-85, M de Kroon, aw ,p 168, stelt dat de predestinatie 
een uiterste theologische conclusie is van de rechtvaardigingsleer 

30 L Leijssen, a ïv, p 142 161 
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van de Geest, maar de gelovigen zijn ondertussen toch voluit de subjecten ervan. 
Gekoppeld aan het perspectief van de verhouding Woord en Geest, komt hiermee een 
van de diepste intenties van het theologisch werk van Bucer aan het licht: het gaat hem 
niet alleen om een verantwoorde exegese van de Schrift en een daarop gefundeerde 
theologie, maar vooral om een reformatie van het christelijke leven naar de norm van 
het Woord.^' Niet de vragen over de predestinatie, de voorwetenschap van God en de 
vrije wil van de mens staan m het middelpunt, maar de eenheid van geloof en ethiek 
en de eenvoud van geloof en liefde, geconcentreerd in het begrip pietas^^ 

De Geest schenkt het nieuwe leven door geloof en activeert de gelovige tot 
heiliging. De Geest is als gave van Christus onderpand en zegel van het heil waarmee 
de uitverkorenen verzegeld worden, zodat zij niet alleen zelf onderkennen dat zij 
kinderen van God zijn, maar ook voor anderen worden zij ook als zodanig herkenbaar. 
Het gevolg hiervan is, dat zekerheid en zichtbaarheid van het heil bij Bucer door 
middel van de pneumatologie samengaan.'' 

Ecclesiologie 

Het gaat in de kerk om het koningschap van Christus. De gelovigen moeten als lichaam 
van Christus functioneren, onder Zijn regering. De Geest brengt de gelovigen samen in 
het onderlinge verband van het lichaam van Christus. De kerk is geen statische 
grootheid, want persoonlijke geloofsgroei geïntegreerd in de gemeenteopbouw hoort bij 
de orde van het heil. Bucer verwijst hiervoor naar de eenheid en saamhorigheid in de 
scheppingsorde. Hij gebruikt het als voorbeeld om aan te geven dat God in de kerk de 
harmonie van geloof en liefde tot volle ontplooiing wil brengen in de eenheid van 
denken en willen, in een hechte gemeenschap van wederzijdse dienstverlening.'" De 
verlossing door Christus geeft aan de natuur haar integriteit en waardigheid terug en dat 
werkt heilzaam door in menselijke relaties en sociale verhoudingen. Waar het heil van 

31 A Ganoczy/S Scheld, a a O , S 76ff De conclusie is (S. 89) "Dieser ReformwiUe konzentriert sich 
beinn reifen Bucer auf die kirchliche Praxis und fuhrt zu einer auf der paulinischen Chansmen- und 
Amterlehre basierenden Neufassung der kirchlichen Dienste Polemisierten Luther und der fruhe Bucer 
von Paulus her gegen den Machtanspruch und die Amtsausubung der Papstkirche, so findet jetzt eben-
falls von Paulus ausgehend eine Ruckbesinnung auf die wahren Funktionen der Kirche Christi statt" 

32 M de Kroon, a w , p 92, 169 e v Cf. W.H Neuser, Bucers Bedeutung fur Kirche und Theologie heute, 
in F van der Pol (red ), Bucer en de kerk. Kampen 1991, p. 74 

33 W. van 't Spijker, De verzegeling met de Heilige Geest Over verzegeling en zekerheid van het geloof, 
Kampen 1991, p 54. 

34 M de Kroon, a w , p 186 Cf Werner Schutz, Seelsorge Em GrundnB, Gutersloh 1977, S. 19/20 "Neu 
ist es, wie bei Bucer die Seelsorge ekklesiologisch begrundet und im Kontext der Kirche gesehen wird 
Der Leib Christi mit seinen Gliedern fuhrt zur Verantwortung und Dienstbarkeit aller Christen furei-
nander. Das Regiment Christi in der Gememde aufzurichten ist der Sinn aller Seelsorge. Sie umfaBt 
jeglichen Dienst in den geistlichen und den leiblichen Dingen, den wir einander als Glieder des Leibes 
Christi schuldig smd, mag auch aus praktischen Grunden die Unterstutzung der Bedurftigen von der 
eigentlichen Seelsorge getrennt sein" 
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Christus effectief gemaakt wordt in de harten van mensen, komt de hartelijke lief-
dedienst aan het licht die hoort bij het leven door geloof." 

De band van het geloof waarmee de Heilige Geest de uitverkorenen aan Christus 
en aan elkaar verbindt is onzichtbaar, maar het kerkbegip van Bucer blijft niet beperkt 
tot een onzichtbare eenheid. De gemeenschap der heiligen vraagt om een zichtbare 
eenheid waar de predikmg van het Woord het heil in Christus centraal stelt, de liefde 
heerst, de onderlinge avondmaalsgemeenschap wordt beleefd en het gezag van het 
Woord uitkomend in de kerkelijke tucht een plaats heeft.'* 

'De kerk, die door Christus geregeerd en door Zijn Geest bijeengehouden wordt, is 
uitgerust met ambtsdragers. Bucers ambtsopvatting is te beschouwen als een nadere 
ontwikkeling van slechts een grondgedachte: Christus Zelf is tegenwoordig in het 
ministerium Ecclesiae. Hij regeert door Zijn Geest in de kerk, d.w.z. Zijn Lichaam. 
"Het rijk van onze Zaligmaker Jezus Christus is de bediening en plaatsbekledende zorg 
voor de eeuwige zaligheid van Gods uitverkorenen, waarmee deze Here en Konmg der 
hemelen Zelf, door Zijn leer en levensregel te laten bedienen door daartoe bekwame en 
door Hem verkozen dienaren. Zijn uitverkorenen, die Hij over de [hele] wereld 
verspreid heeft en die Hij niettemin aan de machten van de wereld onderworpen wil 
laten zijn, tot Zich vergadert, in Zichzelf en Zijn gemeente inlijft en hen daarin zodanig 
bestuurt dat zij, van dag tot dag in meerdere mate van de zonden gezuiverd, zowel in 
dit als in het toekomende leven goed en gelukzalig leven"." De lijn van de christolo
gie naar het ambt in de kerk loopt via de vocatio: Christus roept en zendt als de 
verhoogde Koning Zijn knechten uit. Er is een organische verbondenheid tussen 
Christus en de gelovigen en daarom kan het ambt van de gelovigen niet in conflict 
komen met de bediening van de ambtsdragers. Het is dezelfde Geest die in allen werkt 
en het heil toepast volgens de door God gewilde orde. Bucers ambtstheologie is 
afgelezen uit de Schrift en getoetst aan de praktijk van het kerkelijk leven van zijn 
tijd.̂ ** Ieder is geroepen zich in de kerk met zijn charisma ten dienste te stellen; voor 
sommigen gebeurt dit in het ambt. Met 1 Kor. 12, Rom. 12 en Ef. 4 wordt de eenheid 
tussen ambt en charisma exegetisch gefundeerd.'' Het bijzondere ambt is bij Bucer 

35 M de Kroon, a w, p 187 "Door de binding die het geloof geeft neemt dit Rijk concrete gestalte aan 
in een gave, menswaardige samenleving, waar mensen niet voor zichzelf leven Met dit menselijke geluk 
IS Gods eer gemoeid. Horizontaal en verticaal vloeien hier te zamen" 

36 W van 't Spijker, a.w (1970), p. 58-73, Idem, Geest, Woord en Kerk (1991), p 90-93, Idem, De kerk 
m Bucers oecumenisch streven, in F van der Pol (red ), Bucer en de kerk, p 10-54 

37 "Regnum seruatoris nostri lesu Christi administratio est et procuratio salutis aetemae electorum Dei, qua 
hic ipse Dominus et rex coelorum, doctrina et disciplina sua per idoneos et ab ipso delectos ad hoc 
ipsum ministros administratis, electos suos, quos habet in mundo disperses et uult nihilominus mundi 
potestatibus esse subiectos, colligit ad se, sibique et Ecclesiae suae incorporat atque in ea sic gubemat, 
ut purgati Indies plenius peccatis bene beateque uiuant et hic et in futuro" De Regno Chrisu, (BOL) 
XV, p. 54. Zie voor een bredere bespreking: Yoon-Bai Choi, aw ,-p 162-168 

38 Zie A. van Ginkel, De ouderling, Amsterdam 1975, p 87-115, die ook ingaat op de sociale en culturele 
aspecten van de historische ontwikkeling van de ambten bij Bucer 

39 W. van 't Spijker, a.w. (1970), p 322-431, Idem, a art. in. In die Skriflig, nr 73, p 6 e v C. Trimp zegt 
daarom terecht: "Uit de charismatisch toegeruste gemeente zien wij bij Bucer de ambtelijke institutaire 
diensten omhoog komen, die functioneren onder het gezag van Christus en als instrumenten van de 
Heilige Geest". Mimsterium Een introductie in de reformatorische leer van het ambt, Groningen 1982, 
p. 92. 
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stimulans voor het algemene ambt, het is nodig voor de verkondiging van het Woord 
en het uitoefenen van de tucht Door deze drie aspecten is het ambt bij Bucer in staat, 
zonder exclusief uit te gaan van het bijzondere ambt, het hele gemeentelijke leven in 
al zijn verscheidenheid te dienen en te leiden''" Het gaat bij Bucer pnmair om ge-
meenteopbouw, die door middel van de ambten naar de individuele leden wordt uit 
gewerkt Het gaat niet meer om de formele onderwerping aan geïnstitutionaliseerde 
kerkelijke ordeningen zoals in de middeleeuwen, maar om 'die selbstandige Teilnahme 
am sittlichen Leben der Gemeinde und der Erkennbare Fortschritt dann ( ) zum Grund 
der eigenen Heils- und ErwahlungsgewiBheit Wort und Sakrament erweisen sich als 
kraftig""' Door de sterke samenhang van Woord, ambt en kerk draagt het pastorale 
bezoek van ambtsdragers het karakter van een bijzondere vorm van Woordverkondiging 
waardoor Chnstus temidden van Zijn gemeente aanwezig wil zijn ''̂  

Sotenologie 

Waar de ambten in de kerk op een goede wijze worden waargenomen, daar zal naar 
Bucers overtuiging een vorm van pastoraat ontstaan dat oog heeft voor het heil van de 
hele mens Zo kunnen de ambtsdragers de gemeente bijstaan met alle raad, zowel 
geestelijk als lichamelijk, "das da nieman meer, weder an verstand noch leben 
mangelhaft seie""' De ambtelijke zorg voor de gemeente staat hiermee midden in de 
werkelijkheid van de gebroken verhoudingen 

Bucer leest in Rom 8 19-22 ('Want met reikhalzend verlangen wacht de schep 
ping op het openbaar worden der zonen Gods' etc ) een diepe verbondenheid van mens 
en schepping Het is een structuur die God Zelf heeft aangebracht De zonde van de 
mens heeft het karakter van verstoring van deze orde en dat heeft met alleen vervreem 
ding van God tot gevolg, maar het brengt ook onheil in de verhoudingen tot de 
medemensen en de schepping ^̂  Genade en verlossing hebben daartegenover ook be 
tekenis en gevolgen die zich uitstrekken tot de gehele schepping Want als eenmaal de 
redding van de mens voltooid zal zijn en de heerlijkheid van de kinderen Gods zal 
doorbreken, zal de schepping vernieuwd en in ere hersteld worden De verbondenheid 
en onderlinge betrokkenheid van mens en schepping in de sotenologie komt opvallend 
modem over M de Kroon komt tot de verrassende conclusie dat reeds bij Bucer de 
heelheid van de schepping op het program staat van de christelijke heilsorde "Het is 
het herstel van het Rijk Gods op kosmisch-ecologisch niveau" ""̂  

40 G Rau Pastoraltheologie Untersuchungen zur Geschichte und Struktur einer Gattung praktischer 
Theologie Munchen 1970 S 89 

41 D Rossler Crundnfi der Praklischen Theologie Berlin New York 1986, S 161 
42 De Regno Chnsli (BOL) XV p 55 utens ad id uerbi sui atque sacramentorum per idoneos 

ministros dispensatione, eaque et publica et domestica et priuata o c p 65 annunciare docere et 
obtestari apud omnes qui doctrinam hanc salutis non reiiciunt etiam domatim atque apud unum 
quemque priuatim Zie ook H J Selderhuis, Pastoraat bij Martin Bucer p 193 198 

43 Von der naren Seelsorge BDS 7 S 117 
44 L Leijssen aw p 334 341 343 
45 M de Kroon aw p 184 vgl L Ixijssen aw p 388 
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De sotenologie bij Bucer werkt ook door in de maatschappelijke verhoudingen Het 
terrein van de mensehjke samenleving moet gebracht worden onder de koningsheer
schappij van Christus Het gaat om een reformatie van het dagelijks leven die in tal van 
structuren gestalte moet krijgen, zoals in armenzorg, huwelijk en echtscheiding, werk 
en werkgelegenheid, opvoeding, onderwijs, industrie en landbouw, handel, ontspanning 
en cultuur, wetgeving en jurisprudentie, strafrecht Geen aspect van mens en maat
schappij mag aan de heilzame invloed van Chnstus' Rijk worden onttrokken "* Het 
toekomstperspectief is gelegen in het blijvend geldige van zijn theologische visie de 
chnstehjke heilsorde heeft alles te maken met de menselijke samenleving Deze moet 
worden gesaneerd, haar structuren dienen te worden herzien Dan pas kan er sprake zijn 
van een 'gedegen, echt herstel' van het Rijk van Christus "̂  

In de kerk krijgt het heil van het Koninkrijk van God een voorlopige gestalte De 
kerk staat in dienst van dit Rijk en het herstel van de kerk bevordert de doorwerking 
van het heil in het bredere vlak van de samenleving en van de hele schepping Bij 
Bucer is het ecclesiologische aspect van de sotenologie via de pneumatologie verbon
den met het perspectief van de persoonlijke heilstoeeigening en heilszekerheid Het is 
immers de Geest die de gelovigen ieder afzonderlijk samenvoegt tot het ene lichaam 
van Chnstus Het heil voor de mens bestaat uit herstel van het beeld Gods Het wezen 
van de rechtvaardiging van de goddeloze is genadig herstel van de verbroken orde Het 
gaat dan om herstel van het beeld Gods in de verdorven mens Het herstel is mogelijk 
door de incarnatie, de kruisdood, de opstanding van Jezus en de gave van de Heilige 
Geest Herstel van het beeld Gods is synoniem met het nieuwe leven waartoe de 
genade in staat stelt Het is ook ingeplant worden in Chnstus, d w z delen in Zijn 
verheerlijking, beelddrager zijn van het beeld van de verheerlijkte Christus de tweede 
Adam"'' 

In het denken van Bucer heeft de ordo salutis een wezenlijke plaats Het gegeven 
van de eenheid en de eenvoud van zijn denken doet zich ook hier gelden Spanningen 
in het theologisch denken worden bij Bucer met verstopt of op een oneigenlijke manier 
gladgestreken, maar hij benadert alles vanuit de door God gewilde orde zoals hij die 
geopenbaard vindt in de Schnft Het onderscheid tussen Oude en Nieuwe Testament 
wordt opgelost in de ene orde van verbond en heilsmededeling dankzij Chnstus, reeds 
werkzaam onder het Oude Testament Het onderscheid tussen uiterlijke prediking en 
innerlijk geloof wordt in zijn ambtsopvatting herleid tot een samengaan van een door 
de Geest gedragen verkondiging en een door de gave van de Geest veroorzaakte ge-
loofsinstemming Ieder element in de heilsorde staat m samenhang met Gods goed
heid "' De eenheid en de continuïteit ligt voor Bucer vast in het werken van de 
drieenige God, in de ene admimstratio en de ene doctnna pietatis '" In de ordo salutis 

46 Zie ook W Schutz a aO S 20f in verband met het huwelijk zie H J Selderhuis Hu»,elijk en 
echtscheiding bij Martin Bucer Leiden 1994 

47 M de Kroon aw p 185/186 
48 L Leijssen aw p 387 
49 In die zin kan men Bucers theologie typeren als een ordelijk denken van het rationele en pragmatische 

type misverstanden of verkeerde opvattingen zijn het gevolg van het feil dat men een element isoleert 
uit Zijn totale inkadering L Ixijssen awp 424 

50 W van t Spijker aaO (1988) S 81 84 
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gaat het Bucer niet om een op scholastieke wijze in kaart brengen van het nieuwe 
leven, maar om de erkenning van de orde in alle werk van God Bij de orde van het 
heil staat de uitverkiezing voorop, maar tot de gemeenschap met Chnstus wordt door 
Bucer a posteriori geconcludeerd op grond van de vernieuwing van het leven, die voor 
hem een historische werkelijkheid is " 

Rechtvaardiging en heiliging zijn onderdelen van de ordo salutis die wel onder 
scheiden maar niet gescheiden kunnen worden Bucer kan in dit verband zelfs spreken 
van een duplex lustificatio Het eerste aspect is de rechtvaardiging van de goddeloze, 
als remissio peccatorum Hierbij is het geloof slechts medium en geen causa Neben 
dieser lustificatio des Gottlosen gibt es auch eine mstificatio piorum, eine conprobatio 
lustitiae" ^^ De laatste gaat echter volledig met de eerste samen de goede werken 
komen voort uit een levend en waar geloof Het gaat hier om de effectiviteit van de 
genade Zo blijft het morele karakter van genade behouden het geloof rechtvaardigt, 
de liefde niet, maar de liefde is effect en teken van het geloof Daarmee is de syllogis 
mus practicus in de theologie van Bucer opgenomen Dit syllogisme voert met per con 
clusionem tot de genadige gezindheid van God, maar omgekeerd leidt de genadige 
gezindheid van God bij de zondaar tot een reële, zij het met volmaakte vernieuwing 
van het leven Het werken van de Heilige Geest schenkt de zekerheid van het heil, die 
leidt tot oprechte vroomheid Dit principe ligt ten grondslag aan de visie van Bucer op 
de tucht" 

De grondtoon van Bucers sotenologie klinkt positief Hij blijft niet staan bij de 
verdorvenheid en de onmacht van de menselijke natuur of de verwoestende gevolgen 
van de zonde voor de schepping Daarom blijft oprecht berouw over de zonde niet 
steken in schaamte en spijt Bij Bucer heeft poenitentia de kleur van de opluchting Ik 
kan anders'' De beleving van het berouw, contritio, is met minder diep, maar het effekt 
IS anders Het maakt de mens, die vastgelopen is, weer beweeglijk, het geeft hem de 
vitaliteit om konkrete daden te doen en daarin de heiliging te beoefenen '̂' 

Godsleer 

De werkelijkheid en de werkzaamheid van God zijn bepalende uitgangspunten in 
Bucers theologie " Alles heeft zijn plaats in de door God gestelde orde De goedheid 
IS het meest typische kenmerk van God Daarnaast is het eigen aan God dat Hij de 
Verlosser van de mensen is en dat Hij het eeuwige leven geeft De natuur van God is 
alleen te kennen uit Zijn werken schepping en verlossing '''' Daarin is te zien dat God 

51 W van t Spijker aaO (1988) S 96f 
52 W van t Spijker aaO (1988) S 102 M de Kroon aw p 170 merkt hierbij op dat het met gaai 

om van elkaar onafhankelijke rechtvaardigingsprocessen maar om aspecten van een en hetzelfde 
rechtvaardigingsgebeuren 

53 W van t Spijker ÜH (1970) p 52 Idem aaO (1988) S 102 WH Neuser aaO (1991) p 74 
54 M den Duik Als twee die spreken Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen Dtn 

Haag 1987 p 28 
55 L Leijssen aw p 402 404 407 
56 W van t Spijker aaO (1976) S 98 99 
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het hoogste goed is en dat Hij niets anders doet dan het goede." Het uiteindelijke 
doel van schepping en verlossing ligt in God Zelf, namelijk in de bekendmaking van 
Zijn heerlijkheid. Zonde betekent vervreemd raken van God en Zijn goedheid. Genade 
houdt in Gods goedheid erkennen en eren in een leven van dienst aan Hem opdat Zijn 
Rijk gestalte krijgt midden in deze wereld. 

Er is een duidelijke overeenkomst tussen Bucer en Thomas van Aquino in het 
benadrukken van de goedheid van God. Bij Thomas echter volgt een uitwerking in de 
nchting van een filosofische beschouwing omtrent Gods wezen in relatie tot Zijn 
schepping, die geheel doordrongen is van genade, ieder wezen op zijn manier, in 
verhouding tot zijn einddoel en in functie van de gehele geschapen orde.'* Bucer 
neemt afstand van de filosofische speculaties van de middeleeuwse scholastiek met 
betrekking tot de analogia entis tussen God en de schepping. De inbreuk van de zonde 
op de door God gestelde orde maakt dit onmogelijk. De bij Bucer typische verbonden
heid van pneumatologische en ecclesiologische lijnen, "bewaarden zijn theologie voor 
een overheersing van het scholastieke element".'' 

God openbaart Zich door Zijn Woord en Geest aan de uitverkorenen. Zo wordt Zijn 
goedheid kenbaar in het vlak van de menselijke historie. De uitverkiezing wordt niet, 
zoals bij Zwingli wel het geval is, in de locus de Deo geplaatst maar in de locus de 
salute.^ Daardoor is de predestinatie niet verbonden met het wezen, maar met het 
werk van God en in Zijn werk laat God ruimte voor de inbreng en de verantwoordelijk
heid van mensen. 

Er is bij Bucer geen bijzondere aandacht voor de trinitarische verhoudingen.*' Ook 
hier geldt dat God uit Zijn werken te kennen is, zodat de aandacht geconcentreerd 
wordt op de oeconomische en niet op de immanente triniteit. Wel is er bij Bucer 
opnieuw aandacht te vinden voor de orde van het heil. De God die eerst verkiest 
(Vader), is ook de God die verlost (Zoon) en vernieuwt (Heilige Geest). Binnen deze 
orde is het de Vader die Zijn goedheid en barmhartigheid toont in de zending van Zijn 
Zoon en de Zoon die door Zijn regering het werk van de Vader uittilt boven de ver
lorenheid en het verderf van de zonde en de Geest die het werk van de Vader en de 
Zoon effectief maakt.*^ 

57 L Leijssen, a.w, p. 401, 416-424 
58 L Lxijssen, a w., p 450 
59 W van 't Spijker, aart (1986), p, 160 
60 W. van 't Spijker, a.a.O. (1976), S. 101 
61 W van 't Spijker, a a O. (1988), S 76 Vgl Yoon-Bae Choi, aw,p 22-27 
62 Ct Der kurizer Catechismus, BDS 6/3, S. 68f. "K Ich glaub an den heyligen geyst. U so nit mehr dann 

em Gou 1st, warum glaubest [du] auch an heyligen geysf K. Das er eins gotlichen wesens und mit dem 
vdtter und dem Son ein Gott ist ( ) Also wie nun drey personen, Vatter Sun und heyliger geyst, und 
doch lm wesen nur ein einiger Gott ist, so ist auch nur ein glaub an Gott vatter, sun und heyligen geist, 
ob der wol ein anders im vatter, ein anders im sun, ein anders im heyligen geist ansihet lm vatter, das 
von im und zu im alles kompt und daz er unser vatter sein wille lm sun, wie alles durch in gemacht ist, 
das also auch alles durch in widerbracht und ergentzt wurt, darum er dann ist mensch worden, daz er 
in unser natur fur unsere sund bezalet, unser haupt und heyland were lm heyligen geyst, das wir durch 
die Gottes krafft erneweret und gotselig gemacht werden an seel und leib, am verstandt. willen und thun, 
In diser zeit zu eim heyligen gotgefelligen laben, in der kunftigen zur selige ruge in Christo, am junsten 
tag zu ewig seilger unsterblicheyt" 
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Antropologie 

In de theologische achtergronden en motieven van Bucers denken keert de door God 
gewilde en geopenbaarde orde in schepping en verlossing herhaaldelijk terug Binnen 
die orde ontvangt de mens een sleutelpositie als beeld van God De reeds behandelde 
ecclesiologische en soteriologische aspecten van Bucers werk vertonen een mensbeeld 
met daarin verantwoordelijkheidsrelaties naar God, de naaste en het geheel van de 
schepping als wezenlijke kenmerken Daarnaast gaat het over de menselijke natuur met 
zijn vermogens om te kennen en te willen 

Bucer volgt Anstoteles in de voorrang van het inzicht, het verstandsoordeel ten 
opzichte van de wilsbeslissing Wat de rede als goed beoordeelt, wordt door de wil 
gevolgd Het is een intellectualistische trek, die verbonden wordt met de pneumato 
logie Kennis op zich wordt ook wel door Bucer erkend, maar die blijft zonder effect 
en heilloos als zij niet uitgroeit tot geloofsinstemming, die weer afhankelijk is van de 
gave van de Geest''' Zo staat de menselijke mogelijkheid van het kennen meteen in 
de optiek van de werking van de Heilige Geest Nu blijkt dat de mens niet altijd in 
staat is om uit te voeren wat hij beslist of wil door de verdorvenheid van de zonde 
doet een mens toch wat hij als slecht heeft leren zien Het concrete handelen is met 
altijd in overeenstemming met de innerlijke wil Er is een innerlijke verscheurdheid te 
zien in de mens 

De incongruentie tussen algemene menselijke kennis en kennis door de verlichting 
van de Geest, tussen verstandelijk kennen van het goede en het daadwerkelijke 
handelen, is teken van de verstoorde orde in de menselijke natuur Bucer gaat hier in 
het spoor van de Paulinische tegenstelling tussen vlees en geest en voorkomt daardoor 
een oneigenlijk conflict tussen ziel en lichaam De menselijke natuur, inclusief de 
lichamelijke kant daarvan, is erop aangelegd om tot eer van God te leven en is daarmee 
in pnncipe goed *̂  Door de zonde is de scheppingsorde verstoord Het gevolg is dat 
de menselijke rede tot verkeerde inzichten komt en dat de wil zich afwendt van God 
het hoogste goed 

Op het punt van de vrije wil (verschilpunt tussen Erasmus en Luther) is er bij 
Bucer een ontwikkeling te zien Aanvankelijk staat Bucer in zijn opvatting geheel aan 
de kant van Luther Rond 1530 is er een verschuiving waar te nemen met de hulp van 
de Heilige Geest is er voor de uitverkorenen een juiste kennis van Gods wil mogelijk 
De ontwikkeling naar een meer genuanceerde benadering van de vrije wil zet door in 
de commentaar op de Romeinenbrief Daar last Bucer een aparte bespreking over de 
vrije wil in Het is hier een mogelijkheid tot het kiezen van het goede, dat door het 
verstand als zodanig erkend en beoordeeld is De keuzevrijheid is echter zonder de 
werking van de Heilige Geest zwak en ontoereikend *' 

Uit zichzelf IS de mens tot niets goeds in staat Door Gods genade wordt hij 
herschapen tot een nieuw leven, waarin alles afhankelijk blijft van die goddelijke 
inwerking door de Geest Het herstel van de verdorven natuur dankzij de gave van de 

63 L Leijssen au. p 322 
64 L L^ijssen a w p 329 
65 Fr Kruger aaO S 145 150 L Leijssen aw p 32 365 e v 
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Geest IS in Bucers ogen geen statische toestand, iets in de richting van een habitus of 
een donum gratiae habituate De nieuwe mens bestaat bij de gratie van voortdurend 
nieuwe en actuele impulsen van de Geest ^ De voortdurende afhankelijkheid van 
Gods genade roept de kritische vragen op wat er overblijft van de menselijke rede en 
de vrije wil, als ze onophoudelijk door het werk van de Geest moeten worden uitgehe
ven boven de totale onmacht en hoe het mogelijk is "dat de mens überhaupt iets goeds 
doet zonder dat zijn natuur ophoudt totaal verdorven te zijn'̂ "*' Bucer ziet deze 
vragen wel, maar acht het paradoxen die in de Schrift verankerd zijn en daarom niet 
opgeheven kunnen worden *̂ 

De humaniteit van de mens wordt door de genade van God geen geweld aangedaan, 
maar juist mogelijk gemaakt M de Kroon zegt daarom terecht "in de predestinatie 
bestemt God een mens voor het heil, maar ook, volgens Bucer, tot medewerker aan dit 
heil Voorbeschikking en zelfbeschikking worden door hem nauw met elkaar verbon
den Het ethisch engagement dat Bucer van de christen als antwoord op Gods genadige 
uitverkiezing verlangt, strekt zich uit over de medemens, maatschappij en schep-
ping' -

5 5 Pastoraat in het licht van het herstel van de gebroken orde 

Dat de pneumatologie beschouwd kan worden als sleutel tot de theologie van Bucer en 
dat het eigene van zijn werk getypeerd kan worden aan de hand van het gebruik van 
het sleutelwoord pietas, is een indicatie van de eenvoud en van de grote openheid van 
zijn gedachten Er zijn verschillende ingangen mogelijk om te komen bij het centrum 
van Bucers theologie, ze komen alle samen bij de genadige en heilzame regering door 
Christus De pastorale initiatieven en overwegingen van Bucer staan in direct verband 
met deze Chnstusregenng Zijn boek 'Von der waren Seelsorge' heeft geen andere 
intentie dan de onwetendheid weg te nemen en daarmee de juiste orde te herstellen de 
orde van het heil 

Bucer spreekt heel onbevangen over scheppingsorde en heilsorde Het geeft een 
geweldige breedte en een duidelijke structuur aan zijn denken Hij beroept zich voor 
deze orde op de openbaring van God in Zijn Woord Wegens zijn nauwe aansluiting bij 
de bijbeltekst komt het met tot een gesloten dogmatisch systeem, maar tot een vorm 
van theologie die open is naar kerk en wereld Het voordeel van deze openheid is de 
breedheid van blik die we in de soteriologie via kerk en maatschappij zich zien richten 
op de gehele schepping Geen enkel onderdeel van de geschapen werkelijkheid behoeft 
onttrokken te blijven aan de heilzame regering van Christus Genade heeft kracht en 
betekenis op alle terreinen van het leven Dat de openheid tot gevolg heeft dat er 
bepaalde spanningen blijven bestaan in de relatie tussen God en mensen, is onvermij
delijk maar toch niet hinderlijk Omdat Bucer de epistemologische vragen in verband 

66 L Leijssen a H p 396 

67 L Leijssen aw, p 459/460 

68 W van t Spijker aaO (1976) S 104f 

69 M de Kroon aw p 189 stelling 6 
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zet met de pneumatologie, komen zij te staan m de context van de gebroken orde die 
door de genade van Christus niet alleen wordt hersteld maar die ook de verwach
tingsvolle belofte ontvangt van een grotere heerlijkheid dan bij het begin van de 
scheppingsorde Vooronderstelling bij de orde van het heil is steeds de actualiteit van 
de gebrokenheid van de scheppingsorde De orde van het heil heeft een reactiemoment 
in zich ten opzichte van de verscheurdheid die de zonde in verleden en heden teweeg
brengt en een actiemoment naar de glorieuze toekomst van het Rijk van Chnstus 

De christologie omspant zowel scheppingsorde als heilsorde, omdat Christus een 
plaats heeft bij de schepping van hemel en aarde en tevens Heilsmiddelaar is Het is 
opvallend dat het accent op de verhoging en het koninklijke ambt in de christologie met 
leidt tot een onoverbrugbare kloof tussen de gelovigen en Chnstus De afstand tussen 
Christus in de hemel en de gelovigen op aarde wordt overbrugd door de Heilige Gee t̂ 
Met nadruk komen uitdrukkingen als unio mystica cum Christo, praesentia realis en 
incorporatio naar voren om de realiteit van de nabijheid en de eenheid onder woorden 
te brengen ^° 

In verband met de orde van het heil spreekt Bucer over de verhouding van Chnstus 
en de Geest Er is bij hem geen relatieve zelfstandigheid van de pneumatologie ten 
opzichte van de chnstologie De Geest laat Zich in dienst stellen van de regering van 
Chnstus Via de pneumatologie loopt de lijn verder naar de verkondiging van het 
Woord en het werk van ambtsdragers in de gemeente " De Geest herstelt de existen
tiële en ethische orde in mensen door het verbum externum krachtig in het hart te laten 
klinken als verbum internum dat via persuasio leidt tot de rechte kennis van Christus, 
tot geloof en de zekerheid van het geloof middels de herkenbare gestalte van de 
hefde'' 

De orde in de kerk wordt ook gedragen door dit herstel-motief dat in verband staat 
met de regenng van Chnstus door Zijn Woord en Geest Ambt en chansma zijn 
onderdelen van eén door de Geest gewerkte orde De regenng van Christus berust op 
de werking van Geest en Woord Op grond hiervan mag de figuur van het coöperatief 
parallellisme met alleen voor de verhouding van Woord en Geest gebruikt worden 
maar ook voor het werk van ambtsdragers, omdat Chnstus door middel van hun dienst 
Zijn kerk regeert De functies van de ambten stimuleren het algemene ambt van de 
gelovigen door verkondiging van het Woord, bediening van de sacramenten en de 
tucht'' Heel het ambtelijk werk wordt hierdoor geplaatst in het licht van de heilsorde 
die uit IS op herstel en doorwerkt in relaties en structuren 

Pastoraat is bij Bucer een zaak van de hele gemeente en van de ambten 'Die Kirch 
Christi 1st die versamlung und Gemeinde deren, die in Christo unserem Herren durch 
seinen Geist und wort also von der welt versamlet und vereinbaret sind, das sie ein leib 

70 Vgl W van 't Spijker a w (1970) p 330 341 
71 Vgl C Tnmp aw p 91 Bij Bucer krijgt de inwoning van Christus in de gemeente door de Heilige 

Geest nadruk als lidmaat van die gemeente heeft iedere gelovige door de Geest deel aan de zalving van 
Christus 

72 Cf A Ganoczy/S Scheld aaO S 88 Wort und Geist sind fur Bucer allerdings insofern verbunden 
als es ein und derselbe Geist ist der zuwohl das zu horende Wort schuf als auch dessen Verstehen jc 
neu und eigenstandig schafft 

73 W van t Spijker a w (1970) p 410 424 
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sind und glider durch einander, deren jedes sein ampt und werck hat zu gemeiner 
besserung des gantzen leibs und aller glider" 7'' Het charisma is teken van de door de 
Geest herstelde orde en maakt een volwaardige, zij het nog niet volmaakte humaniteit 
mogelijk die het stempel draagt van de pietas. De charismatische structuur van de 
gemeente is de legitimatie en de blijvende stimulans tot onderling pastoraat en in het 
algemeen tot reformatie van het leven in al zijn verbanden binnen en buiten de kerk, 
opdat de orde van het heil helend doorwerkt in de gemeente, de samenleving en de 
schepping. De ambten stimuleren de gemeente in het gebruik van de charismata, opdat 
het heil van Christus wordt uitgewerkt naar iedere gelovige en door de gelovige heen 
naar anderen toe. Opnieuw valt de ruime blik van Bucer op: pastorale zorg strekt zich 
uit naar heel de mens in alle verbanden waarin hij staat. 

De tucht is een vast onderdeel van het pastoraat zoals Bucer het ziet. De structuren 
waarin hij de tucht stelt, garanderen het pastorale gehalte ervan. Ook hier gaat het 
allereerst om genadig herstel van de gebroken orde en pas daarna om de sleutelmacht 
die met de autoriteit van het Woord ook kan buitensluiten. De mogelijkheid en de 
werkelijkheid van verandering ontnemen aan zijn antropologie iedere zweem van 
sombere noodlottigheid en het laat tot in de kerkelijke tucht de goedheid van God naar 
voren komen. Bucer heeft zijn gedachten over ambt en tucht nooit helemaal om kunnen 
zetten naar de praktijk van het kerkelijk leven. De verhouding tussen kerk en overheid 
in de zestiende eeuw heeft dat geblokkeerd.^^ Toch mogen zijn gedachten over ambt 
en charisma, pastoraat en tucht niet afgedaan worden als onwerkbare theorieën. Zij 
hebben een zinvolle plaats in het geheel van zijn denken en moeten als zodanig worden 
gewaardeerd. 

5.6 Conclusies 

Hoewel niet in thematische uiteenzettingen behandeld, zijn er impliciet in het werk van 
Bucer zowel trinitarische als antropologische aspecten te vinden in zijn visie op het 
pastoraat. Voorop staat de eerbied voor het werk van God de Vader in schepping en 
verlossing. Het goede werk dat God in de schepping is begonnen moet gerespecteerd 
worden. Mensen zelf en de relaties en structuren waarin zij staan, moeten zorgvuldig 
tegemoet getreden worden met goedheid en liefde. Alles wat hoort bij de orde van de 
schepping staat in het hoopvolle perspectief dat wordt geopend door de belofte en de 
werkelijkheid van de orde van het heil in Christus. De leer van de verkiezing maakt het 
pastoraat niet op voorhand selectief, in de zin dat er alleen zinvol pastoraat aan de 
uitverkorenen mogelijk is. Bucer spreekt over de uitverkiezing in de constaterende zin 
en niet als voorwaarde: in de praktijk van de gemeente waar verkondiging en pastoraat 
plaatsvinden in het perspectief van de regering van Christus door Zijn Woord en Geest, 
blijken er mensen uitverkoren te zijn omdat zij geloven in God. 

Zonder de trinitarische verbanden te miskennen, komt bij Bucer de nadruk te liggen 
op de christologie van de verhoging met als brandpunt de regering van Christus. 

74 Von der waren Seehorge, BDS 7, S. 98f, Vgl. G. Rau, a.a.O., S. 83, W. van 't Spijker, a.w. (1970), p. 
344-349, A. van Ginkel, a.w., p. 104. 

75 W. van 't Spijker, a.w. (1970), p. 219-321, A. van Ginkel, a.w., p. 91-101, W.H, Neuser, a.art., p. 76-78. 
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Hierdoor komt de verkiezing met de verborgen raad van God meer op de achtergrond 
te staan en de concrete geschiedenis van het heil (met de verkondiging van het Woord, 
de verbondenheid tussen Christus als het Hoofd en de gemeente als Zijn lichaam, de 
actieve geloofshouding van de pietas) komt op de voorgrond van zijn denken. 

Het gaat m het pastoraat om het koningschap van Christus tegen de achtergrond 
van de restauratie van de verbroken scheppingsorde door de heilsorde, In het pastoraat 
moet de gestalte van Christus herkenbaar zijn in mensen. Daarom zijn Woord en Geest 
van Christus nadrukkelijk aanwezig in het pastoraat om via het verbum externum en het 
verbum internum de orde van het heil te herstellen en in officia pietatis en de mortifica-
tio nostri de zekerheid en de zichtbaarheid van het heil te laten uitkomen.'* In Bucers 
opvatting van pastoraat krijgt de heiliging alle nadruk: het gaat niet in de eerste plaats 
om het ontstaan van het geloof, maar om een gezond functioneren ervan. De lijn via de 
christologie naar de ambten is niet exclusief, maar wel essentieel. De gemeente en de 
gelovigen ieder voor zich zijn tot de dienst van God in kerk en wereld toegerust door 
de gave van de Geest en de charismata. Daarmee is het pastoraat een zaak van de hele 
gemeente geworden. Evenwel de volmacht van de bediening der verzoening met de 
daarbijbehorende sleutelmacht is aan de ambten voorbehouden. 

Het werk van de Heilige Geest staat er garant voor dat de door de zonde verbroken 
orde in de schepping door de genade van Christus wordt hersteld. Dat het pastoraat 
metterdaad tot gevolg heeft dat de gelovigen groeien in geloof, heiliging en liefde is te 
danken aan het werk van de Geest. Voor Bucer is er geen spiritualistische kloof tussen 
het werk van de Geest en het werk van ambtsdragers (of de gelovigen in het algemeen 
wanneer zij onderling pastoraat bedrijven). Aan de andere kant valt het werk van 
mensen ook niet samen met de werking van de Geest. We vinden hier bij Bucer een 
coöperatief parallellisme waardoor de soevereiniteit en het wonder van het werk van de 
Geest van Christus volledig intact blijft terwijl ook de inzet van mensen wordt gehono
reerd. 

De antropologische aspecten van het pastoraat bij Bucer vormen een genuanceerd 
geheel. Mensen worden niet alleen bekeken en aangesproken op hun zondaar-zijn, maar 
allereerst op hun schepselmatige identiteit. Dit opent voor Bucer de mogelijkheid om 
de wereld buiten de kerk in het oog te houden en zich in te zetten voor een menswaar
dige samenleving. In de pastorale aandacht voor de ander is er een open oog voor heel 
de mens met al zijn noden en zorgen. De voortdurende afhankelijkheid van de goedheid 
van God uitkomend in het heil van Christus dat door de Geest in het hart wordt 
gewerkt, laat zien dat Bucer in het pastoraat rekent met de realiteit van de zonde. Door 
de zonde raken mensen van God en van elkaar vervreemd en wordt de door God 
gewilde orde verstoord. Het pastoraat (tot in de tucht toe) is bedoeld om de zondige 
mens terug te brengen onder de heilzame regering van Christus. Door de nadruk op de 
heiliging in het pastoraat staat de antropologie in een positief en opbouwend kader. De 
mens als schepsel en zondaar ontvangt genade om in afhankelijkheid van God zijn 
hoge roeping te volbrengen: medewerker van God te zijn. Mensen worden onder de 

76 Vgl. M de Kroon, a w, p 94, die spreekt over de liefde die de gelovigen uitdragen naar hun naasten 
"en zo wordt hun levensweg een weg ten heil, waarvan het initiatief geheel en al van God uitgaat" Dit 
initiatief van God ziet Bucer alleen veiliggesteld wanneer de prioriteit van de verkondiging van het 
Woord ten opzichte van geloof en liefde vast wordt gehouden. 
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regering van Christus door Zijn Woord en Geest ingeschakeld om het genadige herstel 
van de orde van het heil, zij het nog onvolmaakt, gestalte te geven. 

Trinitarische en antropologische aspecten van het pastoraat zijn bij Bucer aan elkaar 
gerelateerd in een sterk soteriologisch gekleurd verband. De humaniteit komt echter niet 
onder druk te staan door de afhankelijkheid van God, integendeel: werkelijke humani
teit is slechts mogelijk door genade en maakt dat mensen zonder uiterlijke dwang het 
goede gaan kennen, willen en ook doen. 

119 



HOOFDSTUK 6 
J. Calvijn (1509-1564) 

"Nagenoeg de ganse hoofdinhoud van onze wijsheid, die verdient voor de ware en 
hechte wijsheid gehouden te worden, bestaat uit twee delen, de kennis van God en de 
kennis van onszelf.' Zo zet Johannes Calvijn zijn meest bekende werk de Institutie in 
met de samenhang tussen het kennen van God en het kennen van zichzelf. Deze visie 
is typerend voor het werk van de Geneefse reformator. Het theologisch werk van 
Calvijn omvat vele titels; in dat grote geheel is steeds merkbaar aanwezig het verlangen 
om God te kennen en in dat licht op een adequate manier met en over mensen te 
kunnen spreken.^ De invloed van Calvijn is zeer groot. In zijn bijbelcommentaren leren 
we hem kennen als een nauwgezet exegeet; in zijn brieven aan vorsten, mensen in 
vooraanstaande posities maar ook aan gevangenen en martelaren toont hij zich een 
fijnzinnig pastor en m de Institutie komen we hem tegen als een denker van formaat. 
In 1559 is in Geneve de Academie opgericht. De studenten stromen uit heel Europa toe 
en na het voltooien van hun studie dragen zij de gedachten van Calvijn uit; onder hen 
vinden we onder meer Mamix van St. Aldegonde, Caspar Olevianus en John Knox.' 

In 1536 verschijnt de eerste uitgave van de Institutie. Het werk draagt het karakter 
van een catechismus en heeft tot inhoud een eenvoudige behandeling van de voornaam
ste stukken van het geloof, bedoeld voor het onderwijs van de gemeente. Als Calvijn 
in 1559 de laatste editie van de Institutie afsluit, zijn de grondlijnen niet wezenlijk 
veranderd. Wel zijn allerlei onderdelen verder uitgewerkt en nader gepreciseerd.'' Het 
thema van de verbondenheid van de kennis van God en mensen is voorop blijven staan. 
Zijn theologie spreekt op de toonhoogte van geloof en wetenschap over het leven in 
relatie met God. Daar is de mens met heel zijn bestaan en functioneren bij betrokken. 
De Institutie is geschreven met de pastorale intentie om het gekwelde geweten van de 
mens in de nood en verscheurdheid van zijn bestaan te brengen tot de innerlijke 
zekerheid van het heil.' Het beste middel om mensen te helpen in hun gewetensonrust 
en hen geestelijk in de ruimte te zetten is "hun de rechte leer toe te dienen, gegrond op 

1 J Calvijn, Institutie of onderwijzing m de christelijke godsdienst, vertaling A Sizoo, Delft zj , 1,1,1 
"Tota fere sapientiae nostrae summa, quae vera demum ac solida sapientia censeri debeat, dualibus 
partibus constat, Dei cognitione et nostn", CO 2, 31 

2 De werken van Calvijn zijn in wetenschappelijke uitgave te vinden in loannis Calvmi Opera quae 
supersunt omnia, Ed. G Baum, E Cunitz, E Reuss, 59 delen, Braunschweig 1863-1900, in. Corpus 
Reformatorum, Band 29-87, loannis Calvini Opera Selecta, Ed P Barth, W. Niesel, D Scheuner, 5 de
len, Munchen 1926-1952, Supplementa Calviniana Sermons inédits, Neukirchen 1936ff 

3 Zie WF Dankbaar, Calvijn Zijn weg en werk, Nijkerk z.j., p 136-141. Gedetailleerde biografische 
gegevens zijn te vinden in het werk van E Doumergue, Jean Calvin Ixs hommes et les choses de son 
temps, I-VU, Lausanne-Neuilly 1899-1927 Nederlandse vertaling van W.F A Winckel, I-lIl, Amsterdam 
1903-1907 

4 Cf. W. Neuser, Calvin, Berlin 1971, S 115. Hij spreekt daar over de Institutie en zegt dan "In ihr 
beweist er seine von keinem anderen Reformator erreichte systematische Meisterschaft" 

5 J D Benott, Seelsorge und Theologie in der Institutio, in J Moltmann (Hrg), Calvin-Studien 1959 
Neukirchen 1960, S If, 14. 
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de vaste rots van Gods Woord".* De plaats die de leer inneemt vormt een wezenlijke 
trek van het pastoraat bij Calvijn. Het gaat erom dat de mens zal luisteren naar en ge
hoorzamen aan het Woord van God. 

6 1 Pastor en theoloog 

Calvijn staat niet aan het allereerste begin van de Reformatie. Hij is een man van de 
tweede generatie en daarom in zekere zin erfgenaam, opvolger en navolger van mannen 
als Luther, Zwingli en Bucer. Calvijn neemt niet eenvoudig de gedachten van zijn 
voorgangers over, maar hij verwerkt ze zodat ze een geheel vormen met de oorspongs
momenten van zijn eigen theologie.'' Naast de lutherse rechtvaardigingsleer met zijn 
nadruk op het werk en de Persoon van Christus komt bij Calvijn de heiliging te staan 
en het werk van de Heilige Geest. Evenals Zwingli keert Calvijn zich tegen een 
substantiële presentie van Christus in de tekenen van het avondmaal; toch doet hij niet 
te kort aan de realiteit van de aanwezigheid van Christus. Bucer heeft een niet te 
onderschatten invloed op Calvijn inzake de relatie Oude en Nieuwe Testament, de 
verhouding van pastoraat en tucht, de ecclesiologie en de ambtsleer. Toch blijven er 
accentverschillen tussen de theologische posities van Bucer en Calvijn. 

Calvijn is niet alleen erfgenaam, hij is ook erflater: tot op de dag van vandaag 
worden zijn werken bestudeerd.* Zijn theologie en pastoraat vormen een eenheid. Hij 
IS pastor en theoloog; hij is theoloog om beter pastor te kunnen zijn.' De eer van God 
staat in pastoraat en theologie centraal. Alles begint bij God en alles moet op Zijn 
heerlijkheid uitlopen. Het voornaamste doel van het menselijk leven is het kennen van 
God. Het gaat dan om een kennen waarin God de eer gegeven wordt die Hem toe
komt.'" Het kennen van God is alleen mogelijk door Zijn Woord. Vandaar dat predi
king en pastoraat helemaal gedragen moeten worden door het Woord van God. In de 
prediking wordt het Woord van God in het openbaar gebracht. In het pastoraat gebeurt 
niet wezenlijk iets anders: het gaat om de verkondiging en toepassing van het Woord 
van God maar dan door middel van de persoonlijke ontmoeting met mensen." Pasto-

6 J D. Benolt, Calvijn als zielzorger, Nijkerk z.j , p. 16. 
7 Vgl W. van 't Spijker, Calvijn lussen Reformatie en Orthodoxie, in Geest. Woord en Kerk. Opstellen 

over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme. Kampen 1991, p 134 e.v. 
8 Twee studies over het pastoraat bij Calvijn zijn nog altijd toonaangevend J.D Benoït, a w en W 

Kolfhaus, Die Seelsorge Johannes Calvms, Neukirchen 1941 W Kolfhaus heeft het pastorale werk van 
Calvijn beschreven vanuit zijn commentaren en preken, brieven en geschriften. J.D Benott heeft ge
probeerd het hele werk van Calvijn te beschrijven vanuit het gezichtspunt van de pastorale leiding van 
de zielen. Benolt gebruikt daarvoor vooral de brieven aan koningen, adellijke personen en aangevochten 
christenen en plaatst dan deze pastorale brieven tegen de achtergrond van de Institutie 

9 W Kolfhaus, aaO .S 15, I98f, 204-207, K Deddens, Dient Hem met vreugde, deel 1, Goes 1988, p 
80-82. 

10 CO 6, 10 (Catechismus Ecclesiae Geneviensis), zie De catechismus van Calvijn, vertaald door JJ 
Buskes. Baarn zj . , p. 5 Vgl J. van Genderen. Calvijns dogmatisch werk. in J van Genderen e a , Zicht 
op Calvijn, Amsterdam 1978, p 36 e v 

11 Inst 111,4,12, J Plomp, De kerkelijke tucht bij Calvijn, Kampen 1969 p 74-75, W Kolfhaus, aaO .S 
15 
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raat is bij Calvijn een zaak van de doctnna '"̂  Deze doctnna is de openbanng van 
God die op de wijze van de verkondiging tot mensen komt Om de doctnna ingang te 
doen hebben in de harten van de mensen schakelt God allerlei hulpmiddelen in Zo is 
het pastoraat er mede op gencht de doctnna toe te lichten en toe te passen Calvijn 
houdt eraan vast dat Gods wil is geopenbaard in de Bijbel en dat gehoorzaamheid aan 
het Woord voorwaarde tot echte kennis ervan is Kennis van God door Zijn Woord 
mag leiden tot geloof en een leven waann praktische vroomheid samengaat met groei 
in heiliging en liefde Daarin worden mensen opgeroepen zich met alle krachten in te 
spannen voor de dienst in het Koninkrijk van God 

Het IS een zeer actieve levenshouding, waarbij mensen worden ingeschakeld in het 
werk van God Het positieve resultaat van het werk wordt geheel aan God toegeschre
ven, aan de andere kant gebruikt Hij mensen om Zijn werk te verrichten Calvijn zegt 
dat God in de beste menselijke werken Zijn eigen gerechtigheid zal herkennen, maar 
van de kant van de mensen alleen schande en slechtheid " Hier ligt een spanningsveld 
dat bij een verkeerde beoordeling leidt tot overschatting van de inbreng van mensen, of 
tot passiviteit Het gaat Calvijn om geheimvolle gelijktijdigheid van het werk van God 
en het werk van mensen, waann God alle eer ontvangt en mensen ootmoedig en actief 
zijn zonder in hun humaniteit en verantwoordelijkheid aangetast te worden God maakt 
Zich niet afhankelijk van de dienst van mensen, maar Hij neemt ze het werk ook niet 
uit handen Hoogmoedig activisme is evenzeer in strijd met de theologie van Calvijn 
als verlammende berusting Het blijvende verschil tussen en de gelijktijdigheid van het 
werk van God en de dienst van mensen moet daarom steeds betrokken worden op de 
levende geloofsrelatie waarin God en mens geen concurrenten zijn, maar Schepper en 
schepsel. Vader en kind. Bron van licht en spiegel, verbonden door de liefde 

In het pastoraat gaat het om het behoud van mensen, of geestelijke vooruitgang 
Door versterken, aanvuren en bemoedigen kan het pastoraat helpen in de opbouw van 
een groeiend weerstandsvermogen tegen aanvechtingen en lijden ''' Het gaat daarbij 
niet alleen om persoonlijk heil De horizon is open naar de voortgang van het Rijk van 
Christus Als persoon presenteert Calvijn zich heel bescheiden in het pastoraat Gaat het 
over het gezag van het Woord, dan eist hij onderwerping niet aan zichzelf als persoon, 
maar aan het Woord dat hij als ambtsdrager spreekt De autoriteit van het Woord maakt 
geen autoritaire pastor, want de houding van Calvijn is steeds die van een "warme 
genegenheid en medeleven met een mens in nood" " Het gaat Calvijn in de praktijk 
van het pastoraat met om welsprekendheid of geleerdheid, maar vooral om een 
volledige inzet van de persoon van de pastor en een vergroeid zijn met de Bijbel en 
een sterke afhankelijkheid van God Calvijn gebruikt het beeld van een vader die zijn 
kinderen onderwijst als voorbeeld van de manier waarop de pastor zijn gemeente moet 

12 Vgl W van t Spijker Doctnna naar reformatorische opvatting in ThR (20) 1977 p 8 19 en 23 
13 Inst III 15,3 Vocet igitur Dominus in ludicium quae in humanis operibus optima sunt suam in illis 

quidem lustitiam agnoscet hominis vero dedecus et probum CO 2 581 
14 Cf W Kolfhaus aaO S 17 
15 J D Benoit aw p 169 
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onderwijzen in de rechte doctnna '* Vanuit deze invalshoek is er aandacht voor de 
persoonhjke houding van de pastor " 

Wezenhjk onderdeel van het pastoraat is het singulorum habere respectum '* Een 
pastor moet met de ander meevoelen, zich in zijn nood inleven en ook voor hem 
klaarstaan Voor Calvijn is het noemen van een aantal bijbelteksten nog geen pasto
raat " De pastor heeft geen pasklare oplossingen voor het grijpen in de Bijbel, maar 
hij moet zich richten op de situatie en de persoon aan wie hij zijn pastorale dienst ver
acht Pastoraat is geen opium dat verdooft en voor de pijn immuun maakt, maar het 
doel van de pastor moet zijn 'dem Angefochtenen und Leidenden seine Lage zu 
deuten nach ihrem gotthchen Sinn und ihm ein Ziel zu zeigen" ^̂  Het gaat om het op
heffen van het hart tot God en een persoonlijke toepassing van het Woord van God De 
houding van degene aan wie het pastoraat bedreven wordt, is eerst die van horen en 
leren en daarna verwerken in de vorm van het op zichzelf toepassen van het Woord 
van God Het gaat steeds om de gemeenschap met God, een zoeken en werven van de 
harten voor God, opdat zij door Gods Woord en Geest "lebendig erfaBt werden" '̂ 
Naast de sterke nadruk op het Woord in het pastoraat, is er een opvallende openheid 
waarmee Calvijn zaken bij name noemt In zijn pastorale zorg benadert Calvijn de an
der met de waarheid zoals hij die ziet Daarom verdoezelt hij geen dwalingen, fouten 
of gevaren Hij kan scherp zijn om drogredenen te ontmaskeren en goedkope uitvluch
ten af te snijden Aan de andere kant spreekt hij krachtig en troostvol vanuit een 
persoonlijke existentiële betrokkenheid over de genade die mensen in hun diepste nood 
van God mogen ontvangen ^̂  

De historische achtergrond van het pastoraat bij Calvijn is te vinden in de roomse 
biecht" Calvijn veroordeelt deze en stelt er het pastorale gesprek en het huisbezoek 
voor in de plaats ^̂  In een brief aan Farel schnjft Calvijn dat het hem niet goed lijkt 
de biecht af te schaffen, of men moet haar vervangen door een indnngend en persoon 
lijk gesprek zoals Calvijn dat heeft met avondmaalsgangers '̂ Alle chnstenen hebben 
in principe het ambt van de onderlinge vermaning en vertroosting, maar de dienaren 
van het Woord zijn in het bijzonder getuigen en waarborgen voor de zekerheid van de 
vergeving ^̂  Het is de taak van de ambtsdragers van de gemeente om de gezinnen en 
de alleenwonenden aan huis op te zoeken om het geloof in de vergeving van de zonden 
te versterken Want er zijn er velen die wegens hun zwakheid behoefte hebben aan 
zo'n bijzondere versterking Het huisbezoek wordt een middel om de leer, de verma-

16 Serm Hiob2,! 6 CO 33 107 
17 W Kolfhaus aaO S 29-41 
18 Comm Kol 4,6, CO 52, 129 
19 Serm Hiob 26, 1 7, CO 34, 423 
20 W Kolfhaus aaO S 118 
21 W Kolfhaus, a a O , S 126 
22 J D Benott, a w, p 178 e v 
23 Ph J Huijser, Biecht en private zondebelijdenis Eien onderwerp uit de christelijke zielszorg Kampen 

1980, p 173 e V 
24 Inst 111,4,19 
25 CO 18, 41 
26 W Schutz Seelsorge, Gutersloh 1977 S 23 
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ning, de terechtwijzing en de troost die in het algemeen van de kansel gebracht worden, 
toe te passen op de concrete situatie van het gezin of de enkeling die bezocht wordt"' 
Huisgenoten als dienstmeisjes worden niet vergeten, evenmin de armen en vreemdelin
gen in de stad De bedoeling is het huisbezoek regelmatig rond de viering van het 
avondmaal te houden, opdat niemand het sacrament van brood en beker ontvangt zon
der de grond van het heil te kennen De predikant moet door een ouderling begeleid 
worden, opdat zij in moeilijke gevallen kunnen overleggen Wie dan niet tot het 
avondmaal kan worden toegelaten, moet naar het presbyterium gaan *̂ In de Ordon-
nances ecclésiastiques van 1541 en 1561 zijn er bepalingen te vinden over het pastoraat 
aan zieken en gevangenen, waaruit een goed gestructureerde opzet blijkt '̂ 

6 2 Ambt en tucht, doctnna en disciplina 

De pastorale taak van de ambtsdrager staat bij Calvijn in het teken van de dienst
knechtsgestalte De verus minister is de ambtsdrager die optreedt als organum Dei'" 
God doet in geen enkel opzicht afstand van Zijn eigen gezag en autonteit De dienaar 
is slechts instrument en moet zich onderwerpen aan degene die het bedient. Hienn 
klinkt de overtuiging dat God Zelf ten diepste handelt in Zijn kerk " In dat licht is het 
ambt een praerogativa singularis, een bijzonder voorrecht dat God aan de kerk gegeven 
heeft" Er is een rechtstreeks verband met de christologie Chnstus alleen regeert m 
de kerk, maar Hij doet dat onder gebruikmaking van de dienst van mensen " Het is 
een belangrijke dienst, maar daardoor worden de mensen die het doen niet gewichtig 
Voor Zijn heerlijke werk maakt God gebruik van broze instrumenten Schuilen achter 
het Woord van God is de kern, de kracht en de troost van het werk van trouwe 
ambtsdragers Zij komen niet met hun eigen woord, maar met Gods Woord Zij moeten 
daar zozeer mee vergroeid zijn, dat zij niet hun eigen belangen vooropstellen, maar het 
welzijn van de gemeente '"* 

Waarom God de gemeente heeft toegerust met ambten en haar door middel van 
deze orde wil regeren, is niet te doorgronden Calvijn gaat er eenvoudig van uit dat het 
Gods welbehagen is om Zich te willen bedienen van zwakke menselijke krachten en hij 
vraagt daar met verder op door God heeft onze krachten niet nodig, maar Hij eist ze 
toch op in Zijn dienst. Dat moet ons genoeg zijn Niemand mag de juistheid betwisten 
van het ambt dat God heeft ingesteld, want we moeten ervan uitgaan dat God Zich met 

27 Ph J Huijser, a w, p 175 
28 W Schutz, aaO,S 24 25 
29 Ordonnances ecclésiastiques, m H Heyer, L eg/ue t̂ e Gen^v?, Geneve 1909 p 262{f, Les ordonnances 

ecclésiastiques, CO 38/1 
30 Inst IV,3,1, CO 2, 776 778 
31 Vgl PJ Rossouw, Aspekte van die ampsbeskouing van Calvyn, in PJ Rossouw (Kd), Gereformeerde 

Ampsbediening. Pretoria 1988, p 143 
32 Inst IV, 1,5, CO 2, 750 
33 Inst IV3,l-2, 11,12,2, zie ook II 15 16 Calvijn gaat ervan uit dat de heerschappij m de kerk alleen aan 

Christus toekomt/«if IV,8,1 Vgl Rossouw, a art p 128-129 
34 K Deddens, a w deel 1 p 91 94 98 
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vergist.'̂  In het licht van Calvijns visie op het priesterschap van alle gelovigen, is het 
de taak van de gelovigen om elkaar bij te staan en pastoraal te versterken, met daar
naast een eigen verantwoordelijkheid voor de ambtsdragers, die gezanten zijn van 
Christus. '̂ 

De ambtsvisie van Calvijn heeft een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt Voor zijn 
periode in Straatsburg (1538-1541) kent Calvijn alleen het ambt van dienaar des 
Woords met als hulpambt dat van diaken Onder invloed van Bucer komt Calvijn na 
zijn Straatsburgse tijd tot een onderscheiding van vier ambten herder (die tevens 
opziener is), leraar {doctor ecclesiae), presbyter en diaken Hiermee staat Calvijn aan 
het eind van een ontwikkelingsproces waarin Zwingli, Oecolampadius en Bucer een 
belangnjke rol hebben gespeeld ^̂  De ouderling is in dat proces geworden van een 
wereldlijke overheidsfunctionaris tot een volwaardige kerkelijke ambtsdrager Het zijn 
vooral praktische overwegingen geweest die ertoe hebben geleid dat een aantal mensen 
naast en samen met de dienaar des Woords gingen functioneren in pastoraat en tucht. 
Vervolgens is er een theologische doordenking en verwerking op gang gekomen de 
taken die de ouderling vervult, zijn in de Schrift terug te vinden als werk dat hoort bij 
het ambt, zoals het leiden van de gemeente en opzicht en tucht over haar leden '* Het 
werk van de ouderling is bijbels van inhoud, maar de vorm van dit ambt is mede door 
de historische ontwikkeling bepaald A van Ginkel merkt daarbij op, dat het ouderlin-
genambt voor Calvijn niet slechts een exponent is van het algemene ambt der gelovi
gen Evenals Bucer spreekt Calvijn hier over een werkelijke roeping van God tot dit 
ambt Het ouderlingenambt is nodig, "omdat er een wezenlijke taak te vemchten is in 
de gemeente, die de dienaren des Woords èn practisch èn om pnncipiele redenen niet 
alléén kunnen verrichten het opzicht over de leden der gemeente" ^' 

Er is bij Calvijn een nauw verband tussen prediking, pastoraat en kerkelijke 
tucht'"' Tucht IS "ein Ort fur die Ausubung der Seelsorge""' De tucht is de teugel 
die de onwilligen aan banden legt en de vaderlijke roede waarmee gekastijd wordt om 
de mensen te trekken tot Chnstus Het karakter van de tucht is pastoraal geestelijk 
opzicht met als voornaamste doelen het heil van de leden van de gemeente en de 
heiligheid van de gemeente in zijn geheel ''̂  Strengheid kan daarbij met gemist wor
den, evenmin als zachtmoedigheid"" De tucht is een zaak van de hele gemeente, maar 
m het bijzonder van de ambtsdragers '^ De kerkeraad functioneert in de tucht niet al-

15 Comm Ef 4,12, CO 51, 199 
36 Inst 11,12 en 14, 111,7 en 12 
V A van Ginkel, De ouderling, Amsterdam 1975, p 140 142 
38 A van Ginkel, a w, p 144 Maar de vorm, waarin het uiteindelijk m Geneve functioneert, komt zo in 

de Schrift niet voor en ook niet de vorm zoals Calvijn zich die voorstelt in zijn Institutie 
39 A van Ginkel, a w, p 146 
40 Inst 111,4,4, IV,17,1 en 20, IV 10,29, IV,1,1, IV.ll 1 Zie ook E Doumergue aw, deel 3 (1907), p 

353 e V 
41 W Schutz, aaO,S 24 
42 Gods Woord is norm en wet, zonder dat de Schrift misbruikt wordt als een wetboek, waarin alle zonden 

en vergrijpen staan opgetekend, Insl IV 11 5 
43 Inst IV,7,8, IV,12,5, vgl J Plomp, a H p 81ev 
44 Inst IV, 12,2 
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leen als vertegenwoordiger van Christus, maar ook als vertegenwoordiger van de 
gemeente. J. Plomp wijst erop, dat in de uitgaven van de Institutie een bepaalde voor
keur is te onderkennen in de volgorde van de drie doelen van tucht.''' Voorop staat de 
eer van God, pas dan het waken tegen bederf van de gelovigen en ten laatste het tot 
inkeer komen van de zondaar. Het eerste doel is theologisch van aard, het tweede peda
gogisch en ecclesiologisch en het derde pastoraal-soteriologisch. Plomp meent dat de 
tucht aan het pastoraat bij Calvijn een juridische inkleuring geeft.'** C. Trimp heeft op 
een genuanceerde manier deze visie bijgesteld door te wijzen op het herderlijk karakter 
van het werk van de ouderlingen en de samenhang tussen disciplina en doctrina."' De 
doctrina van de kerk is voor Calvijn het hart van het pastoraat. Door middel van deze 
doctrina wordt met de volmacht van het ambt het Koninkrijk van God geopend en 
eventueel ook toegesloten. De disciplina is verbonden met de doctrina; in deze ver
binding zijn beide ondergeschikt aan de sleutelmacht van de kerk. Er is immers geen 
macht in de kerk denkbaar die is geïsoleerd van de verkondiging van het evangelie.'" 

6.3 God enkel licht: triniteitsleer in relatie tot geloof en soteriologie 

God is de bron van alle goed. De consequentie van dit uitgangspunt is dat alle goeds 
van God komt en dat werkelijke godskennis onmogelijk is, tenzij Hij erkend wordt als 
oorsprong van al het goede."' De godsleer van Calvijn en met name zijn standpunt 
over de triniteit, is uitdrukkelijk in de belangstelling gekomen door de controverse met 
Petrus Caroli en Michael Servet. Reeds in 1535 maakt Caroli de rechtzinnigheid van 
Farel en Calvijn verdacht omdat zij de termen 'triniteit' en 'persoon' niet gebruiken in 
de godsleer. In 1537 komt het tot een confrontatie waarbij Caroli van Calvijn eist dat 
hij in een kerkelijke vergadering te Lausanne de drie oecumenische symbolen onderte
kent. Calvijn weigert dat, niet omdat hij er niet mee instemt, maar omdat de onderteke
ning werd geëist als teken van rechtzinnigheid.'" Niemand weet dit gedrag goed te 
verklaren. Vrienden van Calvijn als Capito, Myconius en Grynaeus laten hem weten dat 
zij de weigering te ondertekenen niet goedkeuren. Omdat er veel persoonlijke motieven 
meespelen, is het moeilijk om tot een afgewogen beoordeling te komen." 

Evenals bij Luther is er bij Calvijn aanvankelijk een zekere reserve ten opzichte 
van het dogmatisch spraakgebruik inzake de triniteitsleer en de overgeleverde termino-

45 J. Plomp, a.w., p. 116 e.v. 
46 J. Plomp, a.w., p. 349 e.v. Het is een karikaturale vertekening in oudere handboeken over pastoraat, 

wanneer het huisbezoek zoals Calvijn het ziet, wordt voorgesteld als een disciplinair toezicht, de surveil
lance van een kerkelijke zedenpolitie. Vgl. Ph.J. Huijser, a.w., p. 175. 

47 C. Trimp, Ministerium, Groningen 1982, p. 185 e.v. Zie ook Media Vita, Groningen 1981, p. 18, 68-69. 
48 Inst. 111,4,14. 
49 Inst. 1,2,1-2. 
50 J. Koopmans, Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn, Wageningen 1938. p. 

37. Zie ook: W.F. Dankbaar, a.w., p. 51, die nog als bijzonderheid vermeldt dat Caroli later tot de 
Rooms-katholieke Kerk is teruggekeerd. 

51 J. Koopmans, a.w., p. 39. Cf. W. Krusche, Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin, Göttingen 
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logic, maar evenzeer ook het besef van de onvermijdelijkheid ervan.̂ ^ Calvijn vindt 
de inhoud van het triniteitsdogma terug in de Schrift en dat is voor hem beslissend om 
terug te grijpen op de oudkerkclijke terminologie.^' Meer dan Luther heeft Calvijn te 
maken gehad met polemiek door antitrinitariërs. Het heeft hem ertoe gedwongen zijn 
eigen gedachten op dit punt nader te ontwikkelen. W. Niesel herinnert er terecht aan 
dat het ook in de uiteenzettingen met antitrinitariërs, in de commentaren en preken in 
de regel gaat over de ware godheid van Christus en niet zozeer om een complete trini-
teitsleer.'" 

In de Institutie bespreekt Calvijn de terminologie. Evenals Augustinus geeft hij de 
voorkeur aan essentia boven substantia. Als vertaling van het Griekse vnÓGxaaic, 
noemt Calvijn subsistentia, maar gebruikt dan verder wel het Latijnse persona en geeft 
er een eigen interpretatie aan. Persona is voor hem een subsistentia in Dei essentia, 
waarbij persona bepaald wordt door het relationele begrip proprietas. Daarmee staat 
vast dat subsistentia door twee factoren bepaald wordt: 1. door de betrekking tot de 
goddelijke essentia, 2. door de verhouding tot de andere subsistentiae?^ Het gebruik 
van 'persoon' in de triniteitsleer is anders dan wanneer het betrekking heeft op mensen. 
Het gaat erom dat de eigenheid van iedere Persoon iets anders is dan enkel een 
eigenschap, want dan zou de openbaring van God in Zijn Woord ons geen toegang 
geven tot Zichzelf, maar slechts tot Zijn eigenschappen of manier van handelen. Hij 
zou dan Zelf verborgen blijven achter Zijn eigenschappen en dus niet openbaar worden. 
Calvijn plaatst de proprietates in een goddelijke orde (dispositio vel oeconomia) die 
aan de eenheid van het goddelijke wezen niets verandert. De onderscheidingen binnen 
God zijn niet te betrekken op Zijn Wezen. Het gaat slechts om onderscheidingen en er 
is geen sprake van scheiding. Daarom betoogt Calvijn dat men het Woord 'God' in de 
Bijbel evenzeer mag betrekken op de Vader, de Zoon, als op de Heilige Geest. Alleen 
wanneer er uitdrukkelijk gesproken wordt over de drie goddelijke Personen, komt het 
onderscheid in zicht.'^ 

Woorden en begrippen die niet in de Bijbel zelf voorkomen, zijn soms toch nodig 
om de waarheid te belijden tegenover ketters. De terminologie is en blijft onvolkomen, 
omdat de volmaaktheid van God niet in menselijke woorden uitgedrukt kan worden.'^ 
Vanuit zijn hermeneutisch beginsel dat hij het Woord wil uitleggen zodat het eenvoudig 
kan verstaan worden door anderen, houdt Calvijn zich bezig met de trinitarische 

52 J Koopmans, a w, p 48 "Aan de woorden op zichzelf is den reformator van Geneve even weinig 
gelegen als den Wittenberger. Maar zoodra deze termen opzettelijk en nadrukkelijk worden aangevallen 
en afgewezen, bewijzen zij hun onvervangbaarheid" Vgl Yoon-Bae Choi, De verhouding lussen 
pneumatologie en christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn, Leiden 1996, p. 41-44, TF 
Torrance, Trinitarian Perspectives. Toward Doctrinal Agreement, Edinburgh 1994, spreekt bij Calvijn 
over "Necessity and Impropriety of Trinitarian Terms", p. 44-48. 

53 Zie S. van der Linde, De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn, Wagenmgen 1943, p 22 
54 "Calvins Trinitatslehre soil dazu dienen, die biblische Botschaft: 'Gott ist offenbart im Fleisch', gegen 

ein falsches Verstandnis zu sichem" W. Niesel, Die Theologie Calvins, Munchen 1938 (1957^), S. 56. 
55 Inst L13,6, W. Krusche, a.a.O, S 4/5. 
56 Inst. L13,6, W. Niesel. a.a O., S. 56-59. 
57 Inst. 1,13,3-5. Cf W Krusche, a.aO,S 3, S. van der Linde, aw., p. 23-24, ED Willis, Calvins 

Catholic Christology The function of the so-called extra calvinisticum in Calvin's theology, Leiden 
1966, p. 122-123. 
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vraagstukken ten behoeve van en in het kader van de exegese *̂ Hij gaat daann een 
andere weg dan de scholastiek met haar speculatieve theologie en ook een andere weg 
dan een kritiekloos biblicisme Van de vestigia trimtatis waarvan Luther niet geheel 
afkeng was, wil Calvijn niets weten'' Hij sluit zich ook niet aan bij de voor de scho 
lastiek zo typerende leer van wezen en eigenschappen van God Na de eerste openings 
hoofdstukken van de Institutie over de kennis van God, gaat Calvijn meteen over naar 
de trmiteitsleer Hij acht het een fundamenteel dogma ^ 

Calvijn IS voorzichtig in zijn uitspraken over de ontologische triniteit Hij acht het 
onmogelijk en niet gepast om in het wezen van God door te willen dnngen {Inst 1,2 2) 
Tegenover Servet houdt Calvijn staande dat de namen Vader, Zoon en Heilige Geest 
geen nuda epitheta zijn Er is een eeuwige onderscheiding in het wezen van God deze 
onderscheiding dateert niet pas van de incarnatie''' Tot deze conclusie komt Calvijn 
niet op grond van speculaties over de ontologische triniteit, maar op grond van de 
immanente Triniteit zoals die uit de openbaring van God gekend wordt, want alleen 
God kan getuigen over Zichzelf, Hij kan niet anders dan door Hem Zelf gekend wor 
den ^̂  Met betrekking tot de immanente Tnniteit geldt bij Calvijn de paradoxale uit 
spraak dat de Heilige Geest door het verschil met de Vader en de Zoon de verbinding 
tussen die beiden is Voor de tnnitarische opera ad extra betekent dit, dat het propnum 
van het werk van de Heilige Geest hierin bestaat dat Hij niets eigens doet maar dat Hij 
het werk van de Vader en de Zoon verwerkelijkt Er is geen werk van de Vader en de 
Zoon dat zonder de Heilige Geest kracht en effect knjgt Al het handelen van God 
heeft hiermee een pneumatologische spits " J Koopmans zegt in 1938 "Calvijn ver 
mijdt het latente subordianisme der grieksche en het evenzeer latente modalisme der 
oude latijnse theologie, terwijl de scholastiek is uitgezuiverd '^ Deze conclusie moet 
in het licht van meer recent onderzoek zijn stellige toon verliezen, maar kan toch 
gehandhaafd blijven '̂  De vraag of er geen modalistische tendens in de godsleer van 

58 Inst I 13 21 
59 Inst I 13 18 zie J Koopmans a w p 57 
60 Inst l 13 2 
61 Inst I 13 17 vgl J Koopmans aw p 61 S van der Linde aw p 22 WF Dankbaar a vv p 11 "■ 
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Zur Heilsvermittlung bei Calvin Wiesbaden/Stuttgart 1989 S 255 J van Eck God mens medemens 
Humanitas in de theologie van Calvijn Franeker 1992 p 201 cf H Berkhof Christelijk Geloof Nij 
kerk 1979'' p 148 ev en H M Kuilert De mensvormigheid Gods Een dogmatisch hermeneutische 
studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift Kampen 1962 p 57 e v 
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Calvijn te ontdekken valt, moet na nauwkeung onderzoek ontkennend worden beant
woord ** 

Dat het spreken over de Triniteit niet alleen een wetenschappelijk-theologische 
betekenis heeft, laat R. Stauffer zien aan de hand van de preken van Calvijn Conclu
sies 1 In zijn preken probeert Calvijn de triniteitsleer op een begnjpelijke manier voor 
de kerkgangers uit te leggen, zodat het spreken en denken erover niet alleen voorbe
houden IS aan de geleerden 2 Calvijn laat zich leiden door respect voor het mystene 
3 Het gaat hem niet om lege kennis van tnnitansche begnppen Geloofskennis is bij 
uitstek praktische kennis De relevantie is gelegen in de soteriologische implicaties voor 
de gelovige. 4 Alle gedeelten uit Gods Woord zijn belangnjk vanwege het principe 
van het Sola Scnptura''' Calvijn ziet de betekenis van de leer van de Tnniteit voorna
melijk gelegen in het kennen van het geloof Daartoe blijft het echter niet beperkt De 
leer en de kennis van de Triniteit wordt behandeld in het eerste boek van de Institutie 
m samenhang met de schepping en de algemene religie "Het is daaruit duidelijk, dat 
Calvijn uitgaat van den alles-werkenden God, zooals Hij zich openbaart in alle betrek
kingen, kosmologische en soteriologische" ^^ 

De eerste uitgave van de Institutie is nog bedoeld als een uitvoerige catechismus 
In 1539 verandert het werk van karakter, het wordt nu een dogmatiek ten dienste van 
het theologisch onderwijs De uiteindelijke uitgave van de Institutie is gevormd naar de 
stof van het Apostolicum. het eerste boek gaat over de kennis van de Schepper, het 
tweede over de Verlosser, het derde over de toeeigening van het heil door de Heilige 
Geest en het vierde boek over de uiterlijke middelen waardoor God ons tot de ge
meenschap met Chnstus nodigt en bewaart De trmiteitsleer ligt aan het hele werk ten 
grondslag, waardoor de Institutie geen andere godsleer dan de triniteitsleer bevat' ' 

De trmiteitsleer van Calvijn beweegt zich heel dicht bij de exegese Hierdoor knjgt 
de behandeling van het dogma een antispeculatief karakter De overgeleverde kerkelijke 
terminologie neemt Calvijn op den duur wel over, omdat hij merkt dat de antitrmitan-
sche gedachtenwereld tendensen aan het licht brengt, die de "soteriological impact" van 
het bijbelse getuigenis in gevaar brengen °̂ De betekenis van de theologisch door
dachte structuur van de Institutie is dat het werk van ieder van de dne goddelijke 
Personen tot zijn recht komt Het eren, dienen en gehoorzamen van God is voor Calvijn 
een gevolg van het (er)kennen van Gods bestaan en Zijn heerlijkheid 

( 

66 H H EBer, Hat Calvin eine 'leise modahsierende Tnmtatslehre"', in WH Neuser (Hrg), Calvinus 
Theologus, Amsterdam 1976, S 126 Zie ook W Niesel, aaO ,S 53f, E A Dowey, The Knowledge 
of God m Calvins Theology, New York 1952, p 126-128, 145f en T H L Parker, Calvin's Doctrine of 
the Knowledge of God, Grand Rapids 1959, p 88 96 

67 R Stauffer Quelques aspects insolites de la theologie du premier article dans la predication de Calvin 
in WH Neuser (Hrg), Calvinus Ecclesiae Doctor, Kampen 1978, p 55 59 

68 S van der Linde, aw ,\> 23 
69 J Koopmans, a w, p 98 101, J van Genderen, a art (1978), p 37, J vanEck, avv.p 55 S van der 

Linde, a w, p 32, en E D Willis, o c , 123 126 combineren de trinitarische indeling met een tweevou 
dig schema, maar dat overtuigt niet 
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6 4 Mensen weerspiegelen Gods heerlijkheid 

Godskennis en kennis van zichzelf zijn voor Calvijn zo nauw met elkaar verbonden, dat 
ze niet los van elkaar gezien kunnen worden Calvijn beroept zich op evidentie De 
mens is een wezen dat boven zichzelf uitwijst naar God, op grond van de gaven die hij 
bezit en op grond van de gebreken die hij vertoont De gaven verwijzen noodzakelijk 
naar een Gever, de gebreken zetten ons aan de volmaaktheid in God te erkennen^' 
Omdat de mens van God afhankelijk is, is ook de kennis van de mens afhankelijk van 
de kennis van God Deze kennis van God werkt ontnuchterend op de hoogmoed van de 
mens Immers, wie zich met hoeft te meten met een ander, waant zichzelf de grootste 
Wie als mens gezet wordt naast de majesteit van God, ontdekt de eigen kleinheid Dat 
maakt bescheiden en doet de eigen ondankbaarheid zien tegenover Gods onophoudelij
ke goedheid De zelfkennis wordt op deze wijze door Calvijn dienstbaar gemaakt aan 
de eer van God. Het is daarom ten diepste met mogelijk de waarheid omtrent de mens 
te kennen, zonder God te kennen Logisch gezien gaat de theologie daarom aan de 
antropologie vooraf'^ 

Calvijn heeft geen expliciete antropologische studie geschreven De impliciete 
antropologische noties uit zijn werk staan in verband met het overheersende centmm 
van de glone, majesteit en soevereiniteit van God Er is geen enkelvoudig gezichtspunt 
te vinden van waaruit Calvijns veelzijdige visie op de mens beschreven kan worden Er 
is verschil tussen het perspectief van God uit en het perspectief vanuit de mens Deze 
structuur is van toepassing zowel in de schepping als in de verlossing '̂ 

Er zijn ontwikkelingen en invloeden aan te wijzen in het denken van Calvijn over 
de mens G Babelotzky heeft een studie gewijd aan het effect van het platonische 
denken op het mensbeeld bij Calvijn Door de humanistische renaissance die aan het 
begin van de zestiende eeuw ook in Frankrijk aanwezig was, is Calvijn reeds vanaf zijn 
schooljaren in contact gekomen met het werk van Plato en andere klassieke litera
tuur'* In zijn latere theologische werk gaat Calvijn soms m discussie met de 'heiden
se filosofen', op een wijze waaruit blijkt dat hij hun gedachtenwereld goed kent Naast 
formele overeenkomsten met Plato zoals de afstand tussen God en mens, de onvol 
maaktheid van het menselijk bestaan in vergelijking met God, de afhankelijkheid van 
God voor het menselijk bestaan, kennen en handelen, zijn er slechts enkele aanwijzin
gen voor platonische invloeden.'^ Een metafysisch dualisme is bij Calvijn met te vin 
den S van der Linde laat zien dat het denken van Calvijn beslissend bepaald wordt 
door religieuze theologische kaders.^' 

71 Insl 1,1 1 
72 A Peters Der Mensch, Handbuch Systematischer Theologie, Band 8 Gutersloh 1979, S 75, cf G 
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73 TF Torrance, Calvins Doctrine of Man, London 1949, p 13 19, M Potter Engel, John Calvms 
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74 Zie S van der Linde, Gereformeerde Scholastiek IV, Calvijn, m ThR (29) 1986, p 246 266 
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J. van Eek herinnert eraan dat Calvijn als jonge humanistische academicus in 1532 
een commentaar schrijft op het boek De dementia van Lucius Annaeus Seneca. Er is 
affiniteit met het stoïcijnse persoonlijkheidsideaal, maar ook kritiek op de onbewo
genheid die eruit spreekt. Volgens Calvijn kan iemand die geen medelijden heeft, geen 
goed mens zijn. De stoïcijnse leer van de eenheid van het menselijke geslacht zou door 
Calvijn overgenomen zijn en zijn denken over humanitas zou erdoor beïnvloed zijn. 
Achteraf zou Calvijn de eenheid van het menselijk geslacht theologisch gefundeerd 
hebben in de schepping van de mens naar Gods beeld." Het is echter de vraag of 
Calvijn en zijn tijd al zover los zijn van de middeleeuwse gedachtenwereld waarin de 
eenheid van de mensen verbonden is met het scheppingswerk van God en het corpus 
christianum, dat zijn denken op dit punt vooral door Seneca zou zijn gestempeld. Ook 
Van Eek moet toegeven dat Calvijn reeds in de Institutie van 1536 geheel anders 
spreekt over God en mensen dan vier jaar eerder. Echt afhankelijk van een bepaalde 
filosofie is Calvijn niet. Daarvoor is hij te zeer bijbels theoloog. Ook als bepaalde uit
drukkingen bij Calvijn terecht van kritische kanttekeningen moeten worden voorzien, 
is het goed te bedenken dat ze functioneren in een groter geheel waarvan de bijbelse 
exegese het massieve fundament is.'* 

Er is een principieel verschil van niveau tussen God en mens: God is Schepper, de 
mens het maaksel van Zijn handen. God spreekt, de mens luistert. Het luisteren naar 
Gods stem is essentieel voor het mens-zijn als zodanig. Het menselijke denken verzet 
zich tegen de luisterhouding. Dat verzet moet gebroken worden. "De grens tussen 
Schepper en schepsel wordt bij Calvijn scherp getrokken. Juist zo komt er ruimte vrij 
voor een denkende benadering van de geschapen werkelijkheid".'' De reikwijdte van 
het menselijk denken gaat niet verder dan het geschapene. Binnen die grenzen opent 
zich een wijd veld van allerlei wetenschappelijke en culturele arbeid en leert de mens 
God uit het geschapene kennen op zijn eigen niveau. De wezenlijke beperktheid van de 
menselijke kennis noodzaakt tot een blijvende luisterhouding naar de Schrift, die tas
tend theologiseren naar menselijke maat mogelijk maakt. De kennis van het geloof en 
de 'goddelijke welwillendheid' waar die kennis betrekking op heeft, gaan beide het 
gewone kennen op menselijk niveau te boven. God maakt Zichzelf bekend in natuur en 
geschiedenis, maar de kennis over God die wij uit Zijn werken en daden kunnen aflei
den is fragmentarisch wegens de gebrekkigheid en onvolkomenheid van ons verstand. 
Calvijn hecht er waarde aan de sporen van God in de natuur aan te wijzen om duidelijk 
te maken, "daB wir uns Gott gegenüber nicht hinter dem Vorwand verkriechen können, 
wir wüBten von ihm nichts".*" Het berooft van alle onschuld en leidt niet tot waarach
tige kennis van God.*' 

Er is niet alleen een niveauverschil met God maar ook met de dieren. In het 
dierlijke vindt het mens-zijn zijn benedengrens. Het dierlijke is een niveau waar de 

77 J. van Eek, a.w,, p. 11-15,27. 
78 Cf. W. Krusche, a.a.O., S. 21, A. Peters, a.a.O., S. 76, T.F. Torrance, The Hermeneutics of John Calvin, 
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79 J. van Eek, a.w., p. 58. 
80 W. Niesel, a.a.O., S. 47. 
81 Inst. 1,3,1; 1,5,15, cf. W. Niesel, a.a.O., S. 42ff, J. van Eck, a.w., p. 76. 
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mens onherroepelijk heen getrokken wordt als hij zijn oorspronkelijke bestemming uit 
het oog verliest Het dierlijke is voor Calvijn een uiterste mogelijkheid waartoe hij de 
mens soms angstwekkend dicht ziet naderen Calvijn onderscheidt op twee manieren 
tussen mens en dier Ten eerste is er verschil door het menselijk denkvermogen Een 
onderscheid dat Calvijn uit de filosofische traditie overneemt Ten tweede is er de 
theologische fundering in de schepping van de mens naar het beeld van God en in het 
doel dat God met de mens op het oog heeft de beoefening van de deugd en een leven 
dat op de eeuwigheid gericht is 

Ook in het mens-zijn zelf zijn er verschillen aan te wijzen Calvijn gaat uit van de 
tweedeling ziel en lichaam, waarbij het lichaam het lagere is *̂  De ziel is ongetwijfeld 
de eigenlijke zetel van het beeld Gods en het edelste deel van de mens, maar de heer
lijkheid van God is ook in het menselijk lichaam zichtbaar^' Er zijn bij Calvijn 
uitspraken te vinden over het lichaam als kerker van de ziel ^* De achtergrond van dit 
spraakgebruik is ongetwijfeld platonisch De waardering ervan is heel verschillend Aan 
de ene kant is er de negatieve waardering die ervan uitgaat dat de ziel bij Calvijn het 
lichaam hooguit als een tijdelijk slavenhuis kan beschouwen, waarover streng geregeerd 
moet worden De antropologische structuur van een onzichtbare en eeuwige ziel die ge
vangen zit in een lemen hut, zou als gevolg daarvan negatief doorwerken op alle terrei
nen van de theologie *' Aan de andere kant staat een meer positieve waardering 
waann toegegeven wordt dat de ziel wel het meer edele deel is voor Calvijn, maar dat 
dit ondertussen niet wegneemt dat het lichaam de tempel is van de Heilige Geest Dat 
de ziel hoger wordt geschat als het lichaam is daarom als een waardeoordeel te be
schouwen en met als ethische degradatie van het lichamelijke "' G Babelotzky en M 
Potter Engel komen boven de tegenstelling uit door te wijzen op de verschillende 
accenten die door Calvijn gelegd worden het bederf door de zonde strekt zich uit 
zowel over de ziel als het lichaam en in het heil van God deelt het lichaam evenzeer 
als de ziel *' 

De leer van de schepping spreekt aan de ene kant van de hoge roeping van de 
mens als kroon van de schepping, aan de andere kant herinnert het aan zijn nederige 
afkomst uit het stof Mensen zijn geen bovennatuurlijke wezens, maar geschapen uit 
niets, afhankelijk van de wil van God De schepping in zijn geheel spreekt van de 
wijsheid en majesteit van God, zo is ook de mens als schepsel te waarderen als een 
meesterwerk uit de scheppende handen van God In tegenstelling tot andere schepselen 
heeft de mens verstand en denkvermogen en staat in een bijzondere relatie tot God 
door het Woord dat persoonlijk tot hem wordt gericht en dat roept tot gemeenschap 
met God Slechts in deze gemeenschap die door het Woord onderhouden wordt, kan de 
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mens leven als beeld van God In de relatie tot de Schepper komt de liefde en de zorg 
van God voor het welzijn van de mens als schepsel uit, maar ook respect voor de 
integriteit van het menselijk bestaan en de opdracht om de schepping te bewaren en te 
bewerken.̂ * Tot het schepselmatige mens-zijn hoort voor Calvijn Godskennis, moreel 
besef, kennis van geschiedenis en natuurwetenschap, politiek inzicht In de gevallen 
mens zijn deze dingen met meer zo duidelijk waarneembaar, maar de overblijfselen 
blijven zelfs op de gebreken hun stempel drukken Het geeft een goed beeld van hoe 
Calvijn de concrete mens ziet In zijn gewone geluksstreven en zelfs in zijn gebreken 
ziet hij nog sporen van de oorspronkelijke adel van de menselijke ziel *' 

TF Torrance heeft zijn studie over de antropologie bij Calvijn gegroepeerd rond het 
thema van het beeld Gods "^ Er is wel veel over dit onderwerp geschreven, maar er 
bestaat geen consensus over Dit is met verwonderlijk gezien de complexiteit van dit 
onderwerp "Calvin claims that the imago dei is both nature and humankind, both body 
and soul, both nature and supemature, both obscured and lost, both Adam and Christ, 
and does not argue, implicitly or explicitly, for the consistency of these two radically 
different sets of claims"" Het gevaar is groot om de uitspraken van Calvijn te veel 
in een systeem te willen persen, of vanuit een enkelvoudig perspectief te bezien. Voor 
de Calvijnkenners heeft het probleem van het beeld Gods veel te maken met de 
christologie, omdat Christus het beeld Gods herstelt'^ Met name W Niesel en TF. 
Torrance hebben op grond daarvan aangenomen dat er na de zondeval niet meer over 
het beeld Gods m de mens gesproken kan worden, behalve in de context van de genade 
die het beeld Gods herstelt in de mens Deze visie hebben zij bijeengelezen uit de 
voornaamste passages van het werk van Calvijn, maar bij nader inzien zijn er talloze 
plaatsen aan te wijzen in de preken van Calvijn waar hij, "dans un contexte non-
christologique, regarde V imago Dei comme une réahté existant en chaque homme"'' 
Het beeld Gods is geen natuurlijk gegeven dat via voortplanting wordt overgedragen, 
maar het is ook geen genadegave die thuishoort in de heilsorde Het spreken over het 
beeld Gods blijft zich bij Calvijn bewegen op het terrein van de schepping en de 
voorzienigheid. Het beeld Gods is een geschapen realiteit, onafhankelijk van het feu of 
men God kent en dient Daarom zijn met alleen gelovigen, maar ook ongelovigen 
beelddragers van God 

Omdat het beeld van God in de mens voor Calvijn geen ontologische kwaliteit van 
de ziel is, maar een (scheppings)gave van God, gaat het met eenvoudigweg om het 
rechte menselijke verstand en de goed gemotiveerde wil, maar het gaat om het juiste 
denken en het juiste handelen. Het dynamisch verstaan zoals Torrance dat doet, kan 
daarom wel gebruikt worden, maar dan alleen van het door de genade herstelde beeld 
Gods in de mens Daarvan geldt, dat het beelddrager Gods zijn, bestaat in de akte van 
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het weerspiegelen'" Het punt van vergelijking is niet dat de spiegel de heerlijkheid 
van God weerspiegelt (passief), maar dat in de spiegel de heerlijkheid van God 
zichtbaar wordt (actief) Daarom is de mens niet het beeld Gods in zoverre hij de 
gloria Dei weerspiegelt, maar in de mate waann hij beeld Gods is, reflecteert hij de 
gloria Dei 

Voor Calvijn ligt het beeld Gods voornamelijk in de ziel, maar er zijn vonkjes tot 
zelfs in het lichaam toe ' ' Tot het beeld Gods behoren ware kennis, gerechtigheid en 
heiligheid (Ef 4,24 en Kol 3 10) Er zijn gaven van God die in de zondeval verloren 
zijn gegaan, zoals geloof, liefde tot God en de naaste, ijverig streven naar heiligheid en 
rechtvaardigheid Calvijn acht het beeld Gods niet specifiek gelegen in het heersen over 
de aarde, het is er wel een onderdeel van'* Het valt op dat Calvijn in termen van 
glans en schittering spreekt over het beeld van God in de mens Calvijn ziet het beeld 
van God als een goddelijke glans die op de concrete mens ligt, die zijn hele persoon 
doorstraalt, tot in zijn lichamelijke gestalte t o e ' ' ' Deze uitstraling is de mens eigen 
ZIJ verraadt zijn goddelijke herkomst en wordt zelfs in de gevallen mens niet uitgewist 
Er zijn plaatsen in het werk van Calvijn waar hij lijkt te zeggen dat het beeld Gods 
helemaal verloren is gegaan '* Toch ligt het meer genuanceerd Er is geen sprake van 
een volledig verlies, maar wel van ernstige misvorming, zodat er enkel nog enige over 
blijvende resten Gods zijn " Verstand en wil zijn gebleven, maar verzwakt en aange 
tast door de corruptie ' " De reden tot het liefhebben van de vijanden ondersteunt 
Calvijn met te wijzen op het beeld van God dat zij toch altijd nog met zich dragen "" 
Voor middeleeuwse theologen zoals Thomas van Aquino betekent de zondeval het 
verlies van het donum superadditum, maar de natuur van de mens blijft vrijwel intact 
Calvijn gaat een andere weg Hij acht de natuur van de mensen geheel aangetast en 
vernield '°^ Het wil niet zeggen dat de substantie van lichaam en ziel slecht is, want 
WIJ zijn schepselen van God Maar de goede substantie is in het boze ondergedompeld 
en een poel van ongerechtigheid geworden '"̂  Door de zonde is onze menselijke 
natuur niet slecht door gebrek aan het goede, maar door de vruchten van het boze die 
er een goede voedingsbodem vinden Onze boze natuur wordt bepaald door de ijdele 

94 T F Torrance oc (1949) p 36 
95 Insl I 15 3 cf R Stauffer aart p 66 67 J van Eek aw p 113 
96 Insl I 15 4 
97 J van Eek aw p 115 
98 Comm Gen 1 26 Est quidem haec imaginis Dei aliqua portio sed perquam exigua Quoniam deleta 

est imago Dei in nobis per lapsum Adae ex reparatione ludicandum est qualis fuerit (CO 23 26) 
Comm Ef 4 24 Sed quoniam imago illa deleta est per peccatum ideo nunc in Chnsto instaurari 
opportet {CO 51 208) Comm 2 Kor 3 18 Nota hunc esse finem evangelu ut Dei imago quae 
inducta fuerat per peccatum reparetur in nobis (CO 50 47) 

99 Inst 115 4 II 2 17 
100 Inst 112 12 
101 Inst III 7 6 
102 Zie W Krusche aaO S 35 A A Hoekema Created m Gods Image Grand Rapids/Exeter 1986 p 

36 40 en 46 
103 Inst II 3 1 

134 



lust, de boze concupiscentia} Dat de corruptie van het beeld Gods door de zondeval 
niet geresulteerd heeft in een verlies van de menselijkheid als zodanig, "ist nicht in der 
ontologischen Unzerstörbarkeit der menschliche Natur begründet, sondem darin, daB 
Gott den Menschen gleichsam im Fall auffing und es so nicht zu diesem AuBersten 
kommen lieB".'"' 

Calvijn zegt dat mens in de zondeval zijn vrije wil verloren heeft en onvermijdelijk 
tot het kwade getrokken wordt. Daarmee berooft Calvijn toch niet de mens van zijn wil 
en dus van zijn mens-zijn, want hij onderscheidt onvermijdelijkheid (necessitas) van 
dwang (coactio). Het is onvermijdelijk dat God goed is, maar Hij wordt er niet toe 
gedwongen. Het is onvermijdelijk dat de gevallen mens zondigt, maar hij wordt er niet 
toe gedwongen, hij doet het vrijwillig. De mens handelt uit aandrift van zijn eigen 
begeerte, niet door een van buitenaf opgelegde dwang."" Zonde is daarom geen 
essentieel noodzakelijke eigenschap van mensen, maar een moreel gebrek in de van 
oorsprong goede mens.'"^ Het gaat erom dat de kern van het evenbeeld Gods, de 
oorspronkelijke rechtschapenheid, is verloren. In plaats van heenkeer tot God is er een 
afkeer van Hem gekomen. Deze afkeer is de oerzonde (peccatum originale).^°^ De 
resten van het verloren beeld van God blijven voor Calvijn "eine Wirklichkeit, die aus 
sich heraus nicht zur ewigen Errettung führt, sondem einen jeden Menschen unaus-
weichlich schuldig werden laBt".'"^ Van God uit gezien is er niets substantieels meer 
over van het beeld van God. Vanuit het perspectief van de mens gezien, blijkt dat hij 
niet loskomt van de resten van het beeld van God. 

In het beoordelen van de toestand van de mens na de zondeval is er onderscheid door 
het verschil tussen aan de ene kant God en mens en aan de andere kant schepping en 
verlossing. Het radicaal negatieve oordeel over de mens vanuit het perspectief van de 
Verlosser moet aangevuld worden door de mogelijkheid van een goed oordeel over 
menselijke daden vanuit het menselijk standpunt. In relatie tot de andere mensen is er 
dus wel reden om positief te spreken over de resten van het beeld van God; in relatie 
tot God is het menselijk verstand echter totaal machteloos en de wil geheel verdorven. 
Er is daarom een duidelijk verschil voor Calvijn tussen de mens coram Deo en de 
mens coram hominibus. Zo is Calvijn erop uit om, waar hij maar even kan, de mens 
een eigen ruimte te laten in zijn denken, ook als hij over de doorwerking van de zonde 
nadenkt. Bovendien is het doel van de zelfkennis, in het bijzonder van de zondekennis, 
positief: zij wil de mens ertoe brengen zijn verlossing in Christus te zoeken."" 
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In de ziel onderscheidt Calvijn verstand en wil '" De taak van het verstand is te 
onderscheiden wat er goed of af te keuren is aan alles wat zich aan ons voordoet De 
wil moet kiezen en volgen wat het verstand als goed bestempeld heeft en verwerpen of 
uit de weg gaan wat het heeft afgekeurd Het verstand heeft het pnmaat, de wil moet 
volgen Zowel het menselijk verstand als de wil zijn bedorven door de zonde Calvijn 
ziet ongeloof en ongehoorzaamheid als de kern van de zonde De vernieuwing door de 
Heilige Geest moet daarom inzetten bij het verstand dat gezien wordt als regent over 
het menselijk innerlijk en bepalend boven de wil De verlichting van het verstand moet 
niet intellectueel misverstaan worden, want evenals Luther is het Calvijn te doen om de 
zekerheid van het hart "* Het gebrek aan vertrouwen in het hart is groter dan de 
verblindheid in de geest Daarom is het moeilijker om innerlijk zeker te zijn van het 
heil, dan het verstand te vullen met kennis Hiermee verzet Calvijn zich tegen de ge
dachte van de ongebroken wilskracht van de gevallen mens Calvijn spreekt met over 
een liberum arbitrium, een term die in zijn tijd al zwaarbeladen is ' " Hij volgt het 
spoor van Augustinus, die zegt dat de mens alleen een vorm van vrijheid had door de 
gebondenheid aan de Geest van God Vanwege de nadruk op de mogelijkheden van het 
verstand, was het te verwachten dat de verblinding en verwarring van het intellect zou 
aangewezen worden als oorzaak voor de bedorven wil Calvijn echter benadrukt slechts 
in de lijn van Augustinus dat er geen enkele goede beweging uitgaat van onze wil, 
voorafgaande aan het werk van de Heilige Geest "'* 

Door de Heilige Geest wordt de corrupte natuur van de mens hersteld naar het 
beeld van God "̂  Op zijn eigen menselijk niveau handelt de mens denkend en wil
lend In heel zijn doen en laten, kiezen, streven en verzet is hij echter opgenomen in 
het hogere niveau van het handelen van God Daarbij respecteert de inwerking van de 
Geest de natuurlijke vermogens van de mens Naast de vivificatio door de Heilige Geest 
in de wedergeboorte staat de lüuminatio van het verstand en de restauratio van de 
menselijke wil '"̂  Verstand en wil in de mens worden door God op het goede gericht 
Geloof is vanuit dit perspectief gehoorzaamheid aan God waardoor de mens weer het 
evenbeeld van God gaat vertonen Er ligt een dynamisch moment in, want het beeld 
Gods IS met meteen compleet hersteld, er is voortgang en groei mogelijk Deze ver
nieuwing IS het doel van de herschepping Het herstelde beeld Gods stelt de mens in 
staat de glorie van God te reflecteren "^ Het herstelde beeld Gods bestaat voor Cal
vijn aan de ene kant uit genade van God (werking van de Heilige Geest met het 
Woord) en aan de andere kant het antwoord van de mens op deze daad van God De 
finis ervan wordt pas bereikt in het toekomstige leven "^ 
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Verbondenheid met de medemens, menselijke gevoelens en het genieten horen voor 
Calvijn wezenlijk bij het menselijk bestaan, maar pas in het leven van de christen ko
men ze tot hun eigenlijke bestemming Ook het sociale aspect van de mens als beeld 
van God is door de zonde aangetast Daarom kan het positief menselijke alleen tot zijn 
recht komen als het aan de genade in Christus wordt gerelateerd In de leer van de 
rechtvaardiging door het geloof alleen heeft de Reformatie herontdekt dat God de mens 
niet aanziet in zichzelf, maar in Christus Met dezelfde ogen laat Calvijn de mens naar 
zijn medemens kijken Dan komt niet voorop te staan de (on)waarde op menselijk vlak, 
maar in plaats daarvan het beeld Gods dat in de medemens is ' " De betrokkenheid 
bij de medemens vindt haar blijvende oriëntatiepunt in de menswording van Christus 
waarin Hij Zich deelgenoot maakt van het lijden van het hele menselijk geslacht''" 
De heiliging is een voortzetting van het werk dat God in Christus is begonnen en dat 
in het leven van de gelovigen gestalte knjgt in hun omgang met de - ook de niet-gelo-
vige - medemens Op deze wijze geeft Calvijn de medemenselijkheid een vaste plaats 
m zijn denken 

6 5 De bemiddelende functie van de christologie 

God geopenbaard in het vlees is de formule die meerdere keren bij Calvijn terugkeert 
Het legt de nadruk op de daad van de menswording als openbaring van God Alles wat 
Calvijn zegt over de naturen van Chnstus, staat in verband met het werk van Chnstus 
Zoals tussen God en mens het verbindend element van het geloof wordt geplaatst als 
een daad van de mens, "zoo komt tusschen de goddelijke en de menschelijke natuur 
van Christus verbindend de unio hypostatica als een vrije daad van den Zoon 
Gods" '̂ ' Chnstus werd niet genoodzaakt om mens te worden, maar de incarnatie 
vloeit voort uit het hemels besluit waarvan de zaligheid van de mensen afhangt Anders 
zou er geen gemeenschap tussen God en mensen mogelijk zijn '̂ ^ De christologie is 
bij Calvijn kosmologisch en vooral soteriologisch bepaald en met ontologisch-spe-
culatief zoals bij Osiander, die tot de noodzaak van de incarnatie concludeert op grond 
van de plaats van Chnstus als Scheppingsmiddelaar''' Bij Calvijn gaat het niet om 
causahteit, maar om de majesteit en de goedheid van Chnstus en het geloof van 
mensen. 

In Zijn werk heeft Christus Zich in liefde helemaal gericht op het behoud van men
sen '"'* In de tekening van de Persoon en het werk van Christus heeft Calvijn allerlei 
aspecten van het mens-zijn een plaats gegeven '^' Hier horen ook menselijke gevoe
lens bij zoals die in het lijden van Chnstus naar voren komen In de uitleg van het 
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geloofsartikel van de nederdaling ter helle "krijgen de menselijke gevoelens van Jezus 
een plaats in het hart van de theologie Juist het feit dat Hij tegen menselijke angsten 
had te vechten maakt zijn lijden werkelijk tot een offer" '̂ '' 

De belijdenis dat Christus onze gerechtigheid is, sluit elke bijdrage aan het 
verwerven van de gerechtigheid van de kant van de mens uit Alleen wanneer Christus 
staat tussen God als Rechter en schuldige mensen, zal er een levende omgang mogelijk 
zijn Daarom moeten mensen hun eigen gerechtigheid opgeven en de gerechtigheid die 
in Christus is, gelovig aanvaarden In Hem lost de spanning tussen God en de zondaar 
zich op Wat in mensen door de zonde is aangetast, wordt door Christus hersteld het 
beeld Gods met de aspecten van kennis, gerechtigheid en heiligheid 

Evenals in de antropologie is er in de christologie bij Calvijn een verschil van 
niveau of perspectief op te merken Allereerst is er het onderscheid tussen de kosmi
sche en de sotenologische betekenis van Christus en daarnaast het verschil van Zijn 
werk in de status exinanitioms en de status exaltatioms. De kosmische betekenis van 
Christus maakt het Calvijn mogelijk om positief over mens en schepping te spreken 
ook los van de heilsorde Zelfs al zou de mens niet in zonde gevallen zijn, dan zou hij 
vanwege zijn humilior conditio nog niet in staat zijn geweest tot God te naderen zonder 
een Middelaar.'" De bemiddelende functie van de christologie tussen God en de 
mensen als schepselen is evident '̂ * Calvijn laat zich niet in speculaties verwikkelen, 
want in de realiteit van de in zonde gevallen wereld komt het met tot de geloofsge
meenschap met God zonder Christus in Zijn sotenologische betekenis Het profetisch 
ambt van Christus wordt vooral betrokken op de status exinanitioms, het koninklijk 
ambt wordt voornamelijk in verband gebracht met de status exaltatioms Het priesterlijk 
ambt heeft betrekking op beide staten Chnstus heeft het offer van Zijn leven gegeven 
maar daarmee is Zijn pnesterlijk ambt nog niet ten einde De toepassing van Zijn aan 
het kruis vergoten bloed aan de harten van zondige mensen hoort er wezenlijk bij '̂ ' 

In de christologie is de verhoging van Chnstus geen overheersend gezichtspunt '* 
De verhoogde lojpioc; is dezelfde Jezus die één met ons is geworden de Zoon van God 
reikt ons broederlijk de hand en is door een gemeenschappelijke natuur met ons ver
enigd om ons uit onze verdorven staat tot de hemel te verheffen.'^' Christus is op 
zulk een wijze onze broeder, dat Hij tegelijk onze Here blijft '̂ ^ Door Zijn priester-
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schap in de vernedering weet de verhoogde Hogepriester Chnstus van onze zwakheden 
en gebreken, zodat Hij ze in liefde wil verdragen en genadig zijn ' " In verhoging en 
vernedering, in Zijn priesterlijk en koninklijk ambt, in het offeren en regeren heeft 
Christus steeds Zijn volk op het oog De humaniteit van Chnstus na de opstanding en 
de Hemelvaart blijft belangnjk voor Calvijn "The controlling concern for Calvin is 
how the efficacy and power of Christ's work and person can become real for us, so 
that we may be a part of his ordenng and restoring work" "'* Zo staat Christus' Per
soon en werk steeds tussen God en mensen Ook met betrekking tot Chnstus als het 
Woord van God, geldt dit Christus is de scopus van de Schnft In Oude en Nieuwe 
Testament treedt Hij Zelf ons tegemoet in het gewaad van Zijn Woord Dit is typerend 
voor het denken van Calvijn De mens heeft nooit zonder Woord en dus ook nooit 
zonder Chnstus gekund Het contact tussen God en mens kan niet anders plaatsvinden 
dan door bemiddeling van het Woord Na de zondeval is het Woord (Christus) 
Middelaar geworden tussen God en mensen, maar nu in sotenologische zin Ook op 
deze wijze vervult de chnstologie een bemiddelende functie tussen God en mens. God 
gaat met mensen om door Zijn Woord '^' 

De goddelijke en menselijke natuur zijn in Christus in één Persoon verbonden, 
zonder dat er vermenging van beide naturen optreedt'"" Gaat het de kant uit van 
vermenging (Eutyches), dan heeft dat zwaarwegende gevolgen de mensheid van 
Chnstus IS geen waarachtige mensheid meer wanneer zij deel heeft aan de eigenschap
pen van de goddelijke natuur De menselijke natuur van Christus als brug tussen God 
en mens zou verwoest zijn, de genadige toeneiging van God naar ons zou van zijn 
fundament beroofd zijn, de gemeenschap tussen Chnstus en ons zou gevaar lopen, 
omdat de ruil tussen wat van Hem en wat van ons is, met meer kan plaatsvinden Het 
zijn geen rationele, maar sotenologische argumenten, die op beide naturen van Christus 
worden toegepast De ware godheid van Chnstus wordt in gevaar gebracht als er 
vermenging van naturen zou zijn Het is dan de vraag of God werkelijk te vinden is in 
Chnstus, of dat er alleen goddelijke krachten in Hem te vinden zijn.'^' Calvijn blijft 
bij de verbindende functie tussen God en mensen van het middelaarsambt van Christus 
'Dessen Medialitat erscheint nicht einfach als Folge einer theoretischen Kombination 
von Gottheit und Menschheit in einer Person, sondem als eine Wirklichkeit, die sich 
primar durch die Erfahrung ihrer selbst den Menschen als zwischen Gott und Mensch 
voUkommen vermittelnd erschlieBt" '̂ * 

Calvijn ziet Christus en de heilsgoederen die Hij verdiend heeft met los van elkaar. 
Zolang Christus buiten ons is en wij los van Hem zijn, is al Zijn werk ons met tot nut 
De gave van God aan ons is niet een ding, kracht of verbetering van onze natuur, maar 
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het IS Christus. God schenkt Zichzelf Hebben wij Hem, dan hebben we alles '■" Wij 
worden één met Christus door het geloof Calvijn spreekt hier over de unio mystica 
cum Christo '"" De eenheid met Chnstus door het geloof is het werk van de Heilige 
Geest Mensen kunnen niet uit zichzelf de afstand tot God overbruggen Het is het 
werk van Christus dat Hij voltrekt door Zijn Geest Hij werkt door Zijn Geest het ge

loof in onze harten en daarmee het kindschap van God Christus bedient Zich van de 
verkondiging van het Woord om tot ons te naderen en Zijn weldaden uit te delen Het 
geloof IS op dit Woord betrokken en erin gefundeerd Het geloof is het geschenk van 
de Geest dat Hij werkt door het Woord Omdat het geloof steeds op het Woord betrok 
ken IS, neemt het de gestalte aan van een door de Heilige Geest gewerkte cogmtio 
Daarnaast is het geloof ook een fiducia cordis op het heil dat in het Woord wordt 
voorgesteld ''" 

Zou het geloof niet meer zijn dan menselijke kennis en gevoel, misschien nog 
betrokken op de gestalte en het leven van Chnstus, dan zou het ons niet kunnen 
helpen '"̂  Geloof op zich is niets, het is een leeg vat, met meer dan slechts een 
middel tot de gemeenschap met Christus."" Het is de Heilige Geest die de band legt 
en instandhoudt tussen Christus en de gelovigen Door het werk van de Heilige Geest 
worden mensen geen goden en blijft Christus Middelaar (waarachtig God en waarachtig 
mens). Zou deze pneumatologische afstand tussen Christus en ons er niet zijn, dan was 
opnieuw het heil in gevaar Calvijn legt de nadruk op het ingeplant worden in hel 
Lichaam van Christus Door te zeggen dat dit alles geschiedt door de Heilige Geest 
wordt de band met Christus niet losgemaakt, maar juist bewaard en bevestigd '** De 
gemeenschap met Christus kan groeien en verdiept worden Het is een levende verbon

denheid die met de Wederkomst over zal gaan in een grotere heerlijkheid 

6 6 Theoloog van de Heilige Geest 

Calvijn wijst er steeds op dat het werk van Christus niet losgemaakt kan worden van 
het werk van de Heilige Geest en dat het werk van de Geest niet te verstaan is zonder 
het werk van Chnstus Eenzelfde niveauverschil als in de chnstologie is ook in de 
pneumatologie te vinden Als Logos die de wereld heeft geschapen en onderhoudt, 
werkt Christus door Zijn Geest om alle schepselen levenskracht te verlenen Daarmee 
IS de ziel nog geen emanatie van de Heilige Geest of (con)substantieel verbonden met 
de Geest, het gaat er alleen om dat de Geest aan alle levende wezens kracht geeft om 
te kunnen functioneren.''" Dit werk van de Logos door de Geest is van moment tot 
moment noodzakelijk om de wereld en het leven van de schepselen in stand te houden 
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en het gaat door ook nadat de Logos vlees is geworden. Naast zijn betekenis voor de 
schepping is Christus ook Heilsmiddelaar. In die laatste hoedanigheid schenkt Hij de 
eschatologische gave van de Geest alleen aan de gelovigen om in hen de nieuwe mens 
te scheppen. Als Middelaar werkt Christus nooit zonder de Spiritus regenerationis c.q. 
sanctificationis. 

De algemene en de soteriologische werking van de Geest geschieden niet in een 
chronologische volgorde, maar "in der Gleichzeitigkeit und Teleologie von Erhaltung 
und Erlösung, Providenz und Pradestination".'■** Zo is het werk van de Heilige Geest 
te verdelen in drie concentrische cirkels: a. de hele schepping, b. de mensen in het 
algemeen, c. de kerk van Christus. De buitenste kring is er omwille van de binnenste: 
de kosmos is er om de mensheid, de mensheid is er om de kerk. Omdat ze allemaal af
hankelijk zijn van het werken van de Heilige Geest, zijn natuur, geschiedenis en 
heilsgeschiedenis teleologisch op elkaar betrokken.''" 

Het Rijk van Christus en het Rijk van de Heilige Geest wisselen elkaar niet af na 
Hemelvaart. Het is juist de taak van de Geest om het Rijk van Christus te vestigen. 
Opnieuw komt hier aan het licht het trinitarische verband van het werk van God. Het 
werk van de Heilige Geest is inhoudelijk niets anders dan het effectief maken van het 
werk van de Vader en de Zoon. Het is typerend voor zowel Bucer als Calvijn om het 
werk van Christus en de Heilige Geest op elkaar te betrekken, zodat de gelovigen met 
Christus verenigd worden in Zijn dood en opstanding en Hij in hen gestalte aan

neemt.''*̂  In de opvatting van Calvijn over de uitleg en het gezag van de Schrift is 
deze lijn terug te vinden. Christus is de Logos waardoor God spreekt met mensen, de 
Heilige Geest zorgt ervoor dat het verzet van mensen wordt gebroken en zij gehoor

zaam worden aan het Woord. Calvijn brengt dat tot uitdrukking in de leer van het 
testimonium Spiritus Sancti internum, waarbij het beloftebegrip van groot belang is. In 
verband hiermee uit W. Krusche kritiek op de pneumatologie bij Calvijn. Het werk van 
de Heilige Geest zou van God uit gezien wel contingent zijn, maar van de mens uit ge

zien slechts fragmentarisch."" Hij acht dat theologisch illegitiem, omdat het bestaan 
van Woord en sacrament in deze wereld als instrumenten van de Geest die geloof 
werkt, op zichzelf reeds de garantie inhoudt van het ononderbroken werk van de 
Heilige Geest. Zijn kritiek is niet terecht omdat de continuïteit van het werk van de 
Geest niet gewaarborgd wordt door het (voort)bestaan van Woord en sacrament in deze 
wereld, maar door de regering van Christus en de verkiezing door God de Vader Het 
bestaan van de instrumenten van het werk van de Heilige Geest in deze wereld houdt 
wel de belofte in van de werking van de Geest, maar belofte en vervulling vallen bij 
Calvijn niet samen. Tussen het bestaan van de instrumenten van het heil en het 
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contingente gebruik ervan door de Heilige Geest staat de soevereiniteit van God en 
geloofsgehoorzaamheid van mensen '̂ ° 

De toepassing van Zijn aan het kruis vergoten bloed aan de harten van zondige 
mensen hoort er wezenlijk bij, het is het opus propnum van de Heilige Geest'" Het 
offer dat eenmaal aan het kruis is gebracht, wordt door het werk van de Heilige Geest 
in zijn soteriologische betekenis voortdurend opnieuw geappliceerd aan de harten van 
zondige mensen Calvijn doet geen afbreuk aan het unieke en eenmalige karakter van 
het offer dat Christus aan het kruis heeft gebracht es gibt weder eine Wiederholung 
noch auch nur eine Darstellung des Opfers Jesu Christi, sondem allein eine standige 
Aktualisierung durch die Tat des Heiligen Geistes, die auch in den Alten Bund hinein 
geschieht, indem der Geist das Blut Christi seinen Heilssinn auch schon an den Vatem 
erfullen laBt, denn das Werk des Heiligen Geistes unterscheidet sich von dem Christus 
Werk charaktensch dann, daB dessen ephapax fur es selbst gerade nicht gilt" ' " De 
Geest oefent de applicerende werking van het pnesterhjke ambt uit, terwijl anderzijds 
ook gezegd kan worden dat Christus Zijn Geest gebruikt als middel om de zonden af 
te wassen Met de toeeigening van de vergeving der zonden door de Heilige Geest is 
het appplicatieve moment van de oudtestamentische offerdienst geestelijk vervuld Het 
priesterlijk werk van Christus komt op de wijze van de pneumatologie tot zijn doel 

Genade is voor Calvijn geen ingestorte kwaliteit in mensen, geen nieuwe substantia 
of habitus De Heilige Geest staat tussen de gelovige en Christus in Op die plaats 
functioneert de Geest als verbinding tussen de gelovige en de verhoogde Christus en 
voorkomt een "substanzartigen Vermischung' tussen Christus en de gelovige '̂ ^ Ge 
rechtigheid voor God is onverdiende toerekening Nergens komt de kracht van de 
Heilige Geest tot volle ontplooiing in de wedergeboren mens, zolang deze deel heeft 
aan het door de zonde geperverteerde vleselijke bestaan Daarom is volmaaktheid op 
aarde onhaalbaar De maat van de Geest is alleen vol in Christus De genade van God 
IS geen kwaliteit die ons wordt ingestort, maar de genadige gezindheid van God jegens 
ons De genade is dus in God en de vrucht ervan in ons Er is een levenslange strijd 
tussen vlees en Geest, omdat de veroordeelde en afgedane oude mens toch onzalige 
vruchten blijft voortbrengen Deze toestand brengt met tot wanhoop en verbittering 
omdat de Heilige Geest door momenten van strijd heen de gelovigen vasthoudt in de 
unio mystica cum Chnsto die geborgenheid en vreugde biedt'''' De zekerheid van het 
geloof rust in de verzegeling en verzekenng van de Heilige Geest Deze zekerheid sluit 

150 WH Neuser Theologie des Wortes Schrift VerheiBung und Evangehum bei Calvm in WH Neuser 
(Hrg) Calvmus Theologus Amsterdam 1976 S 17 36 S van der Linde aw p 71 80 A Ganoczy/S 
Scheld aaO S 182f S Scheld aaO 258ff TF Torrance oc (1988) p 66 70 W van t Spijker 
De verzegeling met de Heilige Geest Over verzegeling en zekerheid van het geloof Kampen 1991 p 
58 69 J van Eick aw p 48 e v 

151 Comm Ps 51 9 (CO 31 516) Comm 1 Kor 1 13 (CO 49 317) Comm 1 Joh 5 8 (CO 55 366) S 
van der Linde aw p 94 en W Krusche aaO S 151 

152 W Krusche aaO S 158 
153 A Peters Rechtfertigung Handbuch Systematischer Theologie Band 12 Gutersloh 1984 S 97f 
154 Inst III 2 24 (CO 2 417f) S van der Linde aw p 124 132 
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de aanvechting, vrees en bestnjding niet uit, maar juist in De zekerheid is er ondanks 
de vrees en wie nooit gevreesd heeft, heeft ook nooit geloofd '̂ ^ 

Er is bij Calvijn een sterke verbinding van het werken van de Heihge Geest met de 
mensehjke experientia, de ervaring Het gaat hier niet om rehgieuze psychologie, maar 
om existentiële kennis van Christus, gewerkt door de Heilige Geest Geloof behoudt 
daarbij de prioriteit boven de ervaring Geloof en zekerheid van het heil kunnen alleen 
gevonden worden m het Woord Ervaring volgt altijd als een bevestiging achteraf Het 
gaat in de experientia om wat God getuigt in het hart, in de geschiedenis van kerk en 
wereld Antropocentrisch subjectivisme en individualisme worden hiermee voorkomen 
De gelovige ervaring heeft bij Calvijn door de pneumatologische inkadering een 
liturgisch, diaconisch-missionair en eschatologisch aspect het dienen van God geschiedt 
tot Zijn eer, met het oog op de naaste en onder de belofte van de volkomen verlossing 
met de wederkomst van Chnstus Deze ervaring bevestigt de gelovigen in hun identiteit 
als kinderen van God ''''' De regering van de Heilige Geest in de harten van de gelo
vigen krijgt concreet gestalte in de gehoorzaamheid aan de wet van God Toch is er 
ook mimte voor de persoonlijke en directe leiding door de Heilige Geest, ook al is die 
inhoudelijk gelijk aan wat God in Zijn Woord en wet van mensen vraagt '^' 

J van Eek merkt op over de gedachten van Calvijn met betrekking tot de humani-
tas, dat ZIJ een meer systematische plaats in het theologisch denken verdienen dan zij 
bij hemzelf hadden ''** Van Eek stelt voor om drie cirkels te onderscheiden De 
binnenste cirkel is die van de grote daden van God die de kern van het geloof van de 
gemeente uitmaken In deze cirkel volgt de theologische bezinning de lijnen van de 
apostolische geloofsbelijdenis Rond deze strikt theologische cirkel is de tweede cirkel 
van de gerechtigheid, met als kern de liefde tot God en de naaste Ethische vragen van 
persoonlijke en maatschappelijke aard krijgen hier een plaats Van Eek ziet hier de the
ologische discussie over de grenzen van de gemeente gaan, de maatschappij in Vanuit 
de geboden van God wordt aansluiting gezocht bij het algemeen rechtsgevoel In de 
derde cirkel gaat het om de humanitas Vanuit de binnenste cirkels draagt de theologie 
bij aan het algemene denken over mens-zijn De cirkels zijn innerlijk met elkaar 
verbonden Wie m de derde cirkel gaat meepraten, zal ontdekken dat het mens-zijn pas 
in de binnenste cirkel volledig tot zijn recht komt, aldus Van Eek '̂ ^ Het is echter 
met duidelijk waarom Van Eek tot een driedeling komt De tweede cirkel van de 
gerechtigheid is op een kunstmatige manier onderscheiden van de andere twee De kern 
van liefde tot God en de naaste behoort immers typisch bij de eerste theologische cirkel 

155 Comm Gen 32 6 (CO 23 438) en Ex 32 9 (CO 25 86f) Cf S van der Linde aw p 134 W H 
Neuser aa r t S 30f 

156 Vgl W Balke, The Word of God and Experientia according to Calvin in W H Neuser (Hrg) Calvinus 
Ecclesiae Doctor Kampen 1978 p 19 31 W van t Spijker Die Lehre vom Heiligen Geist bei Bucer 
und Calvin in W H Neuser Calvmus Servu% Chnsti Budapest 1988 S 80 

157 W Krusche aa O S 288 294 Kritiek hierop is gegeven door KI Bockmuhl Gesetz und Geist Eine 
kritische Wurdigung des Erbes protestantischer Ethik Teil I Die Ethik der reformatonschen Bekenntnis 
geschriften Giessen/Basel 1987 S 416 438 Bockmuhl wil ruimte voor inhoudelijk nieuwe leiding van 
de Geest en kan die niet vinden in de werking van de Geest per verbum zoals bij Calvijn maar alleen 
in het lutherse cum verbo 

158 J van Eek a w p 243 

159 J van Eek a w p 244 

143 



en met de overgang van de gemeente naar de maatschappij komt de humanitas in het 
algemene vlak te staan, de derde cirkel Bij Calvijn is er slechts sprake van twee cir
kels de binnenste, die van de verlossing en de buitenste, die van de schepping Ook al 
gaan we niet met Van Eek mee in een driedeling, we zijn het wel eens met zijn 
conclusie dat bij Calvijn alleen in de binnenste cirkel het mens-zijn volledig tot zijn 
recht komt en dat het de opdracht is van de kerk om wervend en nodigend vanuit deze 
binnenste cirkel mee te spreken in de buitenste cirkel, opdat mensen zelf ontdekken dat 
het mens-zijn niet tot zijn doel komt zonder de geloofsrelatie tot God 

6 7 Over het thema algemeen-bijzonder 

Voor Calvijn is er geen twijfel over mogelijk dat er in het menselijk verstand een zeker 
besef van God is en wel door natuurlijke ingeving "^ De mens als schepsel, ook na 
de zondeval, is een zeldzaam toonbeeld van Gods macht, goedheid en wijsheid '" De 
gevolgen van de zonde maken dat de mens met meer in staat is om God te kennen als 
de drieenige Schepper en Verlosser, noch m staat is Gods wil te kennen en daarnaar te 
leven Alles wat de mens na de zondeval nog overgehouden heeft, is een geschenk van 
Gods algemene genade Het richt de aandacht op de onopgeefbare gedachte dat de ge
vallen wereld niet uit de hand van God is gegleden, maar dat God de zondige mensheid 
gaven en kwaliteiten, regels en ordeningen heeft gegeven om haar voor de vernietiging 
te bewaren '*̂  Enig begrip van rede en verstand is de mens van nature ingeplant, 
maar dit vonkje licht wordt door de grote dichtheid van de onwetendheid uitge
blust ' " 

Ook in de patrologie is er verschil van perspectief bij Calvijn God als Schepper 
handelt met de mens door middel van Zijn Woord (Logos) Het werk van de Vader en 
de Zoon wordt effectief gemaakt door de Heilige Geest Het verschil in niveau dat al 
eerder is geconstateerd in de christologie en pneumatologie blijkt er ook te zijn in de 
patrologie God de Vader handelt als Schepper conserverend om als de God van de 
verkiezing Zijn heil te kunnen schenken Daarom heeft de mens indirect ook met God 
te maken op het vlak van de ordeningen van de wereld en in de intermenselijke rela 
ties Er bestaat geen pure autonomie van enig terrein van het leven Calvijn aarzelt met 
om in dit verband het woord 'genade' te gebruiken, maar dan in de zin van Gods 
bonitas, misencordia, amor, dementia en benedictio waardoor het karakter van deze 
'genade' met alleen als daad en gave, maar vooral ook als gezindheid wordt voorge
steld "^ 

160 Inst 13,1 Quemdam inesse humanae menti et quidem naturali instinctu divimtatis sensum extra 
controversiam ponimus CO 2, 36 

161 Inst 1,5,3 (CO 2, 43) 
162 Inst 11,2,12 15 
163 Inst 112 12 et tarnen hanc lucem multa ignorantiae densitate suffocari ut efficacitcr emergere 

nequeat CO 2 196 
164 Zie J Douma Algemene genade Uiteenzetting vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A 

Kuyper K Schilder en Joh Calvijn over algemene genade Goes 1966 p 216 222 en de daar 
aangehaalde bewijsplaatsen 
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Het IS echter de vraag wat met algemene 'genade' bedoeld wordt, wanneer het m 
algemene zm op Gods goedheid wijst en niet meer is dan bewaard worden voor chaos 
en vernietiging Het is niet genoeg om te zeggen dat deze 'genade' niet redt (geen 
zaligmakende genade), maar er moet aan toegevoegd worden "daB alles von dieser 
Gnade Gewahrte ( ) in der Klammer und unter dem Vorzeichen der menschlichen 
Sunde steht" ""^ Immers, naast de bijzondere openbaring van God die de gelovigen 
brengt tot kennis van God, is er bij Calvijn de algemene openbaring die betrekking 
heeft op hemel en aarde en alle schepselen ""* God heeft herkenbare tekenen van Zijn 
heerlijkheid in al Zijn werken ingegnft zodat het beroep op onwetendheid over God 
onmogelijk wordt gemaakt ""̂  Deze algemene openbaring dwingt mensen tot kennis 
van God, of ze willen of met "''* Ook al wordt deze kennis verstikt, "zij is juist groot 
genoeg om de mens inexcusabel te maken' "'' Aan de andere kant is de algemene 
openbaring bij Calvijn met toereikend om te komen tot een zuivere kennis van 
God '™ Natuurlijke theologie is daarom onmogelijk 

Bij Calvijn bestaat er onderscheid tussen de algemene gave van de Geest door de 
Schepper/Onderhouder en de gave van de Geest van het kindschap door Christus 
Alleen op deze laatste wijze brengt de Heilige Geest het heil Met het oog op de alge
mene goedheid van God spreekt Calvijn er met verwondering over dat de gevallen 
mensheid niet volledig is ontspoord Offerbereidheid, dapperheid, cultuur en weten
schap zijn mogelijk doordat God de Vader door Zijn Geest levenskracht geeft in door 
en door verdorven mensenharten De kosmische, politieke en sociale betekenis van het 
werk van God bewaart de wereld en de mensheid voor het verval in de uiterste chaos 
Toch is dit werk van God niet genoeg om te verlossen uit de verlorenheid "' De 
remmende werking van de Geest mag alleen 'genade' genoemd worden omdat zij 
voortkomt uit de goede gezindheid van God en het met vanzelfsprekend is dat God de 
gevallen mens met reddeloos overlaat aan de duistere machten die hij ontketend heeft 

Er kunnen bij Calvijn verschillende motieven achter deze conserverende genade 
onderscheiden worden Met J Douma zijn er vier motieven te onderscheiden voor de 
goedheid van God in algemene zin aan alle mensen "^ a Universeel invitatiemotief 
Alle mensen zijn geschapen met de bestemming God te kennen Door Zijn algemene 
goedheid lokt God mensen uit om Hem te leren kennen b Inexcusabiliteitsmotief 
Mensen kunnen zich niet meer verontschuldigen in het oordeel (KpfcRc;), wanneer zij 
weten van Gods goedheid c Humaniteitsmotief De verdorvenheid die met de zondeval 
gekomen is, wordt door de algemene genade in bedwang gehouden zodat een samenle-

165 W Krusche aaO S 99 

166 Inst 11,10 7 

167 Inst 1,5,1 1,6,1 I 12 1 Cf Inst II 2 22 Hoc quia poterat dbsurdum videri ut sine uUo ludicio 
praecedente Gentes pereant continuo subucit, suam illis conscientiam esse vice Legis ideoque ad 
lustam earum damnationem sufficere Finis ergo legis naturalis est ut reddatur homo inexcusabilis CO 
2 204 

168 Inst I 4 2 Quanquam ergo coguntur aliquem Deum agnoscere {CO 2 39) vgl Inst I 4 4 en I 5 6 

169 J Douma aw p 226 

170 Inst 16 1 

171 Inst 15 7 
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ving met een minimum aan humaniteit mogelijk blijft, d. Hulp aan de kerk. De 
gelovigen zijn vreemdelingen en pelgrims op deze wereld. Zolang zij het ware vader
land nog niet hebben bereikt, blijven de fundamentele ordeningen en structuren van 
deze wereld nodig. Daarmee staat het humaniteitsmotief in dienst van het Rijk Gods en 
de kerk. Naast Gods goedheid aan alle mensen is er ook nog de algemene genade aan 
de mensen die horen bij het verbond, maar die toch niet uitverkoren zijn.'^' Hier 
treedt het inexcusabiliteitsmotief naar voren: het versmaden van het getuigenis van 
Gods liefde ontneemt alle verontschuldiging en leidt tot een zwaarder oordeel."'' 

Het verschil tussen de algemene genade van God en de genade die leidt tot het heil 
is de werkzaamheid ervan in het hart. Alleen van de bijzondere genade kan gezegd 
worden dat zij ejficax is en het hart verandert. God onderwijst Zijn uitverkorenen op 
een manier die leidt tot het beoogde doel: dat zij tot geloof komen.'^' De algemene 
goedheid van God is voor Calvijn verbonden met Gods toom. God haat niets van wat 
Hij geschapen heeft en toch gaat Zijn toom over de zonde en over de verworpe
nen."' Een echte verklaring voor de gelijktijdigheid van toom en algemene goedheid 
heeft Calvijn niet, maar hij wijst wel op de tweevoudige betrekking tussen God en 
mensen in het algemeen: als Schepper en schepsel en als rechtvaardig God en zondige 
mensen."' Er ligt een finaal moment in de algemene goedheid van God, namelijk het 
scheppen van ruimte voor de verkondiging van Gods verkiezende en reddende genade 
in Christus. Zo komt er plaats voor het soteriologische werk van de Heilige Geest, dat 
voornamelijk bestaat in het toeëigenen en verzegelen van het heil in de gelovigen.'™ 

Een zelfstandige plaats en een zelfstandig doel van de algemene genade is uitgeslo
ten bij Calvijn. De door Douma gesignaleerde motieven wijzen niet op een weg van 
culturele en humanitaire ontplooiing van de schepping, maar op een soteriologische af
hankelijkheid van de algemene genade. Het invitatiemotief en het inexcusabiliteitsmo
tief staan daarbij op de voorgrond: God laat Zijn goedheid merken aan Zijn schepselen 
en waar zij die bonitas en dementia verwerpen, wordt het oordeel des te zwaarder. De 
leer van de algemene genade is bij Calvijn onlosmakelijk verbonden met de toom van 
God. De volle sterkte van die toom wordt getemperd door Gods goedheid, niettemin 
wordt de dreiging van de gramschap en de vloek nergens weggenomen door de algeme
ne genade, zij onderstreept die eerder."' 

173 Calvijn spreekt bij deze mensen van een generalis electio, in onderscheiding van de elecetio specialis 
bij de ware vromen, Inst. 111,21,7 (CO 2, 685-687). 

174 Inst. 111,2,32. 
175 [nst. 111.24,1: "Deus autem efficaciter electos suos docet ut ad fidem adducat". CO 2, 711. Let op het 

'ad fidem': uitverkorenen worden onderwezen om tot het geloof te komen, niet omdat zij geloven. 
Verder ziet het efficax op het effect van het onderwijs. Dus bij de ongelovigen is het onderwijs niet 
krachteloos, maar het blijft zonder het bedoelde effect. 

176 Inst. 111,24,2 en 7. 
177 Inst. 11,16,2-4, vgl. J. Douma, a.w.. p. 251-253. 
178 E.D. Willis, o.c, p. 120-121, 126-130, S. van der Linde, a.w., p. 45-48, 80 e.v., W. Krusche, a.a.C S. 

126, 128-129. 
179 Vgl. B. Wentsel, Dogmatiek, deel 2, p. 227. 
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6,8 Verkiezing tot liet heil 

De manier waarop mensen delen in het heil en wat voor plaats verbond en verkiezing 
in de theologie van Calvijn daarin hebben, staat erg in de belangstelling.'*" Een 
zwaartepunt in de discussie ligt bij de vraag of bij Calvijn de predestinatie niet een 
overheersende plaats inneemt ten opzichte van de rest van zijn denken. Om aan het 
standpunt van Calvijn recht te doen, is het nodig om twee verschillende gezichtspunten 
te onderscheiden."" Zoals in de godsleer, de antropologie, de christologie en de 
pneumatologie verschillende perspectieven zijn aan te wijzen, zo geldt dat ook in de 
soteriologie. Enerzijds is er het perspectief van de absolute goddelijke verkiezing, 
anderzijds de christocentnsche openbaring door Woord en Geest. Enerzijds is er de vol
strekte genade van God, anderzijds de volle menselijke verantwoordelijkheid. 

De verschillende perspectieven in de soteriologie wijzen niet op een ambivalentie, 
gebrek aan consistentie of innerlijke tegenstrijdigheid in het theologisch concept van 
Calvijn, maar ze hebben alles te maken met zijn pastorale benadering. Hij weet van het 
verzet in mensenharten tegen beperking van de eigen vrijheid en de bestemming van 
het lot door een Ander. Dat verzet kan alleen overwonnen worden wanneer mensen hun 
hele leven leerlingen blijven van Gods Woord, waarin zij de stem van Zijn vaderlijke 
hefde horen. Daarom behandelt hij de uitverkiezing aan het eind van het derde boek, 
na geloof, bekering, christelijk leven, rechtvaardiging en gebed. Zo geeft hij aan dat de 
diepste grond van het heil ligt in de goddelijke voorbestemming. Het gaat Calvijn in de 
predestinatieleer niet slechts om een theologisch leerstuk, maar om de beleving van de 
hele menselijke existentie als opgenomen in Gods raad.'*^ 

De achtergrond van de verkiezing is menselijke zonde en schuld. Tegen deze 
donkere achtergrond ziet Calvijn de liefde van God voor het verlorene schitteren. De 
verkiezing is hier de bron van het leven, het geloof en de heiliging. Het gaat in de 
predestinatie om de vastheid van het heil. Zo stelt Calvijn de troost van de verkiezing 
voorop. Hij wil dat ook aan de verworpenen vergeving wordt gepreekt. In hun afwij
zing van het Woord wordt hun alle verontschuldiging ontnomen, terwijl hun trots wordt 
verbrijzeld. God in Zijn soevereiniteit besluit wat er van ieder mens zal worden, maar 
de uitvoering van dat besluit is het werk van de Heilige Geest. Daarom horen predesti
natie en pneumatologie bij elkaar.'"^ Predestinatie betekent zekerheid voor het geloof 
door de onverliesbaarheid van de genade en de Heilige Geest is bij Calvijn de effector 

180 Met name de studies van C Graafland hebben veel reacties opgeroepen C Graafland, Van Calvijn tot 
Barth Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme, Den 
Haag 1987, Idem, Van Calvijn tot Comne. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in 
het Gereformeerd Protestantisme, deel I & 2, Zoetermeer 1992. Zie ook: J. Kamphuis, Met Calvijn in 
een impasse'' Betekent de gereformeerde leer van de uitverkiezing en evangelieprediking een blokkade 
voor de prediking van het evangelie'', Ermelo 1989, W D Jonker, Uit vrve guns alleen Oor uitverkie-
sing en verbond. Pretoria 1989, B. Loonstra, Verkiezing - verzoening - verbond. Beschrijving en 
beoordeling van de leer van het pactum salutus in de gereformeerde theologie, Den Haag 1990 (als 
dissertatie verdedigd onder C Graafland), en N T Bakker, Miskende gratie Van Calvijn tot Witsius 
Een vergelijkende lezing Balans van 150 jaar gereformeerde orthodoxie, Kampen 1991. 

181 C Graafland, a.iv (1987), p 8-15 

182 J van Eek, a.w., p. 92 

183 Inst. 111,21,5. 
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van de verborgen raad van God. Daarmee valt het accent op de soteriologie in de her
schepping en de predestinatie en daarom staat de heilsleer in het hart van de godsleer 
en de pneumatologie.'*'* 

In Institutie 111,24,17 ziet Calvijn de vraag onder ogen of het onwankelbare besluit van 
Gods verkiezing de prediking van de belofte van het evangelie niet krachteloos maakt. 
Hij antwoordt ontkennend omdat de beloften wel een algemene geldigheid hebben, 
maar een (slechts tot het gelooO beperkte effectiviteit: "Wij weten dat de beloften eerst 
dan voor ons werkdadig zijn, wanneer wij ze door het geloof aannemen; maar wanneer 
daarentegen het geloof verijdeld is, is tevens ook de belofte te niet gedaan".'*' Niet 
allen nemen de belofte in geloof aan. Er is een verschillende uitwerking van de predi
king, maar Calvijn spreekt daarover niet in apriorische maar in aposteriorische zin. De 
verkiezing beheerst niet de inhoud van de belofte van het evangelie in de prediking 
omdat de predestinatie pas achteraf aan de orde komt. In het gelovig aannemen van de 
belofte realiseert zich het verkiezend handelen van God. Deze conclusie achteraf is 
voor Calvijn geen beperking vooraf. Niet de geldigheid maar de effectiviteit van de 
belofte maakt het verschil uit tussen gelovigen en ongelovigen.'*' 

Calvijn stelt het zo voor, dat de gelovigen door de Heilige Geest worden gesterkt 
tot de perseverantia. De uitwendige roeping door het Woord wordt bij de verkorenen 
effectief door de inwendige krachtige roeping of verzegeling met de Heilige Geest. Uit 
de bron van de verkiezing komen de bijzondere gaven van de Heilige Geest voort, 
terwijl de algemene gaven van de Geest ontspringen uit Gods goedheid. Deze onder
scheiding loopt parallel aan de algemene en de bijzondere verkiezing waarin graden 
worden onderscheiden. Calvijn erkent in het geloof van de verworpenen een inferior 
operatio van de Geest.'"'' De verzegeling met de Heilige Geest maakt in het hart de 
verborgen verkiezing openbaar. Deze verzegeling is niet beperkt tot één aspect, 
namelijk de groei in de zekerheid van het geloof, maar zij is bij Calvijn rijk gescha
keerd en gerelateerd aan zijn spreken over de Heilige Geest in Zijn ambt, werk en doel 
De Geest bevestigt de waarheid van het evangelie, geeft zekerheid over eigen zaligheid 
en maakt dat de prediking van het geloof uitwerking heeft in het hart.'** Dat het 
Woord ook zonder de Heilige Geest een vorm van geloof in de verworpenen werkt, 
maakt eens te meer duidelijk dat de verkondiging niet door de predestinatieleer wordt 

184 Vgl. S. van der Linde, a H., p 30 e.v, W van 't Spijker, Pradestination bei Bucer und Calvin, in WH 
Neuser (Hrg), Calvmus Theologus, Neukirchen 1976, p. 104 e.v.. Idem, a.w. (1991), p 69-75, WH 
Velema, Calvijn en de Dordtse Leerregels, in: Proceedings Regionaal Calvijncongres Bloemfonlein 
1992, verder geciteerd als Calvijn en DL, p. 6, Yoon-Bae Choi, aw,p. 116 e v 

185 Insl 111,24,17 "Efficaces nobis turn esse demum promissiones scimus ubi eas fide recipimus ubi contra 
exinanita est fides, simul abolita est promissio" CO 2, 727. 

186 Vgl. M. van Campen, Leven uit Gods beloften Een centraal thema bij Johannes Calvijn, Kampen 1988, 
p 66-67 

187 S van der Linde, a » , p 113-118 
188 Comm Ef 1,13 "Quod evangelium nuncapavi sermonem veritas, id non probabo vobis hominuni 

automate: quia autorem habetis ip.sum Dei spiritum, qui ems fidem in cordibus vestris obsignat ( ) 
Ergo sicuti praedicatio instrumentum est fidei, ita spiritus sanctus facit ut praedicatio sit efficax" CO 
51,13; vgl W van 't Spijker, a.w (1991), p. 60-61. 
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geblokkeerd of voorgeprogrammeerd.'*' Verlichting door en verzegeling met de Geest 
ontvangen echter alleen de uitverkorenen."" Bij Calvijn wordt duidelijk dat het 
verkondigde Woord los van de werking van de Geest alleen tot een zekere vorm van 
geloof kan leiden, maar niet tot zekerheid van het heil. 

In de ontwikkeling van zijn denken over de uitverkiezing wordt zichtbaar dat 
Calvijn zich meer en meer richt op de Schrift. Daardoor komt de concrete werkelijk
heid steeds meer naar voren. Mensen proberen zich verdienstelijk te maken. Hun waar
digheid of verachting wordt dan afgemeten aan zeer concrete zaken: rijkdom, bezit, 
macht, adel, gezondheid of het tegenovergestelde daarvan. In de Bijbel is te zien dat 
God daar geen rekening mee houdt. Gods voorbestemming doorkruist het verwach
tingspatroon van mensen. De inzet bij de concrete werkelijkheid (Inst. 111,21,7,111,22,1) 
geeft aan dat voor Calvijn de predestinatie geen theoretische leer is die in abstracte 
termen ontvouwd kan worden. Verkiezing en verwerping hebben te maken met de 
historische werkelijkheid waarin de verkondiging van het heil plaatsvindt in de 
gemeente en midden in de wereld.'" J. van Eek laat zien dat Calvijn er oog voor 
heeft dat God in de predestinatie niet alleen voorbijgaat aan het menselijk oordeel, 
maar zelfs bij voorkeur er tegenin. Zowel bij de verkiezing tot het heil als het voor
bijgaan aan en uitsluiten van de verworpenen geldt dit. Dit sociaal-kritische aspect van 
de dubbele predestinatie heeft tot nu toe weinig aandacht gehad in het wetenschappelijk 
onderzoek. "^ 

Calvijn weet van de vele vragen die de uitsluiting van de verworpenen oproept, 
maar hij wil niet anders dan zich houden aan de Schrift, die zegt dat God mensen 
uitsluit en zelfs hun harten verhardt."^ Het tekent de pastorale bewogenheid waarmee 
Calvijn de verkiezingsleer behandelt, wanneer hij met grote terughoudendheid spreekt 
over de besluiten van God en de zekerheid van de verkiezing niet zoekt in de verbor
gen raad van God, maar op het menselijk niveau van de roeping door het Woord waar 
wij ons aan mogen houden."'' Alleen de luisterhouding brengt mensen door het 
Woord tot Christus die de spiegel van de genadige uitverkiezing is."' 

189 Cf Ch. Partee, Prayer as the Practice of Predestination, in- WH Neuser, Calvinus Servus Christi, 
Budapest 1988, p 245-257. 

190 WH. Neuser, a art. (1976), S 33. Vgl G.C Berkouwer, De verkiezing Gods, Kampen 1955, p. 339-374. 
191 C Graafland, aw (1987), p 16 e v 
192 J van Eek, a w., p 89, met name noot 162. Verder laat Van Eek zien dat Calvijn in het bijzonder in het 

Oude Testament het concrete heilshandelen van God in verband met de uitverkiezing heeft ontdekt 
(a w., p, 88) Het is daarom niet terecht wanneer C Graafland, a.w. (1987), p 21, zegt dat de hermeneu
tiek van Calvijn zozeer dogmatisch bepaald is door de structuur van het Nieuwe Testament, dat m zijn 
verkiezingsleer geen wezenlijke inbreng uit het Oude Testament meer mogelijk is Vgl W de Greef, 
Calvijn en het Oude Testament, Amsterdam 1984, p. 54 e.v.. Idem, Verstaan we wat we lezen'' Calvijn 
als wegwijzer?', Apeldoorn 1993, p 20-39, zie ook Prediking en verkiezing Dertien preken over de 
onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau door J Calvijn (1562), vertaling. S. van 
der Linde, Kampen 1992. 

193 Inst 111,23,1 
194 Mi/. 111,24,1,4 Vgl M de Kroon, Martin Bucer en Johannes Calvijn Reformatorische perspectieven-

Teksten en inleiding. Zoetermeer 1991, p 168. 
195 Inst. 111,24,5, zie ook Inst 111,22,1 CO 2, 688 "Hoc prudenter animadvertit Augustiunus, in ipso 

ecclesiae capite lucidissimum esse gratuitae electionis speculum, ne in membris nos conturbet", vgl S. 
van der Linde, a.w., p. 117 e.v. 
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Om het spreken van Calvijn over Christus als de spiegel van de verkiezing te verstaan, is het goed 
te bedenken dat hij ook spreekt over Christus als de spiegel van de liefde van God In zijn 
commentaar op Johannes 15,9 "gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb Ik ook u liefgehad, blijft 
in mijn liefde", spreekt Calvijn over Christus als spiegel van de Vaderlijke liefde van God jegens 
ons De spiegelfunctie van Christus is daar uitdrukkelijk verbonden met het middelaarschap van 
Christus en het Hoofd-zijn van de kerk Christus wordt door de Vader geliefd als Hoofd van de 
kerk Calvijn onderscheidt dit van de liefde die er tussen Vader en Zoon is als goddelijke Personen 
Die liefde is verborgen De liefde die God heeft tot Christus als het Hoofd der Kerk is geopenbaard 
en richt zich daardoor ook op de gelovigen (ad nos referendus est) De Vader heeft Christus lief 
als Hoofd van de kerk en dat is nodig voor ons Want zonder Middelaar kunnen wij geen weg vin
den om door God geliefd te worden In Christus vinden wij het onderpand van de goddelijke liefde 
geopenbaard In Hem is de liefde van God uitgestort, opdat zij uit Hem in Zijn leden zou vloeien 
Christus is de Zoon waarin God een welbehagen heeft, maar wij moeten letten op het doel (finis) 
dat God in Hem ons genadig is "Zo mogen we in Hem de vaderlijke liefde van God jegens ons 
allen als in een spiegel aanschouwen, want Hij wordt met op Zichzelf bemind noch alleen terwille 
van Zichzelf, maar om ons samen met Hem aan de Vader te verbinden" ' " De spiegelfunctie van 
Christus naar de gelovigen is er ook in ethisch opzicht In hetzelfde verband van de commentaar 
op Johannes 15 spreekt Calvijn bij vers 10 over Christus als de spiegel die het beeld toont van het 
leven van de gelovige in gehoorzaamheid aan God In Christus spiegelt zich het beeld af van wat 
HIJ van de gelovigen eist Christus gaat de gelovigen voor m de gehoorzaamheid aan God Uit het 
verdere verband wordt duidelijk dat Calvijn hier niet legalistisch bezig is, want hij redeneert geheel 
en al vanuit de gelijkvormigheid van Christus als het Hoofd en de gelovigen als Zijn leden De be
doeling daarvan is dat de gelovigen zich inzetten om het voorbeeld van Christus te volgen, maar 
dat ZIJ tegelijk er ook op vertrouwen dat zij door de Heilige Geest dagelijks meer en meer 
vernieuwd worden naar het beeld van Christus 

Het spreken over Christus als spiegel is niet los te denken aan de ene kant van de intratrinita-
rische verhoudingen tussen Vader, Zoon en Heilige Geest en aan de andere kant van de relatie 
tussen Christus en de gelovigen als Hoofd en Lichaam In Zijn ambt als Middelaar openbaart 
Christus aan de gelovigen wat voor hen anders verborgen zou blijven de genadige verkiezing van 
God, Zijn liefde en Zijn kracht m hun leven Het spreken over Christus als spiegel van de 
verkiezing en als spiegel van de liefde van God kan daarom gezien worden als een consequente tri-
nitarisch gestructureerde exegese van Johannes 16,14-15 wat in de verborgen diepten van God is, 
wordt in Christus openbaar gemaakt en door de Geest in het hart van de gelovige gebracht 

Het geloof leidt tot het kennen van God in Christus waardoor de harten van mensen 
rust vinden. De christologie krijgt hierdoor een zwaar accent in de verkiezingsleer 
Hiermee verbonden is de pneumatologie, omdat de Heilige Geest doet delen in Christus 
en het door Hem verworven heil. De trinitarische structuur van de predestinatie is 
onmiskenbaar: God de Vader verkiest, Christus is de spiegel van de uitverkiezing en de 
Heilige Geest is de realisator en effector van de verkiezing. De plaats die de pre
destinatieleer ontvangt in de laatste editie van de Institutie is hiermee in overeenstem
ming: de verkiezing wordt pas behandeld nadat eerst het werk van God de Vader in 
schepping en voorzienigheid, het heilswerk van Christus en het applicatieve werk van 
de Heilige Geest aan de orde zijn geweest. Deze trinitarische inkadering van de leer 
van de verkiezing maakt het Calvijn mogelijk om in de prediking en de ervaring van 
het geloof de zekerheid van het heil gefundeerd in de uitverkiezing, op een ongedwon
gen manier een apriorische plaats te geven. 

196 ' Itaque paternum erga nos omnes Dei amorem in ipso non secus ac in speculo contemplari licet, quia 
non seorsum nee sua privatim causa dihgitur, sed ut nos secum patri coniungat' Comm Joh 15,9, CO 
47, 342 
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Mensen zijn in deze trinitarisch gestructureerde en perspectivisch gedifferentieerde 
verkiezingsleer niet enkel voorwerpen of erger nog, nummers waarover beslist wordt. 
BIJ Calvijn vinden we twee invalshoeken. Aan de ene kant zegt hij: "De praedestinatie 
noemen wij het eeuwige besluit Gods, waardoor Hij bij Zichzelf heeft vastgesteld, wat 
HIJ wilde, dat van een ieder mens zou worden. Want niet allen worden met gelijke 
conditie geschapen; maar voor sommigen wordt het eeuwige leven, voor anderen de 
eeuwige verdoemenis voorverordineerd. Daarom, alnaarmate ieder tot het ene of tot het 
andere doel geschapen is, zeggen wij dat hij tot het leven of tot de dood gepraedesti-
neerd is".'" Hier valt alle nadruk op wat God doet. Mensen kunnen echter niet vanaf 
het standpunt van God zien. De menselijke kant van de verkiezing is dat de effectiviteit 
van de belofte wordt gekoppeld aan het geloof van mensen."* Zo ontvangt de 
verantwoordelijkheid van mensen evenzeer een plaats als de verkiezing van God. In de 
verkiezingsleer moeten beide momenten betrokken worden op de relatie tussen God en 
mensen. De systematische overdenking van de leer van de predestinatie bedoelt immers 
met enkel te zeggen dat God bepaalde besluiten neemt, maar ook dat Hij deze besluiten 
neemt met het oog op het heil van mensen en de eer van Zijn Naam. De verschillende 
gezichtspunten van waaruit de relatie tussen God en mens in de verkiezing bezien kan 
worden, krijgen een tweevoudig accent: huiver wanneer de mens zich als klei in de 
handen van de pottenbakker weet; verrukking wanneer God en mens elkaar in Christus 
ontmoeten."' 

C Graafland spreekt in verband met de verkiezingsleer over spanningen die wezenlijk 
horen bij de manier van theologiseren van Calvijn. Toch wordt de veelzijdigheid van 
de theologie van Calvijn door Graafland tekortgedaan wanneer hij in de hoofdtekst zegt 
dat Calvijns theologie wezenlijk een "twee-sporen-theologie" is en dan in de voetnoot 
spreekt van de "verborgen overheersing van de verkiezing".'°° Ook een verholen sys
tematisering vanuit slechts één perspectief doet geen recht aan het complexe geheel van 
het werk van Calvijn. De God van de verkiezing uit boek III van de Institutie is geen 
andere dan de God van de schepping uit boek I en de verlossing in boek II. Evenals in 
de Schrift zelf moet bij de theologie van Calvijn de /Mxto-positie van de verschillende 
perspectieven onderkend en gerespecteerd worden.^"' Het is een teken van het mas
sieve bijbelse gehalte van zijn theologie wanneer bij Calvijn de verhouding tussen God 

197 Inst 111,21,5 "Praedestinationem vocamus aeternum Dei decretum, quo apud se constitutum habuit, qui 
de unoquoque homine fieri vellet Non enim pan conditione creantur omnes, sed alus vita aetema, alus 
damnatio aeterna praeordinatur Itaque, prout in alterutrum finem quisque conditus est, ita vel ad vitaiti 
vel ad mortem praedestmatum dicimus". CO 2, 683. 

198 Zie noot 185, p 148 
199 J van Eek, a u , p 97. 
200 C Graafland, a H (1987), p 15, Idem, Van Calvijn tot Comité, deel 1 & 2, p 150 e v Zie ook: S. van 

der Linde, Glorie en tragiek van de gereformeerde verkiezingsleer, in ThR (30) 1987, p. 356-370. Van 
der Linde gaat nog radicaler te werk dan Graafland wanneer hij zegt dat de tweesporigheid van Calvijn 
in de loop van zijn theologische ontwikkeling is toegenomen m die zin dat tijd en eeuwigheid feitelijk 
van elkaar losraken, p 363 Eenzelfde manier van redeneren volgt A. Peters, a a.O (1984). S 104f, 
wanneer hij zegt dat de leer van de rechtvaardiging en de heiliging bij Calvijn uiteindelijk door de dub
bele predestinatie omvat wordt 

201 Cf M. Potter Engel, o.c, p. 193 
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en mensen in gevaneerde perspectieven wordt voorgesteld Het in hetzelfde vlak weg-
egaliseren van de verschillende gezichtspunten, tast de integriteit van Calvijns ge
dachten aan en doet geen recht aan zijn intentie dat hij een leerling van de Schnft wil 
zijn 

De spanning die Graafland essentieel acht voor de theologie van Calvijn heeft te 
maken met de twee sporen die te ontdekken zouden zijn in het werk van de Geneefse 
reformator Het eerste spoor is de ontwikkeling in het denken van Calvijn over de pre
destinatieleer waardoor hij deze tenslotte bewust achter de christologie en de pneumato-
logie heeft geplaatst Het tweede spoor is de predestinatieleer als de scopus, het hart 
van alles waar het God om begonnen is dat God Zijn plan volvoert en dat Hij daarin 
Zelf verheerlijkt wordt ^°^ Door te spreken over twee sporen gaat Graafland uit van 
twee verschillende lijnen die onverzoenlijk in een spanningsvolle relatie staan Hij kan 
dat alleen doen door de predestinatie als verborgen scopus van Calvijns theologie te be
schouwen en daarmee de histonsche voortgang van het denken van Calvijn op het punt 
van de verkiezingsleer als een schijnontwikkeling te bestempelen ™ Want van wer
kelijke voortgang kan geen sprake zijn wanneer de verborgen scopus blijft overheersen 
Is de leer van de uitverkiezing werkelijk te beschouwen als een verborgen scopus van 
de theologie, dan doet de plaats in het geheel er niet zoveel meer toe het effect is 
onafhankelijk van de positie (omdat het anders geen scopus meer kan heten) Calvijn 
heeft echter in zijn theologische ontwikkeling bewust gekozen voor de veranderde 
plaats van de verkiezingsleer m de tweede en latere edities van de Institutie ten 
opzichte van de uitgave van 1536 Onder invloed van de commentaar van Bucer op de 
Romeinenbrief verplaatst hij de verkiezing uit boek I over de schepping en de voorzie
nigheid naar het eind van boek III achter de christologie en de pneumatologie ^°* Om 
deze ontwikkeling van Calvijn te honoreren is het beter om in plaats van twee verschil
lende sporen of lijnen te spreken van twee verschillende perspectieven van één zaak 
Aan de ene kant is er het gezichtspunt van God uit en van de andere kant is er het 
waarnemmgspunt van mensen Het gaat echter m beide perspectieven om het zicht op 
hetzelfde heil voor dezelfde mensen Mensen kunnen met opklimmen tot het standpunt 
van God om met Zijn ogen te zien, toch is het beeld dat zij vanuit hun eigen standpunt 
zien inhoudelijk niet anders, doordat Christus als speculum electioms de beide perspec
tieven van God en mens verbindt 

M de Kroon meent dat het gevaar van een verzelfstandiging van de verkiezingsleer 
bij Calvijn groter is dan bij Bucer De reden die De Kroon daarvoor aanvoert is dat 
Calvijn "noch in Inst III 21-24 noch m zijn commentaar op Rom 9,14-21 de pre
destinatie uitdrukkelijk ziet vanuit het perspectief van de rechtvaardiging door het 

202 C Graafland aw (1987), p 14 15 
203 WH Velema, Calvijn en DL. p 17 20 
204 ZieTHL Parker Calvms New Testament Commentaries, London 1971 p 53f, W de Greef Johannes 

Calvijn Zijn werk en geschriften Kampen 1989 p 85 e v J van Eek a w p 86 
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geloof alléén"'"' Bij Calvijn zou er wel sprake zijn van enkele aanzetten tot een 
systematische aanpak van de leer van de uitverkiezing, maar geen streng systematisch 
opgebouwd betoog De Kroon zegt hiermee in feite dat de predestinatieleer bij Calvijn 
niet goed genoeg verankerd is in het geheel van zijn theologie Niet zozeer bij Calvijn 
zelf, alswel bij zijn opvolgers en geestverwanten leidt dit tot ontsporingen De Kroon 
staat met zijn beoordeling van Calvijn op dit punt niet ver van Graafland af, want een 
niet-deugdelijk verankerde verkiezingsleer kan gemakkelijk gaan functioneren als een 
verborgen uitgangspunt Het is juist de vraag of Calvijn zelf in zijn theologie aanleiding 
heeft gegeven tot de problemen bij zijn opvolgers, of dat de theologen die na hem 
kwamen door de henntrede van het scholastieke denken op een andere manier zijn gaan 
denken en tot andere standpunten zijn gekomen "̂̂  Calvijn zelf is blijven zoeken naar 
een goede plaats voor de verkiezingsleer totdat hij over het eindresultaat tevreden was 
Voor de uiteindelijke positie van de predestinatieleer in de Institutie is niet zonder 
opzet voor de sotenologische context van boek III gekozen De verbinding met de 
rechtvaardiging ligt zowel christologisch als pneumatologisch niet veraf 

A Ganoczy en S Scheld verwijten Calvijn dat hij de tekst van Oude en Nieuwe 
Testament leest door de bril van de 'Paulinische theologie' Juist de Paulinische teksten 
zouden minder geschikt zijn voor een systematische ontwikkeling van de verkie-
zmgsleer wegens hun achtergrond in de persoonlijke situatie van Paulus en de missio
naire situatie van toen Echter, ook hier worden de meervoudige perspectieven van het 
denken van Calvijn te veel gesystematiseerd vanuit slechts één gezichtspunt ^°' M 
Potter Engel legt terecht de nadruk op de veelzijdigheid en de nuanceringen in de 
exegese van Calvijn "As a faithful interpreter of scripture and an astute theologian he 
was capable of looking at one issue from different points of view He recognized that 
different scriptural contexts, such as those in which James and Romans were written, 
required a variety of ground to be covered" ^°^ 

6 9 Conclusie meervoudige perspectieven in de verbinding God en mens 

Het gaat er Calvijn als pastor en als theoloog om de vragen van het menselijk bestaan 
onder ogen te zien voor het aangezicht van God Er is geen kille theoretische distantie 
maar een existentiële betrokkenheid voelbaar in heel het werk van Calvijn Hij 
theologiseert niet op grote afstand van de mensen die zijn pastorale hulp en bijstand 
inroepen, maar hij ziet concrete mensen met bewogenheid aan, gaat in op hun pro-

205 M de Kroon OH p 168 G Hartvelt gaat nog verder dan De Kroon Hdrtvelt zegt dat er bij Calvijn 
een gewichtsverschuiving heeft plaatsgevonden Van de overheersende plaats van de rechtvaardigingsleer 
bij Luther zou het bij Calvijn zijn uitgekomen bij een dominante plaats van de verkiezingsieer G 
Hartvelt S\mboliek Een beschrijving van kernen van christelijk belijden. Kampen 1991 p 220 ev 
Echter bij Calvijn vervangt de predestinatieleer de rechtvaardiging niet maar Gods besluiten vormen het 
diepste fundament van de effectiviteit van de rechtvaardiging 

206 W van t Spijker, Enkele aspecten van de theologie van de Nadere Reformatie in O J de Jong e a 
Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie Houten 1992 p 36 39 

207 A Ganoczy/S Scheld aaO S 188 193 219 cf S Sche d aaO S 251ff 
208 M Potter Engel o c p 143 
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blemen en angsten en probeert samen met hen coram Deo een weg te vinden om 
verder te gaan. Daardoor is zijn stem ook voor het hedendaagse pastoraat blijvend de 
moeite waard om te horen en te verwerken. Pastoraat heeft een sterk soteriologische di
mensie bij Calvijn. Het is niet genoeg om te delen in de algemene goedheid van God, 
het komt erop aan dat mensen delen in het heil: pas dan komt het tot het doel van het 
kennen van Gods goedheid, namelijk dat Hij de eer ontvangt. 

Niveauverschillen, dynamische en wisselende perspectieven blijken van groot 
belang te zijn in de theologische denkwereld van Calvijn. Daarom kunnen zijn uitspra
ken in verschillende contexten gedaan, niet zonder meer vanuit één gezichtspunt ge
harmoniseerd worden.^"' In de Institutie ontwerpt Calvijn geen afgerond systeem van 
goddelijke waarheden, toch bestaat zijn theologische werk ook niet uit losse fragmen
ten. "Die Einheit der Konzeption ergibt sich aus der Koalition von cognitio Dei et 
hominis als materielles und formelles Prinzip seiner Theologie".^'" De Institutie vormt 
een eenheid zonder een gesloten systeem te worden. Het is een eenheid die steeds naar 
God, de mens en de wereld toe open blijft. Deze eenheid is niet antropologisch 
bepaald, maar theologisch-trinitarisch: de Heilige Geest brengt de ontmoeting tot stand 
tussen de mens en God door de reële presentie van Christus. 

Bij de beoordeling van de positie van Calvijn is het van groot belang er rekening 
mee te houden dat diens antropologie een eenheid vormt met zijn visie op de rechtvaar
diging, de wedergeboorte en de heiliging.^" Van een negatief mensbeeld is in het 
licht hiervan geen sprake. Het geheel van het mensbeeld bij Calvijn straalt vertrouwen 
uit en hoop met betrekking tot de zin van het leven en de toekomst van de mensen. 
God laat de gevallen mens niet aan zijn lot over, maar maakt hem bekend met Zijn wil. 
God openbaart zich niet alleen als Verlosser, want Zijn algemene goedheid en trouw 
zijn ook merkbaar op het schepselmatig vlak. Het gaat hier over een fundamenteel 
niveau van kennen van goed en kwaad en het geweten. Het maakt dat mensen onder
ling kunnen communiceren over de ethische implicaties van de humaniteit omdat de 
grondstructuren in stand blijven die het mogelijk maken om door het Woord van God 
aangesproken te worden op de verantwoordelijkheden die met het mens-zijn gegeven 
zijn. 

De mens als imago Dei geeft structuur aan het antropologisch aspect van het 
denken van Calvijn. Aan de ene kant is te wijzen op de trinitarische samenhang en aan 
de andere kant is er de condition humaine. Wat betreft de condition humaine heeft Cal
vijn oog voor de vele aspecten van het mens-zijn, zoals de lichamelijkheid, het 
verstand, de wil, het staan in relatie tot andere mensen en de verbondenheid met het 
geheel van de schepping. Het meest essentieel in de mens als het beeld van God is 
voor Calvijn niet de schepselmatige structuur van het mens-zijn, de relatie tot anderen. 

209 W H. Neuser, a art (1976), S 28 vestigt er de aandacht op dat er verschil is tussen de systematische en 
exegetische context, de Institutie en de commentaren, waardoor voorzichtigheid geboden is bij het 
trekken van systematisch-theologische conclusies uit het exegetisch werk 

210 W. van 't Spijker, a.art. (1988), S. 75, vgl G C. Berkouwer, De mens het beeld God<:, p 17 ev. W 
Krusche, aa.O., S 339ff wijst op het universalisme en de contingentie van de werking van de Geest 

211 "... weil das von Calvin entworfene Menschenbild nur mit dem Geschehen der Rechtfertigung, 
Wiedergeburt und Heihgung eine Ganzheit bildet", E. Kocsis, Die Heihgung des L^bens nach Calvins 
Institutio vom Jahre 1536, in W.H. Neuser, Calvmus Servus Christi, Budapest 1988, S. 26. 
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tot de schepping of tot zichzelf, maar de relatie tot God De luisterhouding naar het 
Woord van God is onmisbaar voor het ware mens-zijn Humaniteit is ondenkbaar 
zonder God Omdat zonde van mensen vervreemding van God impliceert, tast de zonde 
ook de humaniteit aan Genade van God herstelt het beeld van God in de mens Het 
beleven van de ware humaniteit m al zijn structuren kan alleen plaatsvinden vanuit de 
herstelde relatie tot God 

De tnmtarische samenhang met het imago Dei laat een veelheid van relaties zien 
met God '̂̂  God is de Schepper van alle mensen die Hij toerust om te leven op de 
adem van Zijn stem Het goede scheppingswerk van God wordt door de zonde 
bedorven In Zijn goedheid laat God resten van het imago Dei overblijven in de mens, 
zodat hij niet vervalt tot een existentie op bestiaal niveau De overgebleven structuren 
en kaders van het mens-zijn hebben geen zelfstandige sotenologische betekenis Het 
doet alle mensen delen in een basische humaniteit, die ovengens niet onaantastbaar is, 
daar zij niet ontologisch is gefundeerd maar theologisch In Chnstus bewerkt God 
verlossing voor het door de zonde totaal gecorrumpeerde menselijk bestaan Het heil 
dat Chnstus verdiend heeft, is niet toegankelijk op het niveau van de schepping Niet 
als Logos, maar alleen als Heilsmiddelaar schenkt Chnstus de verlossing en vernieu
wing waardoor het beeld Gods wordt hersteld Dit houdt in, dat bij Calvijn de ware 
humaniteit alleen door het geloof bereikt kan worden Het kennen van God zoals Hij 
Zich openbaart in Zijn Woord, is conditio sine qua non voor het herstelde mens-zijn 
Het is het werk van de Heilige Geest om de daadwerkelijke vernieuwing van het mens
zijn te voltrekken door het heil van Christus toe te passen Dit pneumatologisch-sote-
nologisch werk verloopt (nog) met langs de lijnen van een ontologische vernieuwing 
van het schepselmatig bestaan van de mens, maar langs de lijnen van geloof, hoop en 
liefde De rechtvaardiging en heiliging van Chnstus worden door de Geest toegerekend 
en toegepast aan de gelovige en zo effectief en operatief gemaakt in het leven van het 
geloof Omdat een ontologische vernieuwing door het christologisch bepaalde en 
pneumatologisch geapphceerde heil pas met de Wederkomst van Chnstus te verwachten 
is, blijft de eschatologische spanning bestaan tussen het leven uit het heil en de realiteit 
van de zonde ̂ '̂  

Christologie en pneumatologie worden als een integrale eenheid gezien en dat maakt 
een sterke tnmtarische verankenng van de chnstologie mogelijk Het geeft aan dat de 
Zoon "is never effectively active in creation or redemption without the Spint""''' De 
chnstologie staat bemiddelende in tussen God en mensen Het heil dat Chnstus 
verworven heeft en door Zijn Geest aan mensen schenkt, maakt het mogelijk dat er een 
levende geloofsrelatie tussen God en mensen ontstaat Vooronderstelling bij deze 
bemiddelende functie is de kloof die de zonde tussen God en mensen heeft geslagen 
De vervreemding van God en de verduistering en verscheurdheid van het menselijk 
bestaan is bij Calvijn niet ontologisch of theologisch, maar hamartologisch gefun-

212 De bewering van G Hartvelt dat de Reformatie over de mens niet anders kon spreken dan vanuit de 
zondeval moet op grond van de geschetste lijnen bij Bucer en Calvijn weersproken worden Zie G 
Hartvelt, aw,p 150 e v 

213 Cf Inst III 3 20 III 11 6 16 23 
214 ED Willis oc p 83 
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deerd '̂̂  De pneumatologie komt vooral ter sprake bij de vernieuwing van de mens 
die de genade van Chnstus tot stand brengt De Geest is de effector van het werk van 
God de Vader en van Jezus Chnstus Vanuit deze trinitansche orde komt de gerichtheid 
van het werk van de Geest en van Christus aan het hcht zij verheerhjken het werk van 
God de Vader in het herstel van de geschonden scheppingsorde en de vernieuwde 
gemeenschap tussen God en mensen 

Van begin tot eind is de sotenologie gerelateerd aan de trmitarisch gestructureerde 
godsleer Daarin komt uit dat God Zich in zijn geheel inzet voor de redding van 
mensen Het geeft in dogmatisch-theologische termen de liefdevolle betrokkenheid weer 
van God bij Zijn gevallen schepping Daarom is het onmogelijk om los van de 
sotenologie te komen tot de werkelijke, juiste, existentiële kennis van mensen in relatie 
tot God zoals Hij Zich in Zijn Woord heeft geopenbaard In de sotenologie bij Calvijn 
IS er afstand en nabijheid Onoverbrugbare afstand is er tussen het verschillend 
perspectief van God en mensen in de predestinatieleer Nabijheid is er door de pneuma-
tologische realisenng van de verkiezing die door de prediking van het beloftewoord 
mensen doet zien op Christus als de speculum electionis Zo komen voor het geloof 
verbond en verkiezing in één lijn te liggen De leer van de verkiezing domineert niet, 
maar functioneert wel in de verbondsleer ̂ '* 

De verkiezingsleer is bij Calvijn een wezenlijk onderdeel van de relatie tussen God 
en mensen In de latere edities van de Institutie wordt de predestinatieleer behandeld 
achter de sotenologie Hier is de invloed van Bucer duidelijk merkbaar^'' De inten
sieve samenhang tussen verkiezing en sotenologie wordt hiermee onderstreept De 
keerzijde van verkiezing en verlossing is met verkoren worden en verloren gaan 
Omdat Calvijn geen andere mogelijkheid ziet dan alles te herleiden tot de verborgen 
raad en wil van God, spreekt hij in dat verband van een decretum hornbile '̂* Er 
liggen hier vragen die niet vanuit het menselijk perspectief beantwoord kunnen worden 
Calvijn buigt zich zeer diep voor Gods majesteit wanneer hij besluit dat het beter is om 
in een gelovige aporie te verkeren dan een twijfelachtige kennis te bezitten ^" Zowel 
Bucer als Calvijn menen dat zij de Schrift onrecht zouden aandoen wanneer zij zouden 
zwijgen over de leer van de uitverkiezing, omdat men zo de indruk zou kunnen krijgen 
dat ZIJ wijzer willen zijn dan de Heilige Geest, die immers in de Schrift wel spreekt 
over de predestinatie De pastorale kant komt uit in de nadruk op de uitverkiezing in 
Chnsto Egocentnsme en individualisme wordt de weg afgesneden en de zekerheid van 
het heil wordt eens te meer verankerd buiten onszelf in Christus Mensen worden niet 
op zichzelf teruggeworpen, maar op de genade van Chnstus Het in Chnsto heeft een 
ecclesiologische keerzijde de zekerheid van het heil wordt alleen in de gemeente ont
vangen, in de gemeenschap der heiligen, door het mimsterium ecclesiae ^̂ ^ 

215 WH Velema, Ca/vyn en DL p 12 
216 J van Genderen, Verbond en verkiezing. Kampen 1983, p 67 
217 F Wendel, Calvin Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, Neukirchen 1968 (vertaling van de 

Franse uitgave uit 1950), S 119, W van t Spijker aart (1976), S 102 107 
218 Inst 111,23,7 (CO 2, 704) 
219 Inst 111,23,5 Melior est fidelis ignorantia quam temerana scientia CO 2, 702 
220 W van t Spijker, a art (1976), S 106 

156 



De manier waarop Calvijn spreekt over God en mens m hun onderlmge verhoudm-
gen, kent verschillende onderscheidingen en perspectieven Steeds terugkerende kaders 
die de consistentie van zijn theologie configureren zijn de tnnitansche, sotenologische 
en antropologische momenten Calvijn sluit zich na aanvankelijke aarzelingen aan bij 
het overgeleverde tnniteitsdogma en weet het te gebruiken als een ordenende structuur 
voor zijn bijbelse en confessioneel bepaalde theologie Terecht zegt J Koopmans in 
verband met Calvijn "Rechtvaardiging en verkiezing, deze bij uitstek protestantsche 
leerstukken, zijn met alleen ondenkbaar zonder den grondslag der oudkerkehjke Trini-
teitsleer en Christologie, zij zijn daarvan de noodzakelijke uitwerking en toepas
sing" ^̂ ' Ook voor Calvijn blijkt deze grondslag onmisbaar om ruimte te maken voor 
een voluit tnnitansche benadering van schepping, verlossing. Woord en Geest, mens en 
wereld 

Voor de discussie tussen het hedendaagse pastoraat en pastoraat dat zich verbonden 
weet met de klassieke gereformeerde theologie kunnen de meervoudige perspectieven 
in de theologie bij Calvijn een belangnjke bijdrage bieden Het menselijk perspectief 
heeft een eigen, legitieme plaats Mensen kunnen en hoeven met op te klimmen tot het 
perspectief van God om het heil in Christus te kunnen zien Vanuit menselijk perspec
tief mag de nadruk gelegd worden op eigen verantwoordelijkheid, gehoorzaamheid aan 
het Woord, bekering en geloof vanuit de overtuiging dat het vanuit Gods perspectief 
met gaat over andere zaken of andere mensen Het maakt het gebruik van de genade
middelen "tot een maximale verplichting" ^̂ " Omdat de Heilige Geest Zich bedient 
van deze middelen, geeft dit een geweldige stimulans voor prediking, pastoraat en alle 
werk dat vanuit de kerk gebeurt 

Door de algemene goedheid van God zijn er resten van het beeld van God in ieder 
mens overgebleven Hierdoor is er bij Calvijn in het pastoraat een reëel 'insprekings-
punt' op schepselmatig niveau ^̂^ De lijn van God als Schepper, Chnstus als Logos 
en de Heilige Geest als effector bij de onderhouding van al het levende, geeft ruimte 
om te spreken over mensen op het schepselmatig vlak ziekte en gezondheid, rijkdom 
en armoede, status en positie m het leven, kortom alle omstandigheden die te maken 
hebben met het dagelijks leven in deze wereld De structuur van Calvijns theologie 
maakt het onmogelijk om hier in het pastoraat bij te blijven staan Het heil van God en 
het kennen van God is immers alleen via het geloof toegankelijk Mensen moeten 
zichzelf leren beleven "als aangesprokene, als mens voor Gods aangezicht" ^̂ '' Daar
voor IS nodig gehoorzaamheid aan het Woord van God Die gehoorzaamheid is 
heilzaam, want leven voor Gods aangezicht is een leven waarbij de eenheid van het 
menselijk bestaan met in het gedrang mag komen Het gaat Calvijn om de commumo 
mm Chnsto Die is van zo groot belang dat zij de volgorde in de Institutie bepaalt in 
boek III komt eerst de regeneratio aan de orde en dan pas de lustificatio Calvijn wordt 

221 J Koopmans aw p 104 
222 WH Velema Calvijn en DL p 26 
223 De term msprekmgspunt komt van H Jonker Theologische praxis Nijkerk 1983 p 164 als 

verbeterde variant van het door K Barth zo fel afgewezen aanknopmgspunt m de mens voor Gods 
openbarmg 

224 J van Eek a w p 240 
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hierin gedreven door hetzelfde motief als Bucer, namelijk de gemeenschap met Christus 
als de bron van het nieuwe leven. Hierdoor komen rechtvaardiging en heiliging veel 
meer als een organisch geheel tot hun recht.̂ ^^ 

In de regering van Christus over Zijn kerk worden ambtsdragers gebruikt om het 
geloof op te bouwen en te stimuleren, opdat mensen daadwerkelijk zullen delen in het 
heil. Tussen Christus en de ambten en charismata in de gemeente staat de Heilige 
Geest. Een rechtstreekse verbinding tussen de christologie en het pastoraat via incarna
tie of acceptatie van de ander wordt daardoor onmogelijk. Mensen participeren aan het 
heil in Christus via de Geest. De tucht functioneert als een middel om de grenzen van 
het heil te handhaven en te beschermen. Wat niet bij het heil hoort, moet buitengeslo
ten blijven en wat van het heil niet los mag raken, moet binnengehouden worden. Met 
C. Trimp mag het pastorale karakter van de tucht bij Calvijn zeer positief gewaardeerd 
worden. Negatief te waarderen is het, dat Calvijn in zijn spraakgebruik teruggrijpt op 
belaste termen als kerkelijke en geestelijke iurisdictio?^^ Verder is het jammer dat 
Calvijn het bestaan van de kerkelijke tucht verdedigt door vooral een beroep te doen op 
het feit dat geen enkele samenleving zonder orde kan (praktisch motief), terwijl theolo
gische en exegetische argumenten (principieel motief) minder nadrukkelijk genoemd 
worden.^^' 

Naar de kern en het basisontwerp is er een verregaande overeenkomst tussen het 
werk van Bucer en Calvijn. Het gaat er bij beiden om dat de verhoogde Christus 
regeert door Zijn Woord en Geest. De Geest stelt in de reële gemeenschap met 
Christus, zodat de unio mystica cum Christo pneumatologisch getoonzet is. De recht
vaardiging krijgt theologische prioriteit, maar zowel Bucer als Calvijn verbinden die 
met de heiliging. De verkiezing functioneert in de context van de rechtvaardiging. Het 
spreken over de verkiezing geschiedt daardoor steeds inclusief en a posteriori, nooit 
exclusief en a priori. "Deshalb ist auch der Syllogismus practicus nicht eine Frage 
aristotelischer Logik, sondem eine Frage der pneumatischen experientia".^^* Hierin 
stemmen Bucer en Calvijn in alle opzichten overeen. De verschillen worden bepaald 
door de theologische methode. Bucers theologische methode is praktisch, gericht op 
verzoening van de tegenstellingen. Calvijn begint zijn theologie op het moment dat al 
veel van het reformatorische gedachtengoed vastligt. Zijn denken is dan ook meer 
confessioneel en kerkelijk. 

H.E. Weber heeft Calvijn getypeerd als een baanbreker van de orthodoxie.^^' In 
het Calvijnonderzoek is heel verschillend gereageerd op deze typering. Het valt niet te 
ontkennen dat de Institutie op een bepaalde manier betrokken is geweest bij het 
totstandkomen van de gereformeerde orthodoxie. Lange tijd is de Institutie een leerboek 
geweest. Aan het begin van de zeventiende eeuw wordt steeds meer gebruik gemaakt 
van uittreksels en verklaringen, in plaats van de tekst van de Institutie zelf. De 
structuur van de gedachtengang van Calvijn blijft wel gehandhaafd, maar de orthodoxie 

225 W van 't Spijker, a.art. (1988), S. 99 waar hij erop wijst dat Calvijn boven Melanchton uitgaat, omdat 
die rechtvaardiging en heiliging slechts als nevenschikking kent. 

226 /ni/. IV,11,8 (CO 2, 898). 
227 Inst. IV,10,27, C. Trimp, a.w. (1982), p. 183-184, vgl. PJ van Rossouw, a.art., p. 142. 
228 W. van 't Spijker, a.art. (1988), S. 105. Vgl. Idem, Gemeenschap met Christus, Kampen 1995, p 58 e v 
229 H.E. Weber, Reformation, Orthodoxie und Rationalismus, 1, 1, Gutersloh 1937, S. 227. 
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plaatst eigen accenten.^'" Gevolg is dat in de orthodoxie uiteenvalt, wat bij Calvijn 
nog theologisch op elkaar betrokken is: de duplex cognitio van God als Schepper en als 
Verlosser, geloofskennis en geloofsvertrouwen, openbaring door het Woord en verzege
ling met de Heilige Geest, belofte en geloof, doctrina en disciplina, pastoraat en 
tucht."' 

230 O. Fatio, Presence de Calvin a '1 époque de l'Orthodoxie réformée. Les abrégés de Calvin a la fin du 
16e au 17e siècle, in: W.H. Neuser, Calvinus Ecclesiae Doctor, Kampen 1978, p. 171-207. 

231 W. van 't Spijker, Calvijn tussen Reformatie en Orthodoxie (1991), p. 148 e.v. 
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HOOFDSTUK 7 
G. Voetius (1589-1676) 

Gisbertus Voetius leeft in de tijd van de Gouden Eeuw.' In deze periode wordt wel de 
lijn van de Reformatie gevolgd, maar het drukt - volgens orthodoxe gereformeerde 
theologen - nog te wemig een stempel op het publieke en persoonlijke leven.^ De be
weging van de Nadere Reformatie is ontstaan in reactie op deze ontwikkelingen. Naast 
W. Teellinck en G. Amesius behoort ook G. Voetius tot de meest bekende en invloed
rijke theologen van de Nadere Reformatie. Deze drie voormannen hebben ieder op een 
eigen wijze positie gekozen ten opzichte van de gereformeerde orthodoxie en de 
gereformeerde scholastiek.^ 

Zijn werk als hoogleraar begint Voetius met het uitspreken van de inaugurele oratie 
met als titel: De pietate cum scientia coniungenda.'^ Het opschrift van deze rede is in 
eerste instantie bedoeld als een heilzame remedie tegen de losbandige levensstijl van 
de Utrechtse studenten; daarnaast duidt het een devies aan, een theologisch programma 
dat vorm moet geven aan de diepste overtuiging van Voetius, namelijk dat praktische 
vroomheid en wetenschap moeten samengaan.' Voetius probeert in deze rede voor zijn 
academisch gehoor aan te geven, dat de pietas niet alleen voor de theologie van groot 
belang is, maar ook voor alle andere wetenschappen. Hij gaat uit van de gedachte die 
algemeen binnen de gerefonneerde orthodoxie werd aangehangen, dat alle wetenschap
pen in zekere zin ondergeschikt zijn aan de theologie.'' 

Voetius heeft vier 'standaardwerken' geschreven, waarin inhoud en methode van 
zijn theologie zijn terug te vinden. In 1664 wordt uitgegeven: Exercitia et Biblwtheca 

1 Voor biografische gegevens zie A C Duker, Gisbertus Voetius, 3 delen. Leiden 1897-1915, C 
Steenblok, Gijsbertus Voetius Zijn leven en werken, Rhenen 1942, L Janse, Gisbertus Voetius (1589-
1676), Utrecht 1971, D Nauta, Voetius, Gisbertus, BLGNP 2, p 443-449, A de Groot, Voetius 
biografie, in J van Oort e a (red ), De onbekende Voetius Voordrachten wetenschappelijk symposium 
Utrecht 3 maart 1989, Kampen 1989, p 84-91 Voor een schetsmatig overzicht van de tijd waarin Voe 
tius leefde WJ van Asselt en E Dekker (red), De scholastieke Voetius Een luisteroefening aan de 
hand van Voetius' Disputationes Selectae, Zoetermeer 1995, p 6-9 

2 W Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur 
labadistischen Krisis 1670, Leipzig 1911, S 4ff, O J de Jong, De Nadere Reformatie binnen Nederland, 
in O J de Jong e a.. Het eigene van de Nederlandse Nadeie Reformatie, Houten 1992, p 12-14 

3 D Nauta, a.art, p. 445, W van 't Spijker, Enkele aspecten van de theologie van de Nadere Reformatie, 
in O J de Jong e.a , Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie, Houten 1992, p 41 e v 

4 WIJ maken gebruik van de uitgave van A de Groot, Gisbertus Voetius, Oratio inauguralis de pietate 
cum scientia coniungenda. Kampen 1978, verder af te korten als De pietate Nummers tussen haakjes 
verwijzen naar de paginering in de Latijnse tekst, de overige paginanummers naar de Nederlandse verta 
ling 

5 G Voetius, De pieraïe, [3], p 28/29 "Pietatem cum scientia coniungendam, imprimis studiosis et litera-
tis, et quidem in gymnasus, in cursu studiorum" Vgl W van 't Spijker, Vroomheid en wetenschap bi] 
Voetius, Apeldoorn 1998, p 9-11, waar hij onder meer wijst op de actualiteit van de verbinding van 
deze begrippen voor de hedendaagse theologie 

6 G Voetius, De pietate. [29] de theologie is "basis et fastigium, compendium et perfectie, regula el 
amussis studiorum", cf Disp Sel III, p 741 Vgl W van 't Spijker, aart (1992), p 42, Idem, au 
(1998), p 27-33 
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studiosi TheologiaeJ Het werk heeft vier drukken beleefd en het biedt een tamelijk 
breedvoerige inleiding in de theologie. Het eerste deel gaat over de verschillende 
onderdelen van de theologische studie; in het tweede deel wordt een lange reeks van 
theologische geschriften kort en bondig beschreven en toegelicht. Zo worden de toe
komstige predikanten aangespoord om hun boekenbezit verder uit te bouwen en om te 
gaan met de wetenschappelijke literatuur van hun dagen. Verder levert de besproken 
lijst overvloedig materiaal dat gebruikt kan worden voor eigen predikaties en medita
ties, disputaties en consultaties. 

In 1664 verschijnt TA AEKHTIKA sive Exercitia pietatis} In dit boek geeft 
Voetius zowel ten behoeve van studenten als predikanten die reeds dienst doen, een 
samenvattend overzicht van het onderwijs in de praktische theologie zoals hij dat in de 
jaren 1634 tot 1664 aan de academie te Utrecht gegeven heeft. Het is als wetenschap
pelijk handboek opgezet en het begint met een uiteenzetting van de relevante literatuur 
uit die tijd en de basisbegrippen die betrekking hebben op de praxis pietatis. Vanuit het 
vertrekpunt van de persoonlijke oefeningen (meditatie, gebed en boetvaardigheid) komt 
Voetius terecht bij de levenshouding van een christen in de volle breedte van het per
soonlijke en maatschappelijke leven, waarin zowel individuele als gemeenschappelijke 
oefeningen plaatsvinden.' 

Van 1648 tot 1669 verschijnen de vijf delen van de Disputationes Theologicae 
Selectae}° De stof die door anderen al op een systematische wijze is uiteengezet, 
wordt door Voetius gepresenteerd in de scholastieke vorm van de disputaties. Hij wil 
daardoor iets van de levendigheid van de theologische discussie in boekvorm vasthou
den." Naast de colleges exegese Oude en Nieuwe Testament, de behandeling van de 
loei communes doorgaans aan de hand van de Heidelbergse Catechismus en de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, praktische en ethische onderwerpen, private colleges in 
bijbelkennis, apologetiek, ethiek, kerkrecht en de begeleiding bij het preken maken en 
het catechiseren, is het zwaartepunt van de academische arbeid van Voetius te vinden, 
zowel naar de inschatting van de professor als de studenten, in de zaterdagse colleges 
waarin theologische disputaties werden gehouden.'^ De onderwerpen van de disputa
ties hebben vaak betrekking op een of andere controverse. Zo wordt de gelegenheid 
gebruikt om de rechtzinnige leer te verdedigen tegenover roomsen, remonstranten, 
socinianen en doopsgezinden. In deze debatten ziet Voetius een middel om niet alleen 
de Utrechtse academie bekendheid te geven, maar ook om de zaak van de contraremon
stranten te verdedigen tegenover iedere bedekte of openlijke aanval door tegenstanders. 

7 Gisbertus Voetius, Exercitia et hibhotheca studiosi theologiae, Utrecht 1644. 
8 Gisbertus Voetius, TA AJIKHTIKA sive Exercitia pietatis in usum juventutis academicae nunc edita 

Addita est, ob materiae affinitatem. Oratio de pietate cum scientia conjungenda, habita anno 1634 
Gonchemi anno 1664. Wij maken hier gebruik van de nieuwe tekstuitgave door dr CA. de Niet, Gis
bertus Voetius, De praktijk der godzaligheid, TA AZKHTIKA sive Exercitia pietatis - 1664 Tekstuitga
ve met inleiding, vertaling en commentaar, deel I en II, Utrecht 1996. 

9 CA. de Niet, a.w. deel I, p XXXVIII-XL 
10 Gisbertus Voetius, Selectarum Disputationum Theologicarum, pars prima, Utrecht 1648, - Pars secunda, 

Utrecht 1655; - Pars tertia, Utrecht 1659, - Pars quarta, Amsterdam 1667; - Pars qumta, Utrecht 1669 
11 AC. Duker, a.w., deel III, p. 36 
12 A.C. Duker, a.w., deel II, p. 9. 
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De stof van de Disputationes Theologicae Selectae kan verdeeld worden in twee groe
pen een theoretisch-didactische groep (pars I, II, V) en een praktisch-ethische (pars III 
en IV) 

De delen van Politica Ecclesiastica zien het licht van 1663 tot 1676 " Zowel 
theoretische als praktische zaken uit het kerkelijke en gemeentelijke leven komen aan 
de orde Voorop staat een overzicht van de inleidingsvragen, gevolgd door de behande
ling van het kerkrecht en daarna komt een beschnjving van de zichtbare kerk In een 
veelheid van afdelingen en hoofdstukken komen praktische zaken aan de orde formu
lieren en liturgische geschnften'"*, ceremoniën, gebed, geven van de zegen, loven en 
danken, gemeentezang, lezen van Gods Woord, preken, doop en avondmaal, catechi 
satie, bid- en dankdag Het tweede deel van de eerste band gaat o a over verloving en 
huwelijk In pars II gaat het niet zozeer over kerkelijke zaken, maar kerkelijke perso 
nen leden van de gemeente, martelaars, de plaats van de vrouw in de gemeente, 
predikanten en hun opleiding en beroepingswerk Pars III gaat over kerkelijke handelin
gen waaronder de tucht, de instandhouding en uitbreiding van gemeenten en het 
samenleven van de kerken onderling 

BIJ Voetius is het opvallend "wie stark seine Theologie an der Praxis orientiert war, 
( ) Diese Verbindung emer Theologie scholastisch-orthodoxer Pragung mit den 
Bedurfmssen des einzelnen Glaubigen sowie des kirchlichen Lebens war unter den 
damaligen Verhaltnissen geradezu einzigartig" ' ' Het kan ermee te maken hebben dat 
Voetius naast zijn professoraat ook predikant in Utrecht was en bleef Ondanks de 
controverse Reformatie - Rome maakt Voetius ruimhartig gebruik van het werk van 
middeleeuwse theologen en mystieke en praktische verhandelingen uit vroeger eeuwen 
De Reformatie is hierbij normatief wat daarmee met m strijd is, kan rustig worden 
gebruikt " De verbinding van doctnna en de pietas wordt steeds gezocht Nader 
gepreciseerd gaat het in de doctnna om het erfgoed van de Reformatie zoals dat is 
opgevat en gecanoniseerd op de synode van Dordrecht 1618/1619 Als jong theoloog 
heeft Voetius zelf deelgenomen aan deze synode en zijn hele leven is hij een vurig 
pleitbezorger geweest van de daar genomen beslissingen Hij doet dat vanuit de 
overtuiging dat deze doctnna de bron is waaruit de ware pietas gevoed wordt " 

13 Gisbertus Voetius, Pohticae ecclesiasticae parus primae libn duo priores, Amsterdam 1663 Parus pri 
mae libn duo postenores, Amsterdam 1666, Pars secunda, Amsterdam 1669, Pars leriia Amsterdam 
1676 

14 Pobhca Ecclesiastica I, p 343 481 
15 A de Groot Gisbertus Voetius m M Greschat (Hrg) Orthodoxie und Pietismus Gestalten der 

Kirchengeschichte, Band 7, Stuttgart Berlin Koln Mainz 1982, S 150 
16 C Graafland, Voetius als gereformeerd theoloog, in J van Oort ea , De onbekende Voetius, Kampen 

1989, p 14 
17 Zie G Voetius, Proeve vande cracht der godtsalicheyt, Amsterdam 1628 
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7.1 Theologie met een praktisch karakter 

Voor Voetius is elk onderdeel van de theologie praktisch, daar de gereformeerde 
theologie suo genere practica est^^ : "In ruime zin opgevat kan praktische theologie 
elke [vorm van] theologie aanduiden die in overeenstemming met de Heilige Schrift of 
op basis daarvan onderwezen wordt, hetzij in commentaren op de Schrift, hetzij in de 
[bespreking van de] algemene leerstukken en de catechese. Alle theologia viatorum 
(d.w.z. godgeleerdheid van de pelgrimerende kerk J.W.v.P.) is namelijk krachtens de 
eigen aard een op de praktijk gerichte vorm van onderwijs, en geen enkel deel ervan 
kan naar behoren en volkomen behandeld worden als het niet in praktische zin 
behandeld wordt, dat wil zeggen: met toepassing op de praktijk van de boetvaardigheid, 
het geloof, de hoop [en] de liefde, ofwel voor het gebruik in vertroosting of aanspo
ring"." Toch kent hij ook de praktische theologie als een apart onderdeel van de 
theologische encyclopedie. Hij behandelt daarin het laatste stuk van de Heidelbergse 
catechismus, de liturgische formulieren en de kerkorde. Voetius komt tot een driedeling 
in de praktische theologie: 1. de theologia moralis, 2. de theologia ascetica en 3. de 
politica ecclesiastica}° Met de verwijzing naar de uitleg in de Heidelbergse catechis
mus van de decaloog (theologia moralis), het gebed (theologie ascetica) en de sleutels 
van het hemelrijk (politica ecclesiastica), wil Voetius aantonen dat de praktische kant 
van de theologie geen vreemd element was, maar vanaf begin bekend bij de reformato-
ren.2' 

Er is een vrij positieve waardering bij Voetius voor de natuurlijke theologie. In zijn 
theologie maakt Voetius vaak de beweging van het algemene naar het bijzondere, van 
de natuurlijke theologie die organisch voortgezet wordt in de bovennatuurlijke theolo
gie. De redelijkheid van de algemene openbaring en de redelijkheid van de natuurwet
ten vormen samen met de redelijkheid in de religie een fundament waarop verder 
gebouwd kan worden. Hierin vertoont hij een sterke overeenkomst met de scholastieke 
theologie.̂ ^ De functie van de natuurlijke theologie is voornamelijk tweeledig: op de 

18 G Voetius, TA AXKHTIKA sive Exerctlia pielatis, voorwoord *3 Cf p 12 "Theologia tota ( ) 
quamvis sit practica " 

19 "Theologia practica late accepta notare potest omnem Theolog|am quaecunque secundam sacras literas 
aut ex us traditur sive in commentariis ad scripturam, sive m locis communibus, & catechezibus quia 
omnis Theologia viatorum suo genere est disciplina practica, nee potest ulla ejus pars nte ac plene 
tractan, quae non practice tractetur, hoc est, applicate ad praxm resipiscentiae, fidei, spei, cantatis, seu 
ad usum consolationis aut adhortationis" Dtsp.Sel III, p 1 

20 G Voetius, Disp Sel III, p 2/3. "Nos cum praelectiones locorum communium et hebdomadales 
disputationes a primis professionis nostrae in hac Academia exordiis ordine instituissemus ad confessio-
nem Belgicam, tertiam partem Catechesios, liturgiam et canones ecclesiasticos partiti tune sumus poste-
riorem partem theologiae (quam practicam appellamus) in tres sectiones, quarum prima continebat 
theologiam moralem et casuisticam lam inde a tertia parte catechesios usque ad tit de predicatione 
secunda asceticam, h e exercitia pietatis seu praxin devotionis, ab tit catechesios de predicatione, usque 
ad finem tertia politicam ecclesiasticam, ad nostram liturgiam, constitutiones ecclesiasticas, et tit de 
clavibus regni coelorum seu disciplina ecclesiastica et secunda parte catechesios hue tractum Ad tertiam 
hanc sectionem reducimus etiam theologiam, quam alii vocant propheticam, seu theologiam practicam 
concionatoriam" Cf TA ATKHTIKA sive Exercitia pietatis, p 12-14 

21 W. van 't Spijker, Voetius practicus, in J van Oort ea , De onbekende Voetius, Kampen 1989, p 244 
22 C Graafland, aart (1989), p 23-24 
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eerste plaats geeft het de mogelijkheid om atheïsme te kunnen bestrijden en in de twee
de plaats biedt het een gezamenlijke ondergrond aan alle mensen ongeacht hun 
geloofsovertuiging, om te kunnen spreken over theologische en ethische zaken. De 
natuurlijke theologie heeft evenwel haar beperkingen: zij biedt de mogelijkheid om te 
weten dat er een God is en hoe Hij moet zijn, maar niet hoe en Wie Hij is; een 
algemene zedelijkheid is mogelijk vanuit Gods algemene werken in de schepping, maar 
goede werken zijn vandaaruit niet mogelijk.̂ ^ Het licht van de genade is onmisbaar 
en niet te vervangen door het licht van de natuur.̂ " 

Bij Voetius is een ethische karaktertrek terug te vinden in zijn theologie: niet alleen 
het intellectuele, maar vooral het emotionele en affectieve element krijgen de volle 
nadruk. Daardoor ontvangt de heiliging van het leven aan de hand van de uiüeg van de 
decaloog veel aandacht.^^ Dit hangt samen met Voetius' visie op het geloof: hij ziet 
het geloof niet als het begin, maar als effect van de wedergeboorte. Het geloof is een 
zaad dat bij de wedergeboorte wordt gezaaid. In de regel is het mogelijk reeds bij de 
kleine kinderen van het verbond van zulk een zaad des geloofs uit te gaan.^' In de 
loop van de tijd ontstaat dan het geloof in zijn volle ontplooiing, door een bekerings
proces heen en door de opvoeding in de verbondsgemeenschap. Dit roept het geweten 
wakker om de zonde te signaleren. De mens begint zich dan biddend open te stellen 
voor verbetering van het leven en een ernstige studium pietaüs. Het geleidelijke, bijna 
onmerkbare groeien naar de bekering toe, beschrijft Voetius zeer gedetailleerd. In zijn 
distincties en definities komt een fijne opmerkingsgave voor het innerlijke leven aan 
het licht, "wozu er durch eine tiefe Ehrfurcht vor dem Wirken des Hl. Geistes getrieben 
wurde".^' De bekering is compleet als de wedergeborene daadwerkelijk tot de gerijpte 
gestalte van de nieuwe mens is gekomen, een "completa seu formata novi hominis 
dispositio et habitus".^^ In deze manier van denken hebben de exerciatia pietaüs een 
vaste en bijna noodzakelijke plaats; immers zij leiden binnen in het proces van de 
bekering. Bij de wedergeboorte wordt het zaad gezaaid; de groei is van God, maar 
mensen (vooral opvoeders en ouders) moeten de akker verzorgen. In dat kader dringt 
Voetius erop aan dat de toekomstige pastores erop toe zullen zien dat er in de gezinnen 
aandacht is voor deze zaken. Zo gaat Voetius in het spoor van de Dordtse Leerregels 
waar de wedergeboorte niet wordt opgevat in de zin van de totale vernieuwing van het 
leven, maar als instorting van het nieuwe leven.^' De rechtvaardiging heeft hierdoor 
bij Voetius niet meer die centrale plaats die zij bijvoorbeeld bij Luther wel heeft. 

23 W. van 't Spijker, Gisbertus Voetius (1589-1676), in: T. Brienen e.a.. De Nadere Reformatie. Beschrij
ving van haar voornaamste vertegenwoordigers, Den Haag 1986, p. 52. 

24 Disp.Sel. I, p. 3, vgl. W. van 't Spijker, Gisbertus Voetius (1986), p. 53. 
25 W. van 't Spijker, Voetius practicus (1989), p. 246. 
26 Disp.Sel. II, p. 403: "Semen et radix fidei". 
27 A. de Groot, a.a.O. (1982), S. 155. 
28 Aangehaald bij A. de Groot, a.a.O. (1982). 
29 DL III/IV, 11: "Spiritus regenerantis efficacia ad intima hominis penetrat, cor clausum aperit, durum 

emollit, praeputiatum circumcidit, voluntati novas qualitates infundit facitque eam ex mortua vivam, ex 
mala bonam, ex nolente volentem, ex refractaria morigeram agitque et roborat eam, ut, ceu arbor bona, 
fructus bonarum actionum proferre possit". (cursivering J.W.v.R), Latijnse tekst geciteerd uit: J.N. 
Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse belijdenisgeschriften, Amsterdam 1976 ,̂ p. 256. 
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Als nchtsnoer voor het dogmatisch onderwijs gebruikt Voetius de Synopsis Punoris 
Theologiae van de Leidse hoogleraren, het Schatboek van Ursinus, werken van Go-
marus (zijn leermeester en promotor) en van Maccovius, Medulla theologica en Casus 
conscientiae van Amesius '° Soms wordt zelfs de Summa van Thomas van Aquino 
behandeld om de studenten vertrouwd te maken met tal van subtiele onderscheidingen 
en dialectische figuren van de middeleeuwse scholastiek In de regel wordt Voetius het 
meest gewaardeerd om zijn praktisch-theologische bijdrage en veel minder of niet om 
zijn theologisch-dogmatische arbeid Het is echter de vraag of dit wel juist is " 
Voetius heeft een indrukwekkende poging ondernomen om de praktische aard van de 
gereformeerde theologie in het licht te stellen Reeds in zijn inaugurele oratie tekent hij 
de eenheid van vroomheid en wetenschap als zijn ideaal en in zijn voornaamste werken 
probeert hij de leerstukken ook werkelijk te verbinden met het geestelijke leven 

7 2 Gereformeerde scholastiek bij Voetius 

De scientia die door Voetius met de pietas verbonden wordt, is meer concreet de 
scholastieke wetenschap die in hoge mate door de logica, dialectiek en metafysica van 
Aristoteles is bepaald Zonder al te veel reserves maakt Voetius van de scholastieke 
wetenschappelijke terminologie gebruik om het geloof en de pietas te beschrijven en te 
verdedigen ^̂  Hierin is Voetius een kind van zijn tijd Hij heeft reeds als student in 
Leiden de invloed van Anstoteles ondergaan " Via G Amesius heeft de denkwereld 
van W Perkins invloed uitgeoefend op Voetius Perkins heeft de scholastieke denkme
thode verbonden met de op de praktijk genchte methode van P Ramus tot een synthese 
die vruchtbaar bleek voor de puriteinse beweging ^'^ De belangstelling voor het Engel
se puritanisme heeft Voetius bevestigd in zijn positieve kijk op de scholastieke 
theologie Er is echter een verschil met Perkins, omdat Voetius Ramus heeft afgewe
zen Het voornaamste motief hiervoor is dat naar de mening van Voetius Ramus in zijn 
bestrijding van Anstoteles te ver is gegaan " C Graafland wijst erop dat het bezwaar 
van Voetius tegen de middeleeuwse scholastieke theologen is, niet dat zij te veel, maar 
te weinig anstotelisch dachten *̂ Daarom is het begrijpelijk dat Voetius in de strijd te
gen de cartesiaanse filosofie veel verwacht van de klassieke aristotelische denkmethode 
Wat Voetius vooral m de aristotelische filosofie afwijst, is het stenele karakter ervan 
wegens het gebrek aan pietas Niettemin kan de theologie gebruikmaken van de filoso-

30 Disp Sel III, p 8-9, cf Politica Ecclesiamca II, p 750 
31 C Graafland, a art (1989) p 19ev 
32 W van 't Spijker, aart (1992) p 42 43 
33 A C Duker, a w, deel I, p 52 
34 Vgl C Graafland, Van Calvijn lot Comrie Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in 

het Gereformeerd Protestantisme, Deel 3 & 4, 3 Heidelbergse theologen 4 Puriteinse theologen, Zoe-
termeer 1994, p 134-195 en de daar aangehaalde literatuur Zie ook W van t Spijker, a w (1998), p 
38-41 

35 DispSel III, p 686 Zie A C Duker aw deel I p 18 
36 C Graafland Gereformeerde Scholastiek VI De invloed van de scholastiek op de Nadere Reformatie 

(1) m ThR (30) 1987 p 120 
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fie als instrument van redelijk denken wegens het natuurlijke licht dat God in de 
schepping heeft gegeven Voetius gaat zelfs zover dat hij stelt dat het logisch denkver 
mogen van de mens niet is aangetast door de zonde " De menselijke ratio mag nooit 
de rechter van het geloof worden, maar zij mag er wel de dienares van zijn Het Woord 
van God blijft objectief beginsel en hoogste norm van de waarheid De pietas houdt 
een principiële prioriteit over de scientia 

Het IS de gereformeerde orthodoxie - en Voetius als voorname vertegenwoordiger 
daarvan - kwalijk genomen dat zij zich zo sterk verbonden heeft met de scholastieke 
methode '* De negatieve beoordeling wekt de indruk dat de gereformeerde scholastiek 
is afgedwaald van het spoor dat de theologen van de Reformatie hebben ingezet 
Recente studies wijzen uit dat dit beeld moet worden bijgesteld en nader genuanceerd 
Allereerst moet erop gewezen worden dat de scholastieke methode naast humanistische 
invloeden, van meet af aan een plaats heeft gehad in de reformatonsche theologie " 
Dit pleit meer voor continuïteit dan discontinuïteit tussen de Reformatie en de Nadere 
Reformatie Verder wijst A Vos erop dat ten tijde van Voetius de betekenis van 
'scholastiek' en 'aristotelisch' vaak neerkomt op 'oud' of 'wetenschappelijk' en niet per 
se een aanduiding is van een specifieke filosofische preoccupatie of een bepaald sys
teem dat gebaseerd is op een centraal dogma'"' Tenslotte lijkt het aannemelijk dat de 
populariteit van de scholastieke methode in de gereformeerde orthodoxie samenhangt 
met 1 de systematische kracht ervan (in de tijd van de Reformatie is het nodig om in 
hoofdlijnen duidelijke bijbelse instructie te geven, in de penode van de opkomende 
Nadere Reformatie is er behoefte aan verdieping en onderzoek van de systematische 
samenhang tussen de leerstukken), 2 de pedagogische waarde voor de vorming van 
predikanten (de gereformeerde scholastiek heeft een gemeenschappelijk instrumentari
um met de middeleeuwse scholastiek zodat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd 
blijft), 3 de polemiek met Rome (scholastiek-gekleurde argumenten van rooms 
katholieke zijde moesten weerlegd worden)'" 

Ovengens heeft de scholastieke methode voor het besef van Voetius slechts instru 
men tele en geen inhoudelijke waarde voor de theologie, hetgeen onder meer blijkt uit 
enerzijds zijn kritische houding ten opzichte van de aristotelische filosofie en anderzijds 
de open houding naar nieuwe(re) vormen van filosofie '^^ Voor Voetius heeft het 

37 C Graafland ThR (30) 1987 p 127 met verwijzing naar C Steenblok Voetius en de sabbath Hoorn 
1941 p 264 

38 W van 't Spijker, Gereformeerde scholastiek II in ThR (29) 1986, p 27, Idem, Gisbertus Voetius 
(1986), p 68-71, 83, Idem Orthodoxie en Nadere Reformatie in T Bnenen e a , Theologische aspecten 
van de Nadere Reformatie, Zoetermeer 1993, p 12/13,22 Vgl C Graafland, Gereformeerde scholastiek 
VI in ThR (30) 1987 p 118 e v. Idem Voetius als gereformeerd theoloog (1989) p 24 e v Zie voor 
een kort overzicht C A de Niet, aw,p LXVII-LXIX 

39 C A de Niet aw p LXIX e v , met verwijzing naar BG Armstrong, Calvinism and the Am\raut 
Heresy Protestant Scholasticism and Humanism in Seventeenth Cenlur\ France London 1969 R A 
Muller, Post Reformation Reformed Dogmatics Vol I Prolegomena to Theology, Vol 2 Hoh 
Scripture The Cognitive Foundation of Theology, Grand Rapids Mich 1987 1993 

40 A Vos Voetius als reformatorisch wijsgeer in J van Oort e a De onbekende Voetius Kampen 1989 
p 229 

41 WJ van Asselt en E Dekker in De scholastieke Voetius p 10 12 CA de Niet aw p LXX e v 
42 A Vos a art, p 228 e v 
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woord scholastiek in strikte zin betrekking op een methode in de theologie die Petrus 
Lombardus begonnen is en Thomas van Aquino verder heeft ontwikkeld Scholastiek 
in deze zin opgevat, is geen aanduiding van een bepaalde periode uit de kerkgeschiede
nis of van een vorm van theologie met een bepaalde inhoud, maar van een weten
schappelijk instrumentarium dat iedere student in de middeleeuwen en ook in de 
/eventiende eeuw als basisvaardigheid moest beheersen"' Deze methode valt te 
waarderen waar het de didactische en apologetische aspecten betreft, maar verder acht 
Voetius dat de ware scholasticus hemelsbreed verschilt van de scholastieke Sententien-
commentatoren. Het onderscheid heeft niet zozeer te maken met de methode alswel met 
de inhoud van de stof die behandeld wordt"" "Voetius accepteert de scholastiek 
jormeel (als methode), maar materieel (beschouwd naar sommige aspecten van haar 
inhoud) wijst hij haar af" "̂  Voetius weet zich verbonden met de scholastieke traditie, 
maar houdt een kritische distantie"'' De theologie van Voetius is niet te verstaan zon
der de humanistische, reformatorische en piëtistische invloeden in rekening te brengen 
naast de scholastieke methode De hoeveelheid literatuur waarnaar Voetius verwijst in 
zijn werken is indrukwekkend en heeft hem de bijnaam van een helluo librorum 
bezorgd. De bronnen waarvan Voetius gebruikmaakt zijn globaal te verdelen in 1 de 
profane literatuur van de klassieke oudheid, 2 de oud-chnstelijke bronnen (kerkvaders, 
uitspraken van concilies en synoden), 3 middeleeuwse theologen, 4 protestantse schrij
vers Dat Voetius ruimhartig gebruikmaakt van het werk van scholastieke en mystieke 
theologen uit de middeleeuwen, is hem met altijd in dank afgenomen Ondertussen 
wijst het er wel op dat Voetius met zijn theologiseren bewust heeft willen staan in de 
volle breedte van de una sancta catholica ecclesia Opvallend is verder dat er relatief 
weinig verwijzingen te vinden zijn naar het werk van de reformatoren Het is C A de 
Niet toe te stemmen wanneer hij hierover zegt dat de behoedzaamheid met betrekking 
tot citaten van auteurs uit de Reformatie en later tijd en de voorkeur voor een argumen
tatie op basis van uitspraken van de kerkvaders, voor een groot deel uit historische om
standigheden IS te verklaren De Rooms-katholieke Kerk heeft ten tijde van Voetius nog 
een grote invloed en de remonstranten zijn nog maar pas veroordeeld op de Synode van 
Dordrecht Naar die beide kanten toe werkt een beroep op het werk van de refor
matoren en gereformeerde auteurs eerder afstotend dan overtuigend Een beroep op de 
autoriteit van de kerkvaders zal dan wellicht meer effect sorteren "̂  

In de confrontatie met vertegenwoordigers van het cartesiamsme stelt Voetius zich 
op als verdediger van de scholastiek Dat zorgt voor veel conflictstof"* Descartes 
bouwt zijn filosofische gedachten op zonder enige vorm van autoriteit buiten de mens 
zelf Voetius verwijt hem dat deze manier van denken een catastrofale breuk inhoudt 
met de bestaande maatschappelijke, wetenschappelijke en kerkelijke conventies en dat 

43 W J van Asselt en E Dekker, in De scholastieke Voetius p 4 
44 Disp Sel I, De theologia scholastica, p 13 14, 24 26 
45 WJ van Asselt en E Dekker (red ), De scholastieke Voetius, p 23 
46 Disp Sel I, p 27 
47 C A de Niet, aw,p LVIII noot 192 
48 A C Duker, a w, deel II, p 132 201, Th H M Verbeek, Voetius en Descartes, m J van Oort e a , De 

onbekende Voetius, Kampen 1989, p 200-219 
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deze manier van denken uiteindelijk tot atheïsme voert'" Door zijn aansluiting bij de 
scholastiek is Voetius meer bezig de bestaande manier van denken te conserveren dan 
nieuwe wegen te openen, terwijl juist in zijn tijd de filosofie en de natuurwetenschap
pen tot hele nieuwe denkbeelden en ontdekkingen komen die op veel punten in strijd 
waren met het traditionele wetenschapspatroon A de Groot oordeelt "Het is de tragiek 
van Voetius' leven geworden, dat hij voor deze ontwikkeling, die zich juist in de jaren 
van zijn professoraat doorzette, volslagen blind was" ^° Het is echter niet juist om te 
zeggen dat Voetius volslagen blind is geweest voor de nieuwere ontwikkelingen in zijn 
tijd, integendeel: hij besteedt er veel aandacht en energie aan om de cartesiaanse 
denkbeelden te bestrijden en te weerleggen Het tragische in de confrontatie van de 
denkwerelden van Voetius en Descartes is niet gelegen in de blindheid van Voetius 
voor de nieuwe ontwikkeling, maar daann dat hij m zijn poging zich tegen de cartesi
aanse filosofie te verzetten meer gebruikmaakt van scholastiek-aristotelische in plaats 
van bijbels-theologische argumenten '̂ Het logische en wetenschappelijke gelijk van 
Voetius staat weerloos tegenover het simplistische geweld van Descartes Voetius legt 
er de vinger bij dat de manier van denken van Descartes "individualistisch en wille
keurig de intersubjectieve evolutie van de wetenschap" ondermijnt, met als gevolg dat 
het onwetenschappelijk subjectivisme steeds sneller om zich heen grijpt ^̂  

Coccejus probeert in zijn exegetische methode zoveel mogelijk de aristotelische 
wijsbegeerte uit te bannen om zo te komen tot een verantwoorde bijbelse exegese De 
manier waarop Coccejus heilsgeschiedenis en kerkgeschiedenis verdeelt in penoden, 
brengt hem tot krasse uitspraken over het verschil tussen de oudtestamentische sabbat 
en de nieuwtestamentische zondag Het gevolg is een slepend conflict tussen Voetius 
en Coccejus en hun epigonen over de zondagsheiliging, dat bekend staat als de sabbats-
stnjd " Het te sterk vasthouden van Voetius aan de scholastieke manier van denken, 
IS er de oorzaak van dat hij de positieve elementen in Coccejus' werk niet voldoende 
opmerkt en verwerkt 

49 AC Duker aw deel II p 151 159 180 201 deel III, p 8 2 e v , A de Groot, aart (1982) p 160 
A Vos, a art p 228 223 237 

50 A de Groot, De pietate, p 24 Vgl Idem aart (1982), p 160 161 
51 Vgl S van der Linde, De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn, Wagenmgen 1943 p 13 H Jonker 

Het Derde oog, afscheidscollege in J H van de Bank e a , Ervaren waarheid, Nijkerk 1984, p 182 vv 
Jonker deelt de zorg van Voetius met betrekking tot de cartesiaanse filosofie, maar kiest voor een andere 
manier van bestrijden Jonker wil met een variant op het bekende cartesiaanse parool cogito ergo sum 
liever opponeren vanuit de stelling ego existo coram Deo ergo cogito, t a p p 184 

52 A Vos, a art, p 238 Vos wijst erop dat Descartes verder gaat dan de nominalisten (die stellen dat er 
geen universaha los van het menselijke denken kunnen bestaan) doordat hij de umversalia beschouwt 
als algemene begrippen in de menselijke geest Dit impliceert dat er slechts niet wezenlijke eigenschap 
pen kunnen zijn, omdat umversalia wezenlijke kenmerken zijn Het gevolg is een onophefbare 
tegenstrijdigheid in de kern van het denken van Descartes Want wanneer van de gehele werkelijkheid 
geldt dat zij slechts niet-wezenlijke eigenschappen kan hebben, dan is dat een wezenlijke eigenschap van 
de werkelijkheid geworden A art, p 239 241 

53 AC Duker, a w, deel II p 202-270 C Steenblok aw (1941), L Janse, a w . p 61 e v, 93 97 A de 
Groot, aart (1982) p 158 
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Omdat Voetius de scientia zo nauw met de pietas verbindt, moet de vraag gesteld 
worden of de scholastieke invloed die hij in zijn wetenschapsopvatting heeft ondergaan 
ook terug te vinden is in de pietas 

7 3 Pietas bij Voetius 

BIJ Voetius is pietas een kernwoord, dat de sleutel vormt tot het hart van zijn theolo
gie Pietas IS de Latijnse vertaling van het nieuwtestamentische elJoéPeia, dat met 
name in de pastorale bneven voorkomt Voetius vat het blijkens zijn Nederlandse 
publikaties op als 'godzaligheid' en het wordt in zijn spraakgebruik een woord dat de 
gelovige gezindheid aanduidt die samengaat met een levenswijze waarin God als 
Schepper en Verlosser wordt geëerd op alle terreinen van het leven'" Het gaat bij de 
pietas niet alleen om de verklaring en verdediging van de orthodoxe theologie vanuit 
de Heilige Schnft, maar het gaat er in het bijzonder ook om, ' ihre Nutzlichkeit (usus) 
aufzuzeigen und die Sohne der Propheten zu Praxis und Kraft der Gottseligkeit (praxis 
et 'dynamis eusebias') zu fuhren" '̂  Een houding van actieve levensheiliging van de 
gelovige hoort helemaal bij de pietas zoals Voetius zich die voorstelt, immers, hij om-
schnjft haar als "eam esse fidem per cantatem efficacem" ^̂  In de visie van Voetius 
IS pietas geen lege of werkloze vorm van geloof, maar een levende werkelijkheid die 
door de liefde tot zijn doel komt, ejficax wordt en daarmee een herkenbare gestalte 
aanneemt in kerk en wereld 

Er IS een verbinding van de pietas voetiana met de middeleeuwse mystiek 
Ondanks het feit dat Voetius Ruusbroec, Thomas van Kempen en Bemhard van 
Clairvaux kent en er daarom sprake is van continuïteit met de middeleeuwse vroom-
heidsbeleving (devotie), blijft er ook afstand ten opzichte van de mystiek waar
neembaar'' Een unio mystica in de zin van een onmiddellijk contact van de ziel met 
God IS voor Voetius niet denkbaar, omdat mensen op aarde slechts door het geloof God 
kunnen kennen Ook het thema van de vereniging van de ziel met Chnstus ontvangt 
geen bijzondere aandacht in zijn werk Voetius waarschuwt zijn studenten tegen een 
overmatig gebruik van de mystieke geschriften Het denken van Voetius verloopt via 
de lijnen van de pneumatologie door Zijn Woord heeft God Zijn Zoon geopenbaard 
Alleen door Woord en Geest (let op de combinatie - die is constitutief) is God te ken
nen '* Daarin komt uit de overeenkomst tussen de pietas voetiana en de gereformeer
de reformatoren Tegelijk kan er van een verdere ontwikkeling gesproken worden 
Voetius beoogde met zijn praxis pietatis de doorwerking van de Reformatie niet 

slechts in de diepten van het mensenhart, maar ook in de breedte van het volksle-

54 Zit bijvoorbeeld zijn Proeve vande cracht der godisalicheyt Amsterdam 1628 Vgl C Steenblok aw 
(1941) p 49 197 220 A de Groot Pietas im Vorpietismus m i van den Berg en J P van Dooren, 
Pmismus und Reveil Leiden 1978 p 118 e v C A de Niet aw deel I p XXXII XXXIV 

55 A de Groot aaO (1982) S 151 

56 G Voetius De pietate [3] p 30/31 met verwijzing naar 2 Petr 1 5 9 en Jak 3 13 17 

57 Vgl W van t Spijker aw (1998) p 15 

58 A de Groot aaO (1982) S 153 
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ven"." Hierin ligt de aansluiting bij het ideaal van de Nadere Reformatie als vroom-
heidsbeweging. 

De Schrift heeft een onfeilbaar gezag dat op inspiratie door de Heilige Geest 
berust. Daarom heeft de Schrift niet alleen historisch maar ook normatief gezag over 
leer en leven. Voetius gaat zover in zijn inspiratieleer, dat hij de Hebreeuwse conso
nanten, vocalen en interpunctie van de masoretische tekst toeschrijft aan de ingeving 
van de Geest.*" Daarbij maakt Voetius het onderscheid tussen inwendige en uit
wendige openbaring. Zaligmakende kennis wordt verkregen door samenwerking van de 
uitwendige bijzondere openbaring door Gods Woord en de zaligmakende inwendige 
openbaring van de Heilige Geest. De inhoud van de openbaring is God als hoogste 
Waarheid en als hoogste Goed. Dus God èn Zijn werken zijn beide voorwerp van de 
kennis Gods en van de theologie. Voor het verstand en voor de wil is deze openbaring 
van God niet alleen van belang voor het verwerven van kennis, maar ook voor het 
handelen als dienst aan God en de naaste. Het gaat in deze theologie om kennis en 
dienst.*' 

De praxis pietatis kan bij Voetius het best worden aangeduid met het woord 
praecisitas: "de nauwkeurige en volkomen overeenstemming van de menselijke daden 
met de wet Gods".*^ Het is een vorm van geloofsgehoorzaamheid (observantia), die 
geboren is uit de vreugde over de wet van God. Het gevaar van farizeïsme en ca
suïstiek is erg groot. Voetius begrijpt dat wel. Besef van eigen onvolkomenheid in het 
licht van de wet kan ontaarden in krampachtige nauwgezetheid, maar daar is het hem 
niet om begonnen. Zijn ideaal is een vroomheid die op een doordachte wijze emst 
maakt met het dienen van God in het leven van elke dag. De praecisitas van de pietas 
ontvangt zijn weloverwogen gestalte met behulp van de scholastieke scientia. Daarom 
is de praecisitas bij Voetius te beschouwen als het resultaat van de verbinding van de 
pietas voetiana met de scientia scholastica. Door de vorm van disputaties en strijd
schriften heeft de manier van presenteren van de stof voor ons weinig aantrekkelijks. 
Dat heeft de pietas bij Voetius de naam bezorgd van dor, schools en wettisch. Dit is 
slechts ten dele juist. De scholastieke vorm leidt tot een vermoeiende veelheid van 
onderscheidingen en soms tot vergezochte conclusies die niet meer relevant zijn. De re
formatorische nadruk op de werking van Woord en Geest die leidt tot een houding van 
observantia maakt dat de mystieke kant van de pietas betrokken blijft op het leven van 
elke dag. Voetius gaat er niet de kant mee uit van een ongezond mysticisme dat alleen 
op zichzelf gericht is en de eigen zielstoestanden. Geestelijke introversie is vreemd aan 
het werk van Voetius; het wordt veeleer gekarakteriseerd door een grote betrokkenheid 
bij concrete situaties zoals die zich voordoen in kerk en wereld. 

59 W. van 't Spijker, a.w. (1998), p. 23. 
60 W. van 't Spijker, a.art. (1992), p. 49. 
61 C. Steenblok, a.w. (1942), p. 50 e.v, 
62 A. de Groot, De pietate, p. 12, Idem, a.a.O. (1982), S. 151, cf. Disp.Sel. III, p. 61; V, p. 706-708; Poli

tica Ecclesiastica II, p. 234. 
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7.4 De betekenis van de triniteitsleer binnen Voetius' theologia practica 

Geheel in de lijn van het uitgangspunt dat de gehele theologie suo genere praktisch van 
aard is, spitst de behandeling van de triniteitsleer bij Voetius zich toe op de praktische 
betekenis ervan voor het geloof en de daarbijbehorende pietas. In het eerste deel van 
de Disputationes Selectae is een disputatie te vinden De necessitate et utilitate dogmatis 
de SS. Trinitate.^^ Inhoudelijk sluit Voetius zich aan bij de traditionele opvattingen 
omtrent het triniteitsdogma, dat hij met kracht verdedigt tegen de unitarische standpun
ten van de socinianen. Hij keert zich tegen de mening van de remonstranten, dat het 
geloof in de Triniteit niet noodzakelijk is tot zaligheid en dat de betekenis van het 
triniteitsdogma daarmee slechts theoretisch en niet praktisch is." Voetius stelt dat wij 
zonder de Drieëenheid God niet echt kunnen kennen en in Hem geloven als de su-
premus autor & operator van onze zaligheid. Indien wij de Zoon niet erkennen als de 
goddelijke Persoon die één is met de Vader, dan maken wij een schepsel tot de 
bewerkende oorzaak van het heil en zouden aldus de eer die God toekomt aan een 
schepsel toeschrijven. Hetzelfde geldt voor de Heilige Geest die de auteur is van de 
gemeenschap aan de zaligmakende genade. De erkenning van de Triniteit heeft daarom 
direct te maken met het kennen en dienen van God.*^ Verder is het dogma van de 
Triniteit de oorsprong voor vele andere fundamentele dogmatische leerstukken: de zen
ding van de Zoon, Zijn komst in het vlees. Zijn genoegdoening, de opstanding, de 
zending van de Heilige Geest en de goddelijke werkingen zoals de rechtvaardiging, hei
liging en vertroosting enz. kunnen alleen recht verstaan worden wanneer ze worden te
ruggevoerd op de drieënige God.*' 

Na de uiteenzetting en verdediging van de triniteitsleer komt Voetius in het pars 
secunda van de disputatie toe aan de utilitate & praxi hujus dogmatis. Met een - voor 
een scholastieke disputatie - opmerkelijke gedrevenheid beschrijft Voetius in meesle
pende woorden de positieve waarde van het triniteitsdogma voor de praktijk van het 
geloof. Hieruit blijkt hoezeer hij zich persoonlijk betrokken weet bij de stof die hij 
behandelt. Het gaat hem niet om een steriel exposé van een dode theorie, maar om een 
levende werkelijkheid waaraan hij zijn behoud te danken heeft. 

63 Disp.Sel. I, p 466-520, onderverdeeld in de volgende stukken, pars prima, p 466-477 over de noodzaak 
van het dogma, pars secunda, p. 477-487 over het praktische nut van de triniteitsleer, pars terlia (met 
consectarmm), p. 487-511 gaat in op vragen die te maken hebben met de tolerantie in kerk en maat
schappij ten opzichte van anti-tnnitariers, tenslotte is er de appendix, p. 512-520 waarin enige vragen 
rond de positie van de remonstranten worden behandeld A C Duker maakt melding van een Nederland
se vertaling van deze disputatie in 1641 Zie A C Duker, a w III, p. 41/42 noot 4 

64 Disp.Sel. I, p. 469 "Conjungimus & statuimus tam ad salutem aeternam seu internam communionem 
cum gratia & gloria Dei, quam ad communionem externam cum ecclesia visibili & particulan ejusque 
pnvilegiis necessarium esse, ut quis corde credat & ore cofiteatur mysterium Tnnitatis" De conclusie 
kan geen andere zijn dan- "Sine quo dogmate necessaria & summa causa gratiae salutaris & salutis co-
gnosci aut credi non potest, illud ipsum est cognitu & creditu necessarium", o.c, p. 472; cf. p 477 

65 Disp.Sel. I, p. 472 Vgl. B Loonstra, De leer van God en Christus in de Nadere Reformatie, in. T. 
Brienen e a , Theologische aspecten van de Nadere Reformatie, Zoetermeer 1993, p 108. 

66 Disp.Sel I, p 472-473 Cf. Argumentum IX p. 473: "Quod dogma habet quamplurimos & insignes usus 
practices, hoc est ( ) quod promovet fiduciam & obedientiam Deo Christoque debitam, illud est 
necessarium, non vero problematicum, de quo se sine noxa aut pietatis & bonae conscientiae jactura in 
utramque partem liceat libere propherare Sed dogma Trmitatis est tale". 
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In de eerste plaats heeft de kennis van en het geloof in de'ene ware God gevolgen 
voor de usum & praxin verae religionis, want alleen het dogma van de Triniteit tradit, 
quis sit verus Deus. Vervolgens legt Voetius een verbinding tussen de opera ad extra 
van elk van de drie Personen in God en de beoefening van bepaalde aspecten van de 
praktijk van het geloof: "Indien de kenmerkende en aan de eigenheid [van ieder van de 
goddelijke personen] aangepaste orde en werkwijze van de personen m hun werken 
naar buiten telkens op een [voor elk der goddelijke personen] kenmerkende manier een 
[eveneens] kenmerkende praktijk oproept en aan de gedachten voorstelt, te weten [die 
van] devotie, geloof, aanbiddmg, vertrouwen, enz., dan bezit het dogma van de 
Drieëenheid dus in onze geest en wil [een reeks] bijzondere en op de praktijk gerichte 
toepassingen"." Voor de praktijk van de pietas houdt dit onder meer ook in dat men 
zich in het gebed in het bijzonder tot God de Vader, de Zoon of de Heilige Geest kan 
richten of de gebeden in de naam van deze Personen kan besluiten. 

Op de tweede plaats wordt de eenheid tussen de drie goddelijke Personen ons 
voorgehouden als een voorbeeld en een norm {exemplum & norma) tot vertroosting en 
navolging voor de praktijk van ons geloofsleven en gemeentelijk leven om de verbon
denheid met God en met elkaar te beleven. De eenheid in God tussen de drie goddelij
ke Personen is het fundament waardoor wil en gevoel in God en ook m de mens als 
een eenheid gezien kunnen worden: "Het christendom houdt tegenover de kritische op
merkingen van de anti-trinitarièrs staande dat hieronder niet verstaan wordt de enkele 
verbinding van wil en [onderlinge] instemming, maar de niet onder woorden te brengen 
verbinding in de eenheid van deze ondeelbare Essentie [Zijnsvorm] die - als men dat 
zo zeggen mag - het fundament is van de eenheid in willen en instemmen".'''' De 
gelovigen vertroosten zich met de werkingen van God in hun hart, "wanneer zij zich in 
gedachten van het een-zijn van de Vader en de Zoon begeven tot het gemeenschap 
hebben, het blijven, het inwonen en het in zeer nauwe verbondenheid aanwezig zijn 
van de Vader door de Zoon in ons".'^ Door de werkingen van de drieenige God die 
de gelovigen in zich gevoelen, wordt het dogma van de Triniteit beleefd. Het overden
ken daarvan geeft het geloof en vertrouwen zicht op de laatste en diepste grond van het 
heil: Deus unus & trinus. Voetius wijst op Rom. 5 en 8: God is de Vader van de 
gelovige geworden omdat Christus het kindschap van God schenkt. Omdat Jezus Kind 
van God is, mag de gelovige het ook zijn. Niets kan dan scheiden van de liefde van 
God de Vader in Christus, omdat de Zoon in de gelovige blijft en de Vader blijft in de 
Zoon. Zo worden de wankelmoedige gewetens gesterkt door de eenheid der goddelijke 
Personen en door de liefde van de Vader jegens de Zoon, omdat Jezus Zelf de eenheid 
met de Vader heeft betrokken op de eenheid van de Zijnen met Hem en de Vader (Joh. 
17, 21-23). De gelovigen ervaren de verborgen eenheid met God door het geloof en de 

67 "Si peculiaris & appropriatus ordo ac modus operandi personarum in operibus ad extra peculiari ratione 
peculiarem praxin objicit & suggerit, devotionem, scil fidem, adorationem, fiduciam &c. Ergo dogma 
de Trinitate hah)et in mente ac voluntate nostra peculiares usus practicos". Disp Sel I, p 478 

68 "Tenet Christianismus contra glossas Anti-Tnnitarias, hic non intellegi conjunctionem solummodo vo
luntatis & consensus, sed ineffabiiem lUam in unitate ejus essentiae mdividuae, quae fundamentum est 
(ita loqui liceat) unitatis in volitione & consensu". Disp.Sel. I, p. 479. 

69 ".. dum discurrunt ab unione patris & filu, ad communionem, mansionem inhabitationem, arctissimam 
praesentiam patris per filium in nobis" Disp Sel. I, p. 480 

172 



liefde Onder elkaar worden de gelovigen verbonden door de ene Geest en de band van 
de vrede Daarin ligt tevens de opdracht besloten om zich in te zetten om deze eenheid 
te bewaren Haec quidem praxis consolatioms ™ 

In zijn onderzoek naar de godsleer en de chnstologie in de Nadere Reformatie 
komt B Loonstra tot de conclusie dat bij de door hem besproken theologen de 
identificatie van Gods wezen met Zijn besluiten in combinatie met een sterke nadruk 
ip de transcendentie en de onveranderlijkheid van God leidt tot een voorstelling van 
zaken waarbij God met werkelijk sprekend en handelend in de tijd en de menselijke 
werkelijkheid ingaat Deze godsleer - aldus Loonstra - belemmert een werkelijke per
soonlijke ontmoeting met God doordat de nabijheid van God geduid wordt als een in
druk in het gevoelsleven die door de Heilige Geest wordt gewerkt" 

Historisch gezien heeft de nadruk op de onafhankelijkheid, enkelvoudigheid, 
eeuwigheid en onveranderlijkheid van God te maken met de strijd tegen de remonstran
ten Het werd gebruikt om het reformatorische sola gratia te verdedigen tegen vormen 
van alverzoenmg, semi-pelagiamsme en de gedachte dat God besloten heeft die mensen 
ot het eeuwige leven uit te verkiezen, van wie Hij vooruit wist dat zij zouden gaan 
geloven en m het geloof volharden De accenten die in de Nadere Reformatie zijn 
gelegd binnen de godsleer hebben echter ook hun problematische kanten In de christo
logie zijn de gevolgen van deze manier van denken terug te vinden in de wijze waarop 
gesproken wordt over de incarnatie en de kenosis De menswording van Christus is 
geen vernedering van de Zoon naar Zijn godheid, maar een verhoging van Zijn mense
lijke natuur Vervolgens vernedert de God-mens zich uitsluitend naar zijn aangenomen 
menselijke natuur Op overeenkomstige wijze wordt de ontlediging geduid als een (tij
delijke) verberging van de goddelijke heerlijkheid '̂  

BIJ Voetius liggen deze zaken zeer genuanceerd Zoals gebruikelijk in de gerefor
meerde orthodoxie hangt hij de klassieke leer van de simplicitas Dei aan Toch gaat hij 
met zover om te zeggen dat Gods wezen zonder meer samenvalt met Zijn eigenschap
pen of besluiten Gods wezen staat op zichzelf en Zijn eigenschappen zoals Zijn kennis 
en wil, zijn betrokken op kennis- en wilsobjecten '̂  In de vele nuances gaat het 
Voetlus om zuivere begripsmatige onderscheidingen die als instrumentanum kunnen 
dienen om onder woorden te brengen hoe God zich met de werkelijkheid van mens en 
wereld bezighoudt Een voorbeeld daarvan is de manier waarop hij spreekt over de 
vernedering van Chnstus naar Zijn goddelijke natuur Hij verstaat er niet alleen een 
tijdelijke verberging van de goddelijke heerlijkheid onder, maar ook een subordinatie 
en onderwerping van de Zoon aan de Vader, met het oog op Zijn ambt als Middelaar 
Deze vemedenng van de Zoon is besloten in Gods eeuwige raad en blijft onderschei-

70 DispSel I p 480 
71 B Loonstra, aart (1993), p 111-114, 142, 143 Al Gods woorden en daden in de wereld zijn slechts 

beperkte effecten van zijn eeuwige, onveranderlijke, pure daadwerkelijkheid, op een door God bepaalde 
tijd en wijze toegankelijk voor onze waarneming, maar God zelf komt er niet m mee 

72 B Loonstra, a art (1993) p 116 e v 
73 A J Beek en E Dekker over Gods kennis en wil in WJ van Asselt en E Dekker (red ) De scholastie 

ke Voetius Zoetermeer 1995 p 45 54 en G van den Brink over Gods almacht in a w p 69 82 Cf 
Disp Sel I, De unica et simplicissima Dei essentia p 227 245 De potentia Dei Deque possibili et 
impossibili prima pars p 402 409 
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den van de orde van de goddelijke Personen in de Drieeenheid.^'' Ondanks deze 
opening bij Voetius naar een werkelijk ingaan van God in de geschiedenis, betoogt 
Loonstra aan de hand van De desertiombus spiritualibus dat daarin het persoonlijk 
karakter van de relatie tot God terugtreedt en de ervanngscategone centraal komt te 
staan.'^ Deze conclusie doet echter geen recht aan de ongedwongen manier waarop 
Voetius het gevoel van het gemis van de vertroostende genade en de vaderlijke gunst 
van God plaatst in het grotere verband van de persoonlijke relatie met God "Deze 
verduistering en dit ophouden van de geestelijke vreugde en genieting heeft een 
tweevoudig object Het geschiedt ofwel ten aanzien van God als onze Vader ( ) ofwel 
ten aanzien van Gods genade, of de genademiddelen en de oefeningen der godsvrucht 
(...)" '̂ Op de vraag of men zich in tijden van geestelijke verlating beter kan onthou
den van deelname aan het avondmaal is het antwoord ontkennend, "immers, al 
ontbreekt het gevoel, toch moeten we God met aanhoudend verlangen zoeken en 
aanhangen".'^ Het zoeken en verlangen naar de ontmoeting met God zelf wordt aan
bevolen, ook als de ervaring van Zijn aanwezigheid niet wordt beleefd. Voetius ver
wijst de gelovige in de beproeving naar de werkelijkheid waann God mensen realiter 
tegemoet wil treden het sacrament van de gemeenschap aan het lichaam en bloed van 
Christus 

7 5 Sotenologie en pneumatologie 

"DaB nur das Bekenntnis zur Pradestination im strengsten Sinne den Weg zur Pietas 
ebne, war die in allen seine Schriften behauptete Uberzeugung von Voetius" '* Met 
name in "Proeve vande cracht der godtsaligheyt" (1628) is de verbinding van de ortho
doxe leer en praxis te vinden Het boek ncht zich tegen de bewenng dat de calvinisti
sche leer christenen laks maakt In werkelijkheid doet de rechte leer het hart ontvlam
men in liefde tot God die samengaat met een lust en ijver tot goede werken Omdat 
echter de zonde nog werkzaam is in de harten van de vromen "solle man diese Praxis 
nach der Lehre beurteilen" en met wegens onvolkomenheden veroordelen.'' De pietas 
voetiana is sterk verbonden met het besef dat de mens mets tot zijn eigen zaligheid kan 
toebrengen. 

De onderscheiding tussen inwendige en uitwendige openbanng werkt door in de 
sotenologie. Genade is voor Voetius niet alleen de liefdevolle gezindheid van God 
samen met de gunst die Hij daadwerkelijk betoont, maar daarbij hoort ook "de kracht-

74 B Loonstra, a art (1993), p 117 Disp Sel II, p 280 335 337 
75 B Loonstra, a art (1993), p 139 e v 
76 "Eclipsis & cessatio illa gaudu & delectationis spintuahs ratione objecti gemma est, vel ratione Dei 

tanquam patris nostn ( ) vel ratione gratiae Dei seu mediorum gratiae & exercitiorum pietatis ( ) TA 
AXKHTIKA sive Exercitia pietatis. Cap XX, De desertiombus spiritualibus, p 529 

77 Constanti enim desideratio Deus quarendus est eique adhaerendum, quamvis sensus non adsit O c 
p 551 

78 A de Groot, a a O (1982) S 154 
79 A de Groot, aaO (1982) 
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dadige inwendige zaligmakende genade met haar vruchten" *" Hier maak Voetius een 
onderscheid tussen uitwendige en inwendige verbondsgenade Wet en evangehe vat 
Voetius in bredere en nauwere zin op Het evangehe zegt wat Chnstus gedaan heeft en 
wat God doet, de wet schnjft voor wat de mens doen moet, het evangehe brengt de 
leer van de verlossing in Chnstus en is daarmee religie in objectieve zin, de wet 
schnjft de religie in subjectieve zin voor als godzaligheid en godsdienst van hart en 
leven Het evangelie is motief en de wet norm voor het chnstelijke leven Voetius gaat 
verder in de lijn van Bucer en Calvijn, wanneer hij wet en evangelie relateert aan het 
verbond De doctnna salutans omvat zowel wet als evangelie Hierdoor komt het 
heilzame karakter van de wet naar voren, samen met het ethische karakter van het 
evangelie Bij Voetius echter schuiven wet en evangelie zo dicht naar elkaar toe dat het 
verschil moeilijk meer valt aan te geven De nieuwe gehoorzaamheid aan het evangelie 
functioneert niet alleen als effect van het heil, maar ook als conditie daarvan Het 
heilzame van de geboden van God spreekt Voetius erg aan De vraag is dan wel wat 
het evangelie nog betekent De vernieuwende kracht van het heil wordt ten opzichte 
van de Reformatie verschoven van de uiterlijke prediking van het evangelie naar de 
inwendige werking van de Heilige Geest in het hart Het ligt voor de hand dat het 
nieuwe leven door geloof legalistische trekken krijgt in deze visie **' 

Het schema uitwendig-inwendig keert terug bij het genadeverbond, dat een belofte 
van heil van Gods kant bevat en een plicht voor de mens om in geloof te gehoorzamen 
Het gaat hier over een uitwendig en een inwendig verbond, uitwendige verbondsgenade 
en levensheiliging tegenover de inwendige genade van de wedergeboorte De behande
ling van de wedergeboorte, roeping, bekenng en het geloof van de uitverkorenen zet 
Voetius in met het bespreken en vaststellen van de terminologie die hij gebruikt In de 
onderverdeling keren verkiezing, inwendig en uitwendig verbond steeds terug 1 elec-
tus nunc existens, 2 reprobus existens, 3 regemtus, 4 non conversus 5 conversus De 
uitverkorenen die wedergeboren zijn, delen in zowel de uitwendige als de inwendige 
verbondsgenade (gratia foederali externa & relativa insuper gratia foederah interna 
sanctificationis seu regenerationis impressa & inhaerente, & hinc interna foederah 
relativa justificationis & adoptionis donatus) De verworpenen zijn in het geheel niet 
opgenomen in het verbond {nullo modo foederatus), of maken slechts deel uit van het 
uitwendige verbond {externe foederatus) *' Het grootste deel van hen die gedoopt zijn 
of belijdend lid van de kerk zijn, is niet uitverkoren en sterft weg in zonde, zij behoren 
alleen bij het uitwendig verbond Alle uitverkoren kinderen die worden geboren binnen 
verbond en kerk, hebben reeds van de geboorte af het zaad van de wedergeboorte ont
vangen als een zekere gave of geestelijke genade die door de Heilige Geest is ingestort 
of ingedrukt '̂  Deze geestelijke genade is nog niet op te vatten als habitus of dis-

80 C Steenblok aw (1942) p 53 

81 W van t Spijker Gisbertus Voetius (1986) p 58 61 

82 Disp Sel II De statu electorum ante conversionem p 403 

83 Diip Sel II Depraxifidei p 499 Vgl C Graafland De zekerheid van het geloof Etn oni£xz(xk naat 
de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie Amsterdam 
1977 p 151 die erop wijst dat Voetius in navolging van Perkins het onderscheid maakt tussen de 
gratta prima die zich realiseert in de wedergeboorte en de gratia <>ecunda die met de bekering gegeven 
wordt 
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positio, maar als een geestelijk vermogen, een bovennatuurlijke aanleg.*'' Het is een 
zaad dat vanaf de vroegste jeugd in het hart aanwezig is en op latere leeftijd tot bloei 
kan komen.**' Door de roeping en de daadwerkelijke bekering wordt dit geestelijke 
vermogen actief en effectief. Blijkbaar kan het beginsel van de wedergeboorte tem
poreel ver voor de bekering liggen.** De wortel van het geloof is hiermee tot een op 
zichzelf staande grootheid geworden waaruit bij de bekering een dispositio ontstaat om 
te geloven; deze laatste groeit uit tot de habitus van het geloof.**̂  

Naast de rechtvaardiging als toerekening stelt Voetius dat de rechtvaardiging ook 
een daad is van Gods kant die aan het geloof vooraf gaat. Deze laatste vorm van 
rechtvaardiging is eens en voor altijd geschied ten goede van de uitverkorenen. De 
rechtvaardiging door het geloof volgt op de daad van het geloof die is ontstaan uit de 
habitus infusus.^^ De rechtvaardiging komt hierdoor meer in het perspectief van de 
eeuwigheid te staan dan van de pneumatologie en de heilsorde. "Naar mate wederge
boorte en bekering uit elkaar geplaatst worden schuiven wedergeboorte en geloof in 
elkaar. De rechtvaardiging verdwijnt op de achtergrond en de belangstelling voor het 
evangelie waarin de vrijspraak wordt afgekondigd staat niet meer centraal".**' In plaats 
daarvan krijgt de praecisitas de volle nadruk als de door de wet bepaalde nauwgezette 
levensstijl die past bij het leven van de wedergeboorte. 

Er zijn drie daden van God in de toepassing van het heil: 1. de toezegging van het 
heil dat Christus verdiend heeft,'" 2. de bovennatuurlijke uitwendige openbaring," 

84 Disp.Sel. Il, p. 403: "potentia seu facultas supernaturalis, quae sit semen & radix fidei, spei, caritatis 
postmodum per vocationem & actualem conversionem introducendae". Deze genade is "partim relatio. 
partim qualitas seu facultas spiritualis in mente et voluntate, ex qua tanquam ex semine quodam et po
tentia materiali (ita loquar) actuales di.spositiones, et habitus per impressionem et infusionem Spir.S. suo 
tempore suscitantur", o.c. p. 413. 

85 Vgl. W. van 't Spijker, a.art. (1992), p. 67, die wijst op de ongerijmdheden waar Voetius bij uitkomt 
door zijn standpunt: Luther is wel wedergeboren voor zijn bekering, maar zijn daadwerkelijke bekering 
blijft een open kwestie. 

86 Disp.Sel. II, p. 410: "Tarnen affirmandum est, tamdiu semen illud regenerationis sine uUa germinatione 
sub glebis posse delitescere". 

87 Disp.Sel. II, p. 499: "Est dipositio per vocationem efficacem et actualem conversionem ordinario indita 
atque infusa: quam ab habitu postea mediantibus actibus atque exercitiis efformato distingui ex I 
Cor.3:l,2 etc. nobis coUigere videmur". Vgl. het overzicht bij C. Graafland, a.w. (1961), p. 150-156. 

88 Disp.Sel. V, p. 288. 
89 W. van 't Spijker, Gisbertus Voetius (1986), p. 64. 
90 "Werkelijke handelingen van God (die evenwel [slechts] als zodanig aangeduid mogen worden gelet op 

de [achterliggende] intentie, dan wel in relatie tot het beooogde doel en de uitwerking [ervan]), waarmee 
God, door de vaststelling van het oogmerk, ofwel door het uitspreken van Zijn oordeel, op de uitverko
renen al het goede dat door Christus verworven is, toepast en hun dat toezegt". Disp.Sel. II, De 
Regeneratione, p. 432/433: "Actiones Dei reales (sed intentionales seu relativae a termino & effeclu sic 
denominandae;) quibus per intentionalem constitutionem, .seu .sententiae declarationem Deus electis 
applicat & addicit omnia bona per Christum parta". 
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3 de bovennatuurlijke inwendige openbaring De openbaring van God als getuigenis 
vraagt geloof en toestemming van de mens ' ' Van het pnmum momentum converswnis 
zegt Voetius homo habet se pure passive Maar vervolgens is de bekering ook voluit 
als daad van de vernieuwde mens te beschouwen, die weliswaar afhangt en volgt op de 
genade van dneenige God De mens is het eigenlijke en wezenlijke beginsel van zijn 
eigen berouw, boetvaardigheid en bekering is, niet God, die als werkend beginsel wordt 
gezien In dat verband spreekt hij over de conversio in tweeërlei zin 'De tweede 
betekenis ziet op de daad van Gods tweede genade, waardoor de mens, die door middel 
van de voorkomende of de eerste genade voorzien is van en toegerust met het nieuwe, 
habituele beginsel van het geestelijke leven, hem door de almachtige kracht van God 
ingedrukt, ertoe bewogen en opgewekt wordt om tot daden te komen en ook daadwer
kelijk daden van geestelijk leven, anders gezegd van bekering en geloof te stellen '" 
Daarom is de mens het pnnctpium actualis van de bekering en God het principium ef-

91 Morele handelingen van God wier werkingskracht in figuurlijke zin verstaan moet worden en die via 
het object plaatsvinden waarmee Hij de verkorenen als object verstaan namelijk volwassen mensen 
anders gezegd degenen die het redelijk denkvermogen gebruiken beweegt en op een voor het 
begripsvermogen toegankelijke wijze onderricht door hun namelijk het goede dat door de Verlosser 
Christus verworven rechtmatig toegewezen en toegezegd is voor te stellen en aan te bieden en hen zo 
uit te nodigen tot de aanvaarding daarvan die plaatsvindt langs de weg van de verbondssluiting 
Dtsp Sel II p 433 Actiones Dei morales quarum efficientia metaphorica est & per modum objecti 
sunt quibus objective movet & intelligibiliter instruit electos (adultos scil aut ratione utentes) propo 
nendo scil atque offerendo bona a Christo redemptore acquisita adjudicata & addicta atque adeo ad 
earum acceptationem in vitando quae ht per foederis contractionem 

92 Werkelijke handelingen van God die in werkelijke of zoals jongere auteurs zeggen in fysieke zin 
werkzaam zijn en een werkelijke en inherente verandering in het subject teweeg brengen zijn die 
waarmee God de verkorenen tot deelgenoten in het werkelijke bezit van de inherente goederen en gaven 
maakt Disp Sel II p 433 Actiones reales realiter seu physice (ut recentiores loquuntur) operantes cfc 
realem ac inhaerentem mutationem in subjecto producentes sunt illae quibis Deus electos realis pos 
sessionis bonorum & donorum inhaerentium participes reddit 

93 C Steenblok aw (1942) p 56 e v 
94 Disp Sel II p 435 Secunda significatio respicit actum gratiae Dei secunde per quem homo per gra 

tiam prevenientiem seu primam novo vitae spiritualis habituali principio per omnipotentem Dei facili 
tatem impresso instructus atque informatus praemovetur atque excitatur a Deo ut actus agal & de facto 
vitae spintualis seu resipiscentiae & fidei actus eliciat Over het consequente trinitarische verband van 
de verlossing p 438 Causa efficiens regenerationis (passive scil) prima & summa est Deus pater fi 
lius Spiritus S p 439 Deze macht nu of dit recht van de Middelaar moet men zorgvuldig onder 
scheiden van de macht en de m absolute zin eerste en opperste oorzaak welke is Christus met de Vader 
en de Heilige Geest als éen God Het is een dmg te spreken over Christus in verband met de godsleer 
en iets anders [om over Hem te spreken] in verband met de [goddelijke] huisordening Het is een ding 
Hem te beschouwen als de eenduidig of absoluut eerste opperste en onafhankelijke oorzaak en iets 
anders om Hem te beschouwen als de ondergeschikte lagere afhankelijke [oorzaak] In het eerste geval 
gaat het om wat de Vader de Zoon en de Heilige Geest gemeenschappelijk hebben in het laatste geval 
om wat het kenmerkende en eigene van de Zoon als Middelaar is Est autem haec potestas seu hoc jus 
medidtons sollicite distinguendum a potestate & causa absolute prima ac suprema que est Christus cum 
patre & Spiritu S tanquam unus Deus Aliud est de Christo loqui icai 9eoXo7iav & aliud loqui KOT 
oiKOVO(jiav Aliud est eum considerare ut causam simpliciter seu absolute primam supremam atque 
independentem & aliud considerare eum ut causam subordinatam inferiorem & dependentem Hic est 
quid commune patri hlio Spiritui S illic quid peculiare & proprium hlio qua mediatori 
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fectivum '̂  Geloof is voor Voetius m het algemeen een overtuigd zijn (persuasio) of 
een instemmen met {assensus) de waarheid van een zaak,"* maar meer in het bijzon 
der beschouwt hij levend geloof als a dispositio en b habitus Er komt een hele ken 
merkenleer bij die voor Voetius onmisbaar is ter onderscheiding van waarachtig bezit 
van en leven uit genade en de hypocnsie '̂  Deze onderscheiding loopt parallel met de 
waarachtige werking van de Heilige Geest en het werk van valse geesten Voetius geeft 
drie herkenningspunten aan voor het werk van de Geest 1 de Heilige Geest geeft ver 
troosting in gewetensconflicten, 2 de Geest doet rechtvaardiging en heiliging altijd 
samengaan, 3 het inwendige getuigenis van de Heilige Geest komt altijd op uit Gods 
Woord en gaat nooit buiten het Woord om '* "Verblijdend is het te horen, dat Voetius 
het getuigenis van de Heilige Geest bindt aan het Woord, terwijl ook de nauwe 
verbondenheid van rechtvaardiging en heiliging voluit reformatonsch mag heten Maar 
aan de andere kant blijkt uit alles, hoezeer Voetius de genade ziet als een 'donum 
internum', dat zich naar buiten en naar binnen in tekenen openbaart' '̂ 

7 6 Een pastorale kijk op de kerk 

Naast zijn werk als hoogleraar verricht Voetius gedurende zesendertig jaar het werk 
van wijkpredikant in Utrecht Het is een penode van sterke groei van de gemeente en 
dat vraagt veel werk op het gebied van organisatie en gemeenteopbouw, maar met 
minder op het pastorale vlak '"̂  De kerkeraadsleden komen veelal uit de voorname 
Utrechtse burgenj en ook wel uit de kring van de hoogleraren Zij spreken intensief 
met gemeenteleden die wel een zeker verlangen voelen naar het avondmaal, maar nog 
onervaren en onwetend zijn in de stukken van het geloof Verder bezoeken zij alle 
leden van de gemeente minstens viermaal per jaar (voor elke avondmaalsvienng naar 
art 23 en 63 DKO) "" Er is aandacht voor de catechese en het toezicht houden op 
leer en leven van stad en kerk '"* 

De praktijk van het kerkelijke werk waar Voetius bij betrokken is, kenmerkt zich 
door veelkleurigheid, nadruk in het pastoraat op de verbinding met de avondmaalsvie
nng en het ambtelijk opzicht over leer en leven in relatie tot de kerkelijke tucht Deze 
elementen zijn ook terug te vinden in het theologisch werk van Voetius De manier 
waarop de genade vorm knjgt in dit leven ontvangt daarbij de volle nadruk, dat is een 
typische trek die in de hele theologie van Voetius terugkeert "Met Voetius' opvatting 
van de wet correspondeert zijn visie op de kerk het evangelie krijgt vorm in de 
gehoorzaamheid aan de wet, de wedergeboorte ontvangt gestalte in de praktijk van de 

95 Disp Sel II p 435 Homo enim est proprium & formale principium actualis poenitentiae aut resipiscen 
tiae conversionis a peccato suo non Deus qui est principium effectivum 

96 Vgl C J J Clements in De scholastieke Voetius p 144 e v 
97 C Steenblok aw (1942) p 74 vgl C Graafland aw (1961) p 154 
98 DispSel II p 505 
99 C Graafland aw (1961) p 154 

1(X) AC Duker aw deelIII p 103 114 
101 AC Duker aw deel III p 130 e v 
102 AC Duker aw deel III p 132 138 
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vroomheid, en de mystieke kerk treedt in de openbaarheid in de zichtbare geïnstitueerde 
kerk".'°̂  

De ambtehjke structuur van de kerk is bij Voetius onlosmakelijk verbonden met 
haar zichtbare gestalte. Het gezag van de ambten in de kerk is niet op hiërarchische 
wijze gestructureerd, of verbonden met de inherente kwaliteiten van de voorgangers, 
maar het is geheel en al verankerd in het gezag van het Woord van God. Daarmee is 
het ambtelijk gezag en het ambtelijk optreden door het Woord van God genormeerd en 
geconditioneerd: wat ambtsdragers voorhouden om te geloven en te doen moet in 
gehoorzaamheid aanvaard worden wanneer het niet in strijd is met Gods Woord."** 
Het achterliggend motief raakt de diepste kern van het theologisch werk van Voetius. 
Het gaat om de vraag naar de bron en de kracht van de vergeving van de zonden. De 
volmacht om op aarde zonden te vergeven berust alleen bij Christus. Voetius benadrukt 
daarbij dat Christus deze macht uitoefent door Zijn kerk. Daarom zet Voetius breedvoe-
ng uiteen dat de ambtelijke volmacht ondergeschikt en onderworpen is aan de macht 
van Christus.'"^ Hier is duidelijk te zien dat het Voetius niet alleen te doen is om 
devotie, vroomheid of spiritualiteit. De nadruk op deze elementen is overal in zijn werk 
te vinden, maar die staat niet op zichzelf. Hij is verbonden met een manier van denken 
waarin de kerk een grote plaats inneemt. De ambtelijke orde in de kerk is er om de 
ware religie te onderhouden.'"* De pietas en de doctrina zijn in deze orde nauw op 
elkaar betrokken.'"'' 

De visitatio domesüca wordt onderscheiden in de visitatio ordinaria die door de 
predikant samen met een ouderling wordt gebracht en de visitatio occasionata die door 
de predikant alleen wordt verricht. De visitatio ordinaria van ouderling en predikant 
wordt gehouden voorafgaand aan de avondmaalsviering. Gemeenteleden worden bij 
deze gelegenheid aangespoord tot een waardig gebruik van het sacrament. Zij worden 
vermaand eventuele twisten te verzoenen, de huiselijke oefeningen te houden en de 
kerkdiensten getrouw te bezoeken en in het algemeen alle middelen te gebruiken om 
te groeien in geloof en pietas}°^ Het motief om het reguliere huisbezoek door twee 
personen te laten verrichten is verbonden met de tucht: er kunnen zich zaken voordoen 
waarbij het nodig is om een ambtelijke getuige te hebben. De verwijzing naar Mattheus 
18,16 dat op de verklaring van twee of drie personen elke zaak vaststaat, laat zien dat 
deze vorm van pastoraat wordt uitgeoefend op een wijze dat er een tuchtprocedure mee 
kan worden begonnen.'"' De visitatio occasionata heeft niet zo'n directe verbinding 
naar de tucht. Het pastoraal gelegenheidsbezoek van de predikant draagt vooral een 
informatief karakter. De pastor doet in een vertrouwelijke sfeer navraag naar geloof en 
geestelijk leven. In verband daarmee vermaant en stimuleert hij om gebruik te maken 
van de middelen die dienen om te groeien in geloof en pietas. Bedroefden worden 

103 W van 't Spijker, Gisbertus Voetius (1986), p 78, Idem, Voetius practicus (1989), p. 254-256 

104 W van 't Spijker, Gistjertus Voetius (1986), p 79 

'05 Politica Ecclesiastica I, p. 114-342. 

106 "Ut hac ratione vera religio conservan veraque doctnna passim propagari possit" NOB art 30, editie 
J.N Bakhuizen van den Brink, aw ,-p 127. 

107 W van 't Spijker, a art (1992), p 77-80 

108 Politica Ecclesiastica I, p. 793. 

'09 Politica Ecclesiastica III, p. 107ff. 
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getroost, zwakken versterkt, mensen met weinig kennis krijgen middelen aangereikt om 
vooruit te komen: lezen van de Bijbel thuis, catechisatie, herhaling en verwerking van 
de prediking, gebeden en psalmgezang."" 

Voetius acht het verkeerd wanneer een pastor in het huisbezoek aandringt op een 
soort van biecht. Hooguit kan de pastor zich beschikbaar stellen om een belijdenis van 
geheime zonden aan te horen. Het is van geen nut om de diepste geheimen van de 
ander te kennen; het kan zelfs schadelijk zijn voor de gemoedsrust en het gevaar met 
zich meebrengen om de naaste onbewust te gaan verachten of in het openbaar verwijten 
te maken. Geheime zonden moeten rechtstreeks aan God beleden worden. Komt deze 
belijdenis uit bij berouw en zelfvernedering voor God, dan is het voldoende om 
vergeving te ontvangen. Heeft de ander toch behoefte het geweten te ontlasten, dan 
moet de pastor bereid zijn deze spontane belijdenis aan te horen en het geheim van de 
ander met hem te delen.'" 

Naast het ambt van predikant en diaken functioneert het ouderlingenambt. Voetius 
doet veel moeite om met exegetische en historische argumenten aan te geven dat al 
vanaf de apostolische tijd ouderlingen in de kerk gefunctioneerd hebben, zodat niet 
gezegd kan worden dat het ouderlingenambt een vinding van Calvijn is geweest."" 
Onder de taken die Voetius noemt voor de ouderling zijn de voornaamste het opzicht 
over leer en leven van de gemeente en van de dienaren van het Woord. Daarnaast is er 
een ruime plaats gereserveerd voor het functioneren in het bredere kerkelijke leven.'" 
De plaats en het werk van ouderlingen komen dicht in de buurt van die van de 
predikanten. In innerlijke vroomheid en handel en wandel moeten ouderlingen zoveel 
mogelijk op de dienaren van het Woord lijken. Dezelfde of nagenoeg dezelfde eisen 
worden aan ouderlingen gesteld; zij doen hetzelfde werk als de predikanten met 
uitzondering van de publieke verkondiging van het Woord en de bediening van de sa
cramenten. Er wordt zoveel mogelijk ruimte gemaakt om het ambt van ouderling tot 
zijn recht te laten komen. In deze gedachtengang past het pleidooi van Voetius om 
ouderlingen op kerkelijke vergaderingen dezelfde bevoegdheid tot oordelen te geven als 
de dienaren van het Woord."'' 

Naast aandacht voor de plaats en het werk van ambtsdragers heeft Voetius de hele 
gemeente op het oog. In TA AZKHTIKA sive Exercitia pietatis geeft hij een uitge
breid overzicht van zijn visie op de praktische gestalte van de pietas in het christelijke 
leven in kerk en staat. Het boek is niet bedoeld als stichtelijke lectuur voor gemeentele
den, maar als wetenschappelijk handboek over een onderdeel van de praktische theo
logie. Als zodanig bedoelt het natuurlijk wel de kerkelijke praktijk in de richting van 
de pietas voetiana te stimuleren en te beïnvloeden."^ Niet alleen allerlei onderwerpen 
uit het persoonlijk geloofsleven worden behandeld, maar er is ook aandacht voor de 

110 Politica Ecclesiastica III, p. 108. Vgl. P. Biesterveld, Het huisbezoek. Kampen 1923', p. 91-92, Ph.J. 
Huijser, Biecht en private zondebelijdenis. Een onderwerp uit de christelijke zieLszorg, Kampen 1980, 
p. 178-179. 

UI TA AXKHTIKA sive Exercitia pietatis, p, 161f, Ph.J. Huijser, a.w., p. 179. 
112 Politica Ecclesiastica II, p. 440-459, vgl. A. van Ginkel, De oudeding, Amsterdam 1975, p. 264-273. 
113 Politica Ecclesiastica II, p. 437 s. Vgl. P. Biesterveld, a.w., p. 94. 
114 A. van Ginkel, a.w., p. 289 e.v. 
115 CA. de Niet, a.w., p. XXI e.v„ XXXVIII e.v. 
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gezamenlijke oefeningen in de pietas in het bijzonder in gezinsverband. In het hoofd
stuk De Visitatione Christiana gaat Voetius uitgebreid in op het onderling contact van 
de gelovigen in de gemeente. Dat contact is nodig omdat 1. God het bevel daartoe 
heeft gegeven (met verwijzing naar Hebr. 10,24), 2. Christus Zelf het voorbeeld heeft 
gegeven, 3. "Zo'n vertrouwelijke omgang en geestelijke gemeenschap is niet alleen 
betamelijk, zoals reeds aangetoond is, maar ook nuttig, aangenaam, ja nodig. Nuttig is 
zij, omdat zij de wederzijdse genegenheid versterkt en opwekt; aangenaam, omdat zij 
een voorspel is van het eeuwige leven en de gemeenschap in de hemel, en nodig, om
dat zij het middel is om verzoekingen van de satan en ons eigen vlees, aanvallen van 
zwaarmoedigheid, de druk van moeilijkheden en al te zeer voortwoekerende droefheid 
tegen te gaan",'" 4. als deze vorm van onderling contact ontbreekt, dan vergroot dit 
het lijden en vormt dit aanleiding tot vele verzoekingen. Inhoudelijk gaat het in deze 
gesprekken tussen de gelovigen om onderlinge opbouw van het geloofsleven door on
derwijs, vermaning, correctie, advies en vertroosting. 

7.7 Concluderende opmerkingen in verband met de verhouding God en mens 

Voetius betoont zich een meester in het maken van onderscheidingen en het geven van 
definities, maar in het vloeiende landschap van de innerlijkheid wijst hij soms begren
zingen aan, "die alleen in zijn rationele verbeelding bestaan".'" Alles wat maar van 
enig belang is voor de geestelijke mens die nauwgezet het leven leidt dat bij de 
bekering hoort, wordt aan de orde gesteld. Op een scholastieke manier wordt het ene 
na het andere thema behandeld in de bekende werken van Voetius. De grondigheid van 
de methode staat niet ter discussie, maar het blijft de vraag of de scholastieke wijze 
van denken wel geschikt is om het reformatorische gedachtengoed weer te geven. W. 
van 't Spijker spreekt in dit verband van een verschuiving met betrekking tot de 
waardering en beschrijving van de aanvechtingen bij Voetius ten opzichte van Luther, 
"die het beste omschreven zou kunnen worden als een verobjectivering van het 
subjectieve, een verwetenschappelijking van de bevinding"."* 

Al ons streven en werken is niets, nisi intus doceat Spiritus SanctusJ^'' Voetius 
spreekt deze woorden uit aan het eind van zijn inaugurele rede, waarin hij de centrale 
en onmisbare plaats van ds pietas tracht aan te geven voor alle wetenschapsbeoefening. 
De belezenheid, betrokkenheid en de stellige toon van Voetius maken indruk. Zijn 
grote werkkracht als hoogleraar dwingt respect af. Toch stelt hij van meet af aan de 
veelheid van zijn eigen werk en het werk van anderen in het licht van de afhankelijk-

116 "Quia talis familiaritas & communicatio spiritualis est honesta { ), etiam utilis, jucunda, immo neces-
saria Utilis quidem, quia facit ad mutuam caritatem fovendam & excitandam Jucunda, quia est prae-
ludium vitae aeternae & societas coelestis. Necessana, quia est antidotum ad curandas aut leniendas 
satane ac carnis nostrae tentationes, melancoliae infestationes, laborum molestiam, niiniam tristitiae ((lay-
eSaivav" TA AXKHTIKA sive Exeratia pietatis, p 622 

117 W. van 't Spijker, Gisbertus Voetius (1986), p. 69 
118 W. van 't Spijker, Gisbertus Voetius (1986), p. 70, vgl Idem, Bronnen van de Nadere Reformatie, m: 

T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Pietisme, Den Haag 1989, p. 32, 45 e v. 
119 G Voetius, De pietate, [52], p. 74. 
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heid van het inwendig onderwijs van de Geest. Juist de voor Voetius typische nadruk 
op het inwendige geeft het verschil aan met Bucer en Calvijn. De mogelijkheid van een 
sluimerende wedergeboorte en de aandacht voor de innerlijke werkingen van Woord en 
Geest zorgen ervoor dat de verhouding tussen God en mensen niet meer zo direct is als 
bij Bucer en Calvijn.'"° Het besef van het leven coram Deo ontbreekt niet bij Voeti
us, maar het functioneert anders. De uiterlijke omstandigheden van het menselijk leven 
en de uiterlijke prediking van het evangelie worden onderscheiden van innerlijke wer
kingen die op een verborgen manier effectief worden. 

Het uitgangspunt dat de gehele theologie praktisch van aard is, geeft Voetius 
aanleiding om te zoeken niet alleen naar de noodzaak maar ook naar het praktische nut 
van de triniteitsleer voor het geloofsleven. De volheid van leven in God en de ver
houdingen tussen Vader, Zoon en Heilige Geest worden in verband gebracht met het 
leven van de gelovige, de zekerheid van het heil en de veelkleurigheid van de geestelij
ke werkingen in de gelovige. Het dogma van de Triniteit functioneert als de diepste 
grond voor geloof en theologie. Wanneer het gaat over de wijze waarop deze eeuwige 
God in relatie treedt met mensen, komt het schema inwendig en uitwendig verbond 
naar voren met op de achtergrond de uitverkiezing. De lijn van de relaties binnen God 
Zelf naar de relatie van God met mensen wordt in feite alleen getrokken voor de 
uitverkorenen. 

De ruime plaats voor de natuurlijke theologie en de vermogens van het verstand bij 
Voetius maken het mogelijk om mensen in het pastoraat heel gericht op hun verant
woordelijkheden aan te spreken.'^' Toch is er in de praktijk van het pastorale huisbe
zoek een tendens te bespeuren die zich richt op de mystieke kerk, de innerlijke pietas 
en de wedergeboorte. Zij zijn wel gerelateerd aan de uiterlijke kerk, haar prediking en 
de tucht, maar de innerlijke werking van Gods Geest is meer verbonden met de eeu
wige verkiezing dan met de actuele verkondiging. De pietas als een innerlijke spirituali
teit die opkomt uit de verkiezing en de wedergeboorte ontvangt het hoofdaccent. De 
scholastieke scientia is in dit verband niet meer dan een methode, een rationeel 
hulpmiddel om de pietas op een doordachte wijze vorm te geven in de praktijk van het 
leven. Het resultaat is de levensstijl van de praecisitas. De pietas voetiana is daarbij 
gekleed in het pantser van de scholastieke scientia. Het beneemt de mystieke factor van 
de pietas de nodige bewegingsruimte en het geeft onvoldoende bescherming tegen het 
cartesianisme en het daaropvolgende denken van de Aufklarung. 

Het is goed om te onderkennen dat er bij Voetius pastorale motieven zijn aan te 
wijzen voor de gedachte van het sluimerend zaad van de wedergeboorte en de nadruk 
op de waarde van de natuurlijke theologie. Terecht zegt C. Graafland: "Het ging hem 
om het absolute vooraf van God ten opzichte van de mens, tegenover de dwaling der 
Remonstranten, die ten diepste de mens de voorrang gaven. Het ging hem ook om de 

120 Vgl. W van 't Spijker, Gisbertus Voetius (1986), p 73 
121 Cf. Disp.Sel. I, De ratione humana in rebus fidei, p, 2/3. "Praesupponimus rationem humanam revera 

esse & recte dici subjectum fidei recipiens, item instrumentum & pnncipium (ut vocant) elicitivum fidei 
& cognitionis actualis' quia sola fidei est capax no vero aha aliqua inferior facultas, quae homini cum 
brutis sit communis". Echter over de openbaring van God en het geloof kan het verstand niet oordelen 
tenzij het "per lumen superius elevetur atque mformetur", omdat het natuurlijk verstand van mensen 
door de zonde is aangetast, p 3f. 
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continuïteit van Gods trouw aan de mens, en hoe wezenlijk is deze in de pastorale 
hulpverlening' '̂ ^ Een pneumatologie die minder op de innerlijke werking van de 
verkiezende genade en meer op de actuele werking van het Woord is gericht, had hier 
beter de vrijheid van de kinderen Gods bewaard Door de ruimte voor de natuurlijke 
theologie komt er een accent te liggen op het werk van God de Schepper Toch kan het 
licht van de natuur het licht van de genade niet vervangen De weg van de natuurlijke 
theologie leidt voor Voetius niet tot het heil, dat onmisbaar is voor mensen om tot het 
doel van hun leven te geraken Doordat de werking van God tot het heil van mensen 
een innerlijke zaak is, komt er een spanning tussen innerlijk en uiterlijk, tussen het 
werk van God als Schepper en het werk van God als Verlosser 

Als een ware zielendokter weet Voetius hele praktische medicijnen aan te wijzen 
voor mensen die zich veraf voelen van God en Zijn genade '̂ ^ Het is met terecht om 
Voetius te verwijten dat hij de verantwoordelijkheid van mensen uitholt, want hij 
beveelt het gebruik van geestelijk voedsel aan Ook al wordt er gegeten zonder smaak 
en met tegenzin, toch wordt het geestelijk leven onderhouden door het gebruik van 
geestelijk voedsel (het deelnemen aan het avondmaal en met name het gehoor van het 
Woord van God) Tussen de verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze middelen 
en het effect ervan staat de verborgen innerlijke werking Daarmee is het verband 
tussen de belofte van het evangelie, de pneumatologie en de heilsorde met weggevallen 
maar naar de achtergrond gedrongen ten gunste van de eeuwige verborgen werkingen 
van God Hierdoor kan het met anders of het theologische zwaartepunt verschuift in de 
nchting van de onmiddellijke werking van God in de mensen Het hele pastoraat komt 
daardoor min of meer aan de zijlijn te staan in plaats van binnen de lijnen van het 
krachtenveld van de Geest De verantwoordelijkheid van wat mensen coram Deo met 
het evangelie doen bestaat wel, maar ontvangt minder nadruk De relatie van belofte en 
geloof staat niet meer alleen m het centrum van de theologische aandacht, maar 
daarnaast komt de belangstelling te staan voor de werking van de genade in het hart 
(om van daaruit te kunnen concluderen tot de zekerheid van het heil), de beleving van 
het geloof en de wijze waarop de pietas gestalte moet ontvangen in de heiliging van 
het leven '̂ '' 

De gesignaleerde spanningen tussen innerlijk en uiterlijk, de waarde van de 
natuurlijke theologie en de ondergeschoven plaats van de pneumatologie werken door 
m het pastoraat De ambtelijke structuur van de kerk is verbonden met haar (uiterlijke) 
zichtbare gestalte Voetius is een van de pioniers in de gereformeerde theologie die op 
een systematisch doordachte wijze de praxis van het pastoraat heeft doorgelicht Het 
resultaat is een grote hoeveelheid aanwijzingen voor ambtsdragers om het pastoraat 
trouw, nuchter en verstandig te verrichten Sterke punten van deze manier van pastoraat 
zijn de solide ecclesiologische verbanden waarin de ambten functioneren en de concen
tratie op de vragen rondom de zekerheid van het heil en de gestalte van het heil in deze 
wereld, waardoor het hart van het evangelie centraal wordt gesteld Echter door het ac
cent op de innerlijke pietas en de verborgen werking van de Heilige Geest in het hart. 

122 C Graafland ThR (30) 1987 p 123/124 

123 Cf TK KÏ.YMT\Y^f< sive Exercitia pielatis Cap XX De u 'iertionibus spmlualibus passim 

124 Vgl C Graafland aar t (1989) p 25 28 W van t Spijker aart (1992) p 80 95 
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komt er afstand tot de effectiviteit van de werking van het Woord, door de ruimte voor 
de ratio als vormgevend pnncipe voor de pietas, krijgt de levensstijl van de praecisitas 
iets kunstmatigs Het gaat Voetius om de pietas De zekerheid van het heil is voor hem 
verbonden met het waarnemen van de tekenen van de werking van de Heilige Geest in 
het innerlijk (syllogismus mysticus) '̂ ^ Ondertussen is het gevaar met denkbeeldig dat 
onder invloed van rationele argumenten in deze wijze van pastoraat op grond van de 
praecisitas in het leven geconcludeerd wordt tot het bestaan van de verborgen bron de 
pietas BIJ Voetius zelf gaat het met om een rationele conclusie waann op grond van 
de uiterlijke levenshouding gesproken wordt over de innerlijke/7(etós, maar bij hem ligt 
de nadruk op de beleving van het hart die zich uit in de daarbijbehorende levensstijl 
In zijn theologie laat hij echter de mogelijkheid open om de omgekeerde weg te gaan 
van de uiterlijke stand van zaken concluderen tot wedergeboorte en geloof Voetius wil 
emotionele en rationele elementen van het geloof verbinden, maar door zijn theologi 
sche methode geeft hij te veel ruimte voor een uiterlijke en verstandelijke benadenng 

De ware wijsheid is slechts die, "die niet slechts het verstand verlicht, maar ook het 
hart verwarmt, die niet slechts blote begnppen der waarheid en vluchtige beelden m de 
hersenen of op het oppervlak ervan schildert, maar ook innerlijk doordnngt tot de bin 
nenste kernen van het gemoed en de gevoelens Zij heiligt geheel en al, zij bekeert op 
zeer krachtige wijze, zij maakt de mensen met alleen geleerder maar ook beter ' ' 
Met deze wijsheid voor ogen probeert Voetius gestalte te geven aan een praktische 
theologie die niet alleen de vroomheid bestudeert zoals die zich m de kerk voordoet 
maar die ook de gereformeerde vroomheidsbelevmg zelf wil bevorderen en bepalen De 
spiritualiteit die Voetius voorstaat, is beslist geen vaag begrip gevoed door een 
gevoelsmatige religiositeit, maar een wijze van beleven van het heil die opkomt en 
genormeerd wordt door de gereformeerde theologie ' ' ' Het zwaartepunt van zijn werk 
IS te beschouwen als een poging om op een voluit wetenschappelijke manier te spreken 
over het geloof Op de verbinding van de pietas met de scholastieke denkmethode kan 
terecht veel kritiek geuit worden Het zijn ongelijksoortige grootheden die zich niet 
goed laten integreren tot een werkbaar geheel Voetius wenst de scholastieke methode 
alleen als een instrument van het denken te zien Ondertussen is hij met ontkomen aan 
de invloed van de aristotelische filosofie op zijn theologisch denken De opdracht die 
Voetius aan de gereformeerde theologie heeft meegegeven, blijft bestaan pietas en 
scientia in een zinvol verband plaatsen zodat theologie geen arida scientia zal zijn 
zonder bezielende spiritualiteit, noch een pietas mcurvata in se zonder een open 
houding naar de wereld waarin de gelovige staat, maar voluit pietas cum scientia con 
luncta 

125 Vgl B Wentsel Dogmatiek deel 2 p 420 
126 Haec est vera sapientia ( ) quae mentem non tantum illustrat sed cor accendit quae nudas veritatis 

notiones et volaticas imagines non tantum in cerebro aut eius superficie depingit sed et intenores animi 
atque affectuum medullas intime penetrat penitissime sanctificat et validissime convertit quae non 
tantum doctiores sed et meliores facit G Voetius De pietate |37/38] p 60 

127 Vgl W van t Spijker Bronnen van de Nadere Reformatie (1989) p 47 
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AFSLUITENDE OPMERKINGEN BU HET HISTORISCH OVER
ZICHT 

De klassieke gereformeerde theologie heeft de dogmata waarm de tnniteitsleer van de 
oudchistelijke kerk is verwoord op een eigen manier verwerkt In het bijzonder bij 
Calvijn IS te zien dat de reeds bestaande terminologie niet kntiekloos is overgenomen ' 
Zowel bij Bucer, Calvijn als Voetius is terughoudendheid te bespeuren in het spreken 
over God Zij wensen zich niet te begeven op het pad van eindeloze speculaties die 
afleiden van het getuigenis dat zij in de Schrift vonden Het dogma is geen doel in 
zichzelf Vooral Voetius legt grote nadruk op de praktische betekenis van de trmiteits-
leer voor het geloofsleven en het pastoraat Hij staat daarmee in de lijn van artikel 9 
NGB dat spreekt over de werkingen (effectis) van de dne goddelijke Personen die wij 
m ons gevoelen (percipimus) en de volkomen kennis {perfectam notitiam) van de leer 
van de Tnmteit en de de vrucht (fruitio) daarvan 

De nauwe relatie tussen godsbeeld en mensbeeld is niet slechts een impliciet 
verband dat onder meer valt aan te wijzen in het pastorale werk van de dne besproken 
klassiek gereformeerde theologen, het is door Calvijn expliciet gemaakt tot het 
uitgangspunt van zijn gehele theologie (zie de locus classicus aan het begin van de 
Institutie) In de klassieke gereformeerde theologie is er oog voor de mens als schepsel 
uit Gods hand Met nadruk wordt aandacht gevraagd voor de mens als zondaar en de 
verwoestende invloed van de zonde op de humaniteit De breuk tussen schepsel en 
Schepper is radicaal Deze overtuiging staat met op zichzelf, maar functioneert in een 
groter verband Het mensbeeld van de klassieke gereformeerde theologie is door de 
sotenologisch bepaalde relatie tot God open naar de toekomst 

Naast bovengenoemde algemene opmerkingen zijn er een aantal aandachtspunten uit 
het historisch overzicht, die van belang zijn voor het vervolg van deze studie 

Het begrip 'coöperatief parallellisme' is gebruikt bij de bespreking van de theologi
sche positie van Bucer In eerste instantie heeft deze typering betrekking op de 
verhouding van Woord en Geest Omdat deze typering het hart van Bucers theologie 
raakt, reikt de betekenis ervan verder dan alleen de relatie Woord en Geest Het heeft 
te maken met de wijze waarop God met Zijn heil tot de mens komt In verband met het 
onderwerp van deze studie zal de vraag gesteld worden of 'coöperatief parallellisme' 
bruikbaar is als aanduiding van de verhouding God en mens waarin zowel de trini-
tarische als de antropologische aspecten tot hun recht kunnen komen 

Kenmerkend voor de wijze waarop Calvijn spreekt over de verhouding God en 
mens, is het gebruik van meervoudige perspectieven De relatie van God en mens is 
met adequaat vanuit slechts een gezichtspunt te beschrijven Bovendien is de verhou
ding tussen God en mens niet een statische toestand, maar een levende werkelijkheid 

1 Vgl J Koopmans Het oudkerkelijk dogma m de Reformatie bepaaldelijk bij Cah ijn Wageningen 1938 
met name hoofdstuk 2 en 3 J van Genderen Oriëntatie m de dogmageschiedenis Zoelermeer 1996 p 
56v 
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waarin zowel toenadering als verwijdering kan plaatsvinden Deze waardevolle 
inzichten zullen in de eigen standpuntbepaling verwerkt moeten worden 

Voetius sluit zich met betrekking tot de godsleer en de mensleer aan bij de 
traditionele standpunten van de toenmalige gereformeerde theologie Hij vraagt daarbij 
steeds naar de betekenis van de leer voor de praktijk van het geloofsleven Het is met 
noodzakelijk om in te stemmen met de wijze waarop deze praktijk door hem wordt 
ingevuld, om toch het waardevolle in te zien van de poging voortdurend de relevantie 
van de theologie voor het leven van elke dag te tekenen Binnen het raam van deze 
studie zal aandacht gegeven moeten worden aan de manier waarop, vanuit de verhou
ding God en mens, in het pastoraat omgegaan wordt enerzijds met het werk van God 
tot in het hart van mensen en anderzijds met de menselijke verantwoordelijkheid 
Lijnen naar de praktijk van het pastoraat mogen daarbij met ontbreken 
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DEEL III 
PASTORAAT IN HET LICHT VAN DE VERHOUDING GOD EN 
MENS 

Inleiding 

In het eerste hoofddeel van deze studie hebben we bij drie hedendaagse vormen van 
pastoraat belangrijke theologische aanzetten en problemen aangetroffen die te maken 
hebben met de verhouding van godsbeeld en mensbeeld. In het tweede hoofddeel zijn 
drie invloedrijke theologen uit de begintijd van de gereformeerde traditie doorgelicht op 
het punt van de verwerking van trinitarische en antropologische aspecten in het 
pastoraat. De probleemstelling van deze studie keert nu in het derde hoofddeel terug: 
hoe kunnen de trinitarische en antropologische aspecten van de verhouding God en 
mens op een theologisch verantwoorde wijze de grondstructuren van het pastoraat be
palen? 

Reeds het Apostolicum draagt een uitgesproken trinitarisch karakter. In het Symbolum 
Nicaeno-Constantinopolitanum en het Symbolum Quicumque wordt het geloof in de 
drieeenheid van God onder woorden gebracht. Het geeft aan dat de dogmatische bezin
ning naar aanleiding van bijbelteksten die spreken over de eenheid van God en de 
godheid van Vader, Zoon en Heilige Geest reeds vroeg in de kerkgeschiedenis op gang 
IS gekomen. Tot in onze tijd blijft het triniteitsdogma vragen om aandacht. Dit is niet 
verwonderlijk gezien de centrale plaats van dit dogma in de godsleer. Terecht stelt B. 
Wentsel dat de leer aangaande God van fundamentele betekenis is voor de theologie als 
geheel, maar ook voor andere takken van wetenschap vanwege de samenhang van 
godsleer en mensleer en vanwege de uitstraling van de godsleer op alle onderdelen van 
de theologie.' Aan het werk van invloedrijke theologen als K. Barth en K. Rahner (en 
anderen die in hun spoor verder werken) is te zien dat zowel in protestantse als rooms-
katholieke kring hernieuwde belangstelling bestaat voor het doordenken van de vragen 
die samenhangen met triniteitstheologie en de implicaties daarvan voor de secularisatie 
van de kerken in het westen en de verhouding van kerk en samenleving." Aan de 

1 B Wentsel, Dogmatiek, deel 3a, p 24, 30 Vgl H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, deel II, p 346v 
2 Een verhelderend overzicht van de voornaamste begrippen van de triniteitsleer geeft M, O'Carroll, 

Trmitas. A Theological Encyclopedia of the Holy Trinity, Wilmington 1987 Naast het werk van K. 
Rahner is van rooms-katholieke zijde het werk te noemen van J J O'Donnell, Trmity and Temporality. 
The Christian Doctrine of God in the Light of Process Theology and the Theology of Hope, Oxford 
1983 (hier worden de openbaring van de Drieeeenheid en een toename van de humaniteit op aarde aan 
elkaar verbonden door een voortgaand proces waarin God steeds meer tot Zichzelf komt) en A. Kelly, 
The Trinity of Love A Theology of the Christian God, Wilmington 1989 (hij probeert de triniteitsleer 
m het licht te stellen van de menselijke ervaring van liefde en bijbelse uitspraken over liefde) 
Vermeldenswaard van protestantse zijde zijn T Peters, God as Trinity. Relationality and Temporality 
in Devine Life, Louisville 1993 (in deze studie wordt getracht met behulp van veel eigentijdse theologen 
de absoluutheid van God en Zijn zijn-in-relatie vanuit trinitarisch gezichtspunt te bezien), T F Torrance, 
Trinitarian Perspectives. Toward Doctrinal Agreement, Edinburgh 1994 en van dezelfde auteur The 
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andere kant zijn er ook theologische stromingen die het triniteitsdogma als achterhaald 
en overbodig beschouwen. Zij willen niet achter het gedachtengoed de Verlichting terug 
en juist de Verlichting heeft de aanval ingezet op de christologie. De vraagtekens die 
daar gezet worden, werken door in de triniteitsleer.' 

Wie zich verdiept in de ontwikkelingen op het gebied van de deologie in de 
twintigste eeuw, komt al snel tot de conclusie dat er zeer verschillende elkaar uitslui
tende standpunten zijn ingenomen. Zo legt bijvoorbeeld K. Barth grote nadruk op God 
als de Geheel-Andere terwijl D. Bonhoeffer God vooral wil zien als de Lijdende en P. 
Tillich wil God niet zien als de God-boven-ons maar als de grond van alle zijn. 
Vormen van bevrijdingstheologie en feministische theologie zetten eigen accenten door 
vooral solidariteit, gerechtigheid en gelijkheid in verband te brengen met het godsbeeld. 
De antropologie die bij ieder van deze godsbeelden past, is net zo verschillend als de 
godsbeelden zelf. 

Uitgaande van de analyse van moderne en klassieke vormen van pastoraat'', wordt 
een poging gedaan het getuigenis van de Schrift te verstaan en theologisch te verwer
ken met betrekking tot de onderwerpen die als belangrijke aandachtspunten naar voren 
zijn gekomen: God als Schepper, Verlosser en Vernieuwer, de mens als beeld van God 
en de omgang tussen God en mens. 

Ten dienste van het pastoraat zoeken we naar een theologische verantwoording 
voor het functioneren van trinitarische en antropologische aspecten in de hedendaagse 
context. Als uitgangspunt en toetsingscriterium hanteren we daarbij het Woord van 
God. We zien af van een uitgebreide hermeneutische verantwoording vooraf; in de 
verwerking van de bijbelse gegevens zal die impliciet naar voren treden of waar nodig 
expliciet aan de orde gesteld worden. Het valt buiten het bestek van deze studie om een 
complete godsleer en mensleer naar voren te brengen of een overzicht te geven van de 

Christian Doctrine of God One Being Three Persons, Edinburgh 1996 (in deze pubhkaties grijpt 
Torrance terug naar de inzet van de triniteitsleer zoals die te vinden is bij Athanasius en de Cap-
padociers, om mede daardoor wegen te vinden om het leerverschil tussen de westerse en oosterse 
tnniteitstheologie te overwinnen), Chr Schwobel (Ed ), Trinitarian Theology Today Essays on Divine 
Being and Act, London 1995 (een bundel opnieuw bewerkte opstellen die voor het eerst werden 
gepresenteerd op een congres in Londen 1990 over hedendaagse trinitarische theologie). Ook m 
feministische theologie heeft trinitarisch denken aandacht gekregen' E A. Johnson, She Who Is. The 
Mystery of God in Feminist Theological Discourse, Crossroad 1992 (zij zoekt met behulp van 
triniteitsleer naar nieuwe beelden voor God waarin relaties, leven en lijden een belangrijke plaats ont
vangen), C M LaCugna, God for Us. The Trinity and Christian Life, San Francisco 1993 (zij wijst de 
traditionele triniteitsleer af terwille van een relationele ontologie die zij verbindt met het mysterie van 
de bevrijding), argumenten tegen opvattingen over de triniteitsleer zoals die in allerlei feministische 
theologie te vinden is A F. Kimel (Ed ), Speaking the Christian God The Holy Trinity and the 
Challenge of Feminism, Grand Rapids 1992. 

3 Cf EG Immmk, Divme Simplicity , Kampen l9S7,p 178-182, R J Feenstra and C Plantinga jr. (Ed ), 
Trinity, Incarnation and Atonement Philosophical and theological Essays, Notre Dame 1989, p 1-3, 
C.E Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, Edinburgh 1991, p 2 Een voorbeeld van hoe 
nieuwere theologische opvattingen doorwerken in de triniteitsleer is te vinden bij P Schoonenberg, De 
Geest, het Woord en de Zoon. Theologische overdenkingen over Geest-christologie, Logos-christologie 
en drieeenheidsleer. Kampen 1991. 

4 Zie deel I en II van deze dissertatie. 
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triniteitsleer en de antropologie.^ Wij beperken ons tot enkele hoofdmomenten die in 
verband met ons onderwerp van belang zijn. Bijzondere aandacht is er voor de 
opvattingen van theologen door wie Zijlstra, Heitink en Rebel zich hebben laten 
beïnvloeden (Barth, Berkhof, Kuitert, Kuyper, Van Ruler, Tillich). Tegen deze achter
grond wordt een poging gedaan om in aansluiting bij de klassieke gereformeerde 
theologie, zoals we die hebben aangetroffen bij Bucer, Calvijn en Voetius, een eigen 
visie te ontwikkelen op de verhouding godsbeeld en mensbeeld en de trinitarische en 
antropologische aspecten daarvan. 

Na de theologische verantwoording van de verhouding tussen trinitarische en antropolo
gische aspecten volgt een verkenning van de mogelijkheden en gevolgen die het 
gekozen standpunt oplevert voor het pastoraat. Het proprium van het pastoraat komt 
daarbij aan de orde en de verhouding tussen theologie en andere wetenschappen. In dat 
verband is het nodig om ook de vraag te stellen naar de plaats en het werk van de 
pastor in het pastoraat. Tenslotte kunnen, uitgaande van de gevonden verhouding van 
trinitarische en antropologische aspecten, de resultaten daarvan voor de praktijk van het 
pastoraat getekend worden. 

5 Voor een beknopt en helder overzicht met vermelding van literatuur inzake godsleer en mensleer, zie. 
naar B Wentsel, Dogmatiek, deel 3a. 
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HOOFDSTUK 8 
Over de drieënige God 

8.1 God de drieënige 

Het geloof in de drieënige God gaat vooraf aan de dogmatische bezinning op de 
Triniteit. Al lang voordat er dogmatische uitspraken werden gedaan door de kerk, werd 
er gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en was er de ge
loofsbelijdenis met een onmiskenbare trinitarische structuur. Het dogma van de Triniteit 
is in de kerk ontstaan als vrucht van nauwkeurig luisteren naar de woorden van de 
Schrift en in reactie op standpunten waartegen de kerk zich genoodzaakt zag zich te 
verzetten. Dogmahistorisch gezien is de ontwikkeling van de triniteitsleer een gecomph-
ceerd proces.' Het mondt uit in de belijdenis dat God Zich in Zijn Woord zo geopen
baard heeft, dat Vader, Zoon en Heilige Geest de enige waarachtige en eeuwige God 
zijn. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament komen we de goddelijke namen 
en de goddelijke werken tegen die de grond vormen voor het geloof "dat aan de Zoon 
en aan de Heilige Geest gelijke eer toekomt als aan de Vader en dat onze God één is 
en zijn werk één is, terwijl er toch van een meervoud in God gesproken moet wor
den".^ 

De betekenis van de leer van de drieëenheid kan niet gemakkelijk overschat 
worden. Het is een poging om in theologische bewoordingen de mtegriteit te waarbor
gen van het mysterie van Gods wezen en Zijn daden. God is de Levende die niet valt 
te doorgronden, en Zich toch bekendmaakt. Ten diepste gaat Hij al onze voorstellingen 
te boven, en toch openbaart Hij Zich. In Hem is een volheid van leven en toch zoekt 
Hij gemeenschap met mensen. Triniteitstheologie heeft een doxologisch moment. In de 
daden en het Woord van God blijkt Zijn liefde en genade. Het mag mensen brengen tot 
de lof van God (Ef. 1,3-14). 

Van Augustinus is de belangrijke theologische formulering afkomstig: opera tn-
nitatis ad extra sunt indivisa? Daarin komt de eenheid van God uit, omdat de drie 
goddelijke Personen in Hun handelen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Het 
onderscheid en de orde van de Personen valt hierdoor niet weg. De eenheid van Gods 
werken (oeconomische Triniteit) en de eenheid van Zijn Wezen (ontologische of 

1 Voor een uitgebreid overzicht van deze materie, zie. H. Offermans, Der chri'itologische und tnmtansche 
Personbegnff der fruhen Kirche Ein Beitrag zum Verstandnis von Dogmenentwicklung und Dogmenge-
schichte, Europaische Hochschulschriften, Reihe XXIII, Band 58, Bem/Frankfurt am Main 1976, F 
Courth, Trimtal m der Schrift und Patnshk, Handbuch der Dogmengeschichte, Band II, la. Idem, 
Trmitat in der Scholastik, Band II, Ib, Freiburg-Basel-Wien 1988/1985 en J. van Genderen, a.w. (1996), 
p. 34-60. 

2 J. van Genderen, BGD, p 146. Voor een overzicht van de schriftplaatsen waarop dit geloof berust, zie 
a.w., p 143-146. Vgl C Planunga, Social Trmity and Tntheism, in R.J. Feenstra and C Plantingajr, 
Ed., Trinity, Incarnation and Atonement, Notre Dame 1989, p 23-27. 

3 Augustinus, De Trinitate, I,IV,7. 
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immanente Tnniteit) vormt geen tegenstellmg, want God openbaart Zich in Zijn werken 
met anders dan Hij is" 

Vanuit dit vertrekpunt willen we nader bezien wat het betekent dat de dneenige 
God Schepper, Verlosser en Vernieuwer is 

8 2 God is Schepper 

Schnftplaatsen 

In den beginne schiep God de hemel en de aarde, Gen 1,1 Deze eenvoudige woorden 
zijn fundamenteel voor het geloof in God de Schepper Dat God hemel en aarde 
geschapen heeft, is door de hele Bijbel heen te vinden' De veelheid en de vaneteit 
aan schnftplaatsen laat zien dat het geloof in God de Schepper vast verankerd is m het 
geheel van Gods Woord Daarom is het niet te veel gezegd dat het behoort tot de 
onopgeefbare kern van het chnstelijk geloof dat God de Schepper is van hemel en aar
de Het sterkt de gelovige in het vertrouwen op de geborgenheid en bescherming die 
God biedt en wekt des te meer op om Hem te loven en te dienen. 

Het werk van de schepping is het eerste van de opera ad extra van God In 
oeconomische zin wordt het werk van de schepping aan God de Vader toegeschreven' 
Toch zijn er vanuit de Schoft tnmtansche verbanden aan te wijzen die het onmogelijk 
maken een scheiding aan te brengen tussen wat de Vader doet en wat de Zoon en de 
Heilige Geest doen In een aantal schnftplaatsen is te vinden dat alles is gemaakt door 

4 Zo reeds te vinden bij Athanasius zie TF Torrance The Trinitarian Faith The Evangelical Theology 
of the Ancient Catholic Church, Edinburgh 1988, p 202 Vgl B Wentsel, Dogma/je* deel 1 p 310 en 
deel 4a, p 126 C E Gunton oc,p 20 V Brummer Door zich aan de mens te openbaren, doorbreekt 
God de epistemologische en daarmee ook de semantische grens tussen Hem en de mens Er is dan geen 
kloof tussen God en Zijn openbaring Over een persoonlijke God gesproken. Kampen 1988 p 61 K 
Schilder, Heidelbergsche Catechismus, deel III, p 7-9 B Loonstra geeft een overzicht van de posities 
van Barth Jungel, Moltmann en Berkhof over de verhouding van Gods wezen en Zijn werken Met 
Loonstra zijn wij van mening dat God Zijn wezen openbaart in Zijn werken op een door Hemzelf in 
vrijheid gekozen wijze B Loonstra, Verkiezing verzoening - verbond Beschrijving en beoordeling van 
de leer van het pactum salutis in de gereformeerde theologie, Den Haag 1990, p 314 

5 Gen 1,1,21, 2,4 6 7, Ex 20,11 31,17, 2 Kon 19 15, 2 Kron 2,12, Neh 9,6, Job 38, Ps 8, 24,1 2, 
33 6 9 89 11v 115 15, 1212, 124,8, 134 3, 136 4 9, 146,6, 148,1-6, Spr 3 19 20 8,25-31 30,4, Jes 
37 16, 40.21-28,42,5,45,8,12,18, 51,13,16, Jer 10,12 13,32,17,51,15 16, Am 4,13, Zach 12,1, Mrk 
13,19, Hand 4,24, 14,15, 17,24, Rom 1,20, Ef 3,9, Hebr 1,2, Opb 4,11, 10,6, 14,7 

6 Zie het Credo, NGB art 9 en HC Zondag 9 
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het Woord of door Christus.' Op andere plaatsen wordt gesproken over de Heilige 
Geest en de schepping.* Het is geheel in de lijn van deze teksten om te stellen: "Alle 
dingen zijn uit de Vader - Hij is de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle dingen 
{NGB, art. 8) - door de Zoon - want zij hebben hun bestaan in Hem (Kol. 1:17) - en 
in de Heilige Geest - want Hij brengt alles tot zijn voltooiing".' Het werk van de 
schepping is het werk van de drieënige God. De relatie tussen Schepper en schepping 
heeft trinitarische aspecten. 

Modern wereldbeeld en bezinning op de relatie God - schepping 

De ontwikkeling van de natuurwetenschap en met name de evolutietheorie heeft de 
theologie gedwongen tot een diepgaande bezinning op de betekenis van de eerste 
hoofdstukken van Genesis. Het past niet binnen het kader van deze studie om de aange
duide problematiek uitgebreid te behandelen. Slechts enkele hoofdlijnen worden in het 
kort geschetst.'" 

De moderne mens van de twintigste eeuw beleeft de schepping anders dan in 
vroeger eeuwen. Een grote afhankelijkheid van en angst voor de krachten van de natuur 
heeft meer en meer plaatsgemaakt voor een wetenschappelijk-technische kijk op de 
schepping om de mogelijkheden ervan te verstaan en te beheersen. Op het breukvlak 
van de klassieke wereldbeschouwing en het moderne levensgevoel staat o.a. R. Des
cartes. Met de woorden cogito, ergo sum geeft hij uitdrukking aan de opkomende 

7 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God Dit was in den 
beginne bij God Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat 
geworden is (Joh 1, 1-3). Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij m de hemel, hetzij op de aarde (en 
werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte) voor ons nochtans is er maar een God, de 
Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen 
zijn, en wij door Hem (1 Kor. 8.5-6) Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der 
ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, 
de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle 
dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen (Kol 1,15-16) Nadat God eertijds vele malen en op vele 
wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons 
gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld 
geschapen heeft (Hebr. 1,1-2). In Openbaring 3,14 wordt Christus genoemd het begin der schepping 
Gods. 

8 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de 
wateren (Gen. 1,2) Elihu belijdt tegenover Job De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des 
Almachtigen doet mij leven (Job 33,4). In het verband van de schepselen die totaal van God afhankelijk 
zijn wordt gezegd zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de 
aardbodem (Ps 104,30). Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met 
een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een 
weegschaal Wie bestuurde de Geest des Heren en onderrichtte Hem als zijn raadsman'' (Jes. 40,12-13) 

9 J. van Genderen, BGD, p. 236v. 
10 Voor een bredere behandeling met literatuurverwijzing, zie A van de Beek, Schepping. De wereld als 

voorspel voor de eeuwigheid, Baam 1996, p 13-47 en 86-154 
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subjectiviteit en het nieuwe zelfbewustzijn " Inherent aan dit nieuwe zelfbewustzijn 
IS de scheiding tussen subject en object Aan de ene kant opent dit de weg naar modem 
natuurwetenschappelijk onderzoek, maar het leidt aan de andere kant ook tot een 
gereduceerde kijk op de werkelijkheid waarbij het innerlijk van de mens afgesloten en 
geïsoleerd raakt ten opzichte van verleden, toekomst en de realiteit buiten het eigen 
subject '̂  

Het besef dat wetenschap en techniek niet alleen voordelen hebben gebracht, maar 
ook structurele en mondiale problemen hebben veroorzaakt zoals milieuvervuiling, 
overconsumptie, uitputting en uitbuiting van onvervangbare natuurlijke bronnen, 
dreiging van nucleaire rampen of mogelijke nucleaire conflicten, ethische vragen inzake 
de toelaatbaarheid van bepaalde biologische en medische technieken, heeft ervoor 
gezorgd dat er aandacht is gekomen voor een andere manier van denken over en om
gaan met de schepping De wetenschappelijke uitgangspunten en resultaten van de 
evolutietheorie blijken met onaanvechtbaar '̂  Zowel voor theologische als niet-
theologische wetenschappen zijn er nog vele vragen onbeantwoord '"* Evolutionisme 
als wijsgerige of levensbeschouwelijke visie heeft geen plaats voor een door God 
geschapen en door Hem geregeerde wereld en is als zodanig m stnjd met de eerste zm 
van het Credo van het christelijk geloof 

Zelfs al heeft kntisch bijbelonderzoek bij vele theologen geleid tot een sceptische 
houding ten opzichte van de inhoud van Genesis 1-3, toch behoort ook voor hen het 
geloof dat de God van de openbaring de wereld heeft geschapen tot de onopgeefbare 
kern van het geloof.'^ Terecht betoogt H M Kuitert dat het geloof in God de 
Schepper het tegendeel is van elke levensbeschouwing die de werkelijkheid van God 
losmaakt, of die de verbinding tussen God en de werkelijkheid als niet-essentieel 
ziet "" Een nieuwe vorm van spintualiteit die uitgaat van een holistische visie waann 
gepoogd wordt God, evolutionisme. Moeder Aarde en milieubewustzijn tot een 
religieus complex samen te smeden, is innerlijk tegenstrijdig en verduistert de essen-

11 Th de Boer, De God van de filosofen en de God van Pascal Op het grensgebied van filosofie en 
theologie, Zoeteimeer 1995', p 17v G Heitink Praktische Theologie Geschiedenis theorie hande-
lingsvelden. Kampen 1993, p 147v 

12 H ThiehcVe, Mensch sein Mensch werden Entwurf einerchristlichen Anthropologie, Munchen Zurich 
1981', p 172 175, J H van den Berg, Psychologie en theologische anthropologic, Nijkerk 1963', p 
29vv J H van den Berg, Metablettca van God, Kampen 1995, p 21v, 179 187, 198 204 207 

13 B Wentsel, Oogwane*, deel 3a, p 524-531, J van Genderen, ÖGD, p 250 260 A van den Beukei, öe 
dingen hebben hun geheim Gedachten over natuurkunde, mens en God Baam 1990, Idem Met andere 
ogen Over wetenschap en het zoeken naar zm, Baarn 1994 

14 Vgl B J Oosterhoff, Hoe lezen wij Genesis 2 en 3^ Een hermeneutische studie. Kampen 1972 p 12v 
15 Zie H Bsrkhof, Christelijk Geloof p 165 167 182 185 Vgl J van der Hoeven Schepping en redding, 

m H M Vroom, De God van de filosofen en de God van de Bijbel Het christelijk godsbeeld m 
discussie, Zoetermeer 1991, p 28-32 

16 H M Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof Een herziening, Baarn 1992, p 71 De manier 
waarop Kuitert vervolgens de aanwezigheid van God in Zijn schepping onder woorden brengt, brengt 
hem o I in strijd met de transcendentie en aseitas van God ten opzichte van de schepping 
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tiële relatie tussen God en schepping meer dan dat zij die verheldert. Immers, de God 
van de openbaring raakt op deze wijze verborgen achter of in Zijn schepping.'^ 

A. Kuyper over Christus als Scheppingsmiddelaar 

In het kader van de relatie tussen God en de schepping vraagt A. Kuyper aandacht voor 
de plaats van God de Zoon bij de scheppmg en maakt hij daarbij gebruik van de term 
Scheppingsmiddelaar}^ Met enige reserves en nuanceringen volgt H. Bavinck in dit 
spoor." Voor de laatste is Christus zowel Middelaar van de herschepping als van de 
scheppmg, echter zonder dat scheppmg en herschepping, natuur en genade ineensmel-
ten.̂ " Omdat G. Heitink zich beroept op de algemene openbaring als een nevenlijn 
van de gereformeerde theologie en omdat hij heil en heling gebruikt op een manier die 
doet denken aan het onderscheid particuliere en gemene gratie bij A. Kuyper, is het van 
belang om nader in te gaan op de gedachte van de Scheppingsmiddelaar. 

Kuyper onderscheidt de 'gemeene gratie' (algemene genade) van de 'particuliere 
gratie' (genade die zalig maakt). Als Scheppingsmiddelaar is Christus verbonden met 
de 'gemeene gratie' en als Verlossingsmiddelaar met de 'particuliere gratie'. In de 
"eeuwige Vrederaad" van God is de plaats van Christus als Scheppingsmiddelaar niet 
afhankelijk van Zijn positie als Verlossingsmiddelaar, maar eerder omgekeerd, want Hij 
is "in orde eerst de oorspronkelijke Scheppingsmiddelaar, en nu daarna en tevens Ver
lossingsmiddelaar om de doorzetting en volvoering van het Scheppingsbesluit, met al 
wat in dit Besluit lag, mogelijk te maken".^' Gevolg van deze opvatting is een twee-
sporenstructuur in de beschouwing van geschiedenis, cultuur en Koninkrijk van God. 
De 'gemeene gratie' is er aan de ene kant "om het getal der uitverkorenen te doen 
geboren worden", maar heeft daarnaast een een eigen doel los van de zaligheid, name
lijk om de kiemen van de menselijke natuur ten volle te laten uitgroeien, tot "die volle 
menschelijke ontwikkeling zal zijn uitgekomen, waarin al de heerlijkheid van Gods 
beeld zich weerkaatsen kan".̂ ^ 

Binnen het kader van zijn theologische concept worstelt Kuyper ermee om 'gemee
ne gratie' en 'particuliere genade' duidelijk te onderscheiden en toch op elkaar te 
betrekken."' Hij verankert de eenheid van beide in Christus, die als Logos asarkos zo
wel Scheppings- als Verlossingsmiddelaar is^" en in de zelfverheerlijking van God als 

17 Vgl. R. van Woudenberg, Filosofische gedachten over Godsgeloof, Kampen 1993, p 53-71 
18 A. Kuyper, De gemeene gratie, deel II, Amsterdam 1903, p 631, 633 
19 Vgl S MeijCT'i, Objectiviteit en existentialiteit Een onderzoek naar hun verhoudmg m de theologie van 

Herman Bavmck en m door hem beïnvloede concepties, Kampen 1979, p 86-89, 95, 97-114, m n 100 
20 H Bavinck, Wijsbegeerte der Openbaring, Kampen 1908, p. 23, vgl. Gereformeerde Dogmatiek, deel 

II, p. 445-449. 
21 A Kuyper, a.w. II, p 633-634. 
22 A. Kuyper, a.w. II, p. 626. Het gaat in de "meest eigenlijken zm" om "de realiseenng van wat God 

Almachtig, bij de schepping, in deze wereld had ingelegd", p 635 
23 Zie J. Douma, Algemene genade Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A 

Kuyper, K Schilder en Joh. Calvijn over 'algemene genade'. Goes 1966, p 59-68. 
24 A. Kuyper, a.w II, p. 643. 
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het gemeenschappelijk doel van kerk en wereld '̂ Zo worden de sotenologische en 
kosmologische betekenis van de Middelaar nauw op elkaar betrokken Maar het wordt 
met duidelijk welke bemiddelende functie Chnstus bij de schepping zou hebben De 
kosmische betekenis van het verlossingswerk van Chnstus dwingt met tot de noodzake
lijke veronderstelling dat Hij in de schepping reeds Middelaar was ^^ De sotenologi
sche functie van de Zoon mag niet verwisseld of geïdentificeerd worden met Zijn taak 
bij de schepping ^̂  

Kuyper zelf acht de 'gemeene gratie' een belangrijke ondergrond voor de 'particu-
here genade', maar onvoldoende om te delen in het heil van het Koninknjk van God 
Door de wijze echter waarop hij spreekt over de identiteit van Scheppings- en Verlos
singsmiddelaar en door de positieve waardering van cultuur en wereld buiten het 
Koninknjk van God als een eigensoortige ontwikkeling van de kiemen van de 'gemee
ne gratie' tot heerlijkheid van God, schept hij een theologische structuur die op zijn 
minst de indruk wekt dat de genade van God ook los van het chnstelijk geloof 
toegankelijk is Terecht kan G Heitink zich daarom beroepen op een bepaalde gerefor
meerde theologische traditie waarin de algemene openbanng positief gewaardeerd 
wordt Heitink hoeft deze manier van denken met zelf te ontwikkelen, maar kan 
volstaan met een (ingrijpende) verbreding *̂ Kuyper ziet de algemene genade als een 
onderbouw voor de particuliere genade en als zin en doel van de wereldgeschiedenis 
buiten het Koninkrijk van God, bij Heitink functioneert de verbrede algemene genade 
om de toegang tot het heil van God te ontsluiten buiten de polariteit van zonde en 
genade. Bij Kuyper functioneren geloof en particuliere genade nog als exclusieve 
toegang tot de zaligheid, bij Heitink verschijnt naast het exclusieve van het heil dat in 
Chnstus verschenen is, het inclusieve heil in de vorm van alles wat in dienst staat van 
de humaniteit en de vrijheid van mensen '̂ 

A A van Ruler over de relatie schepping en heil 

De theologische denkwereld van A A van Ruler is in vele opzichten geheel anders dan 
die van A Kuyper Opvallend is de overeenkomst m de positieve waardenng van de 
schepping Bij Van Ruler is evenwel met een algemene genade daarvan de oorzaak, 
maar het scheppingswerk van God en de relatief zelfstandige pneumatologie '̂' Zien 
we bij Kuyper schepping en heil nauw aan elkaar gerelateerd worden via de christolo-

25 A Kuyper, aw II, p 635 
26 Zie voor de afwijzing van de gedachte van het scheppingsmiddelaarschap ten gunste van het verbonds 

middelaarschap K Schilder, Heidelbergsche Catechismus, deel II p 83-103 Vgl WH Velema, De 
leer van de Hedige Geest bij Abraham Kuypet Den Haag 1957, p 221, W van 't Spijker Triptiek van 
degeschiedeni'i De verhouding tussen wereld heils-en kerkgeschiedenis Goes 1981 p 4 5 e v , J van 
Genderen, BGD, p 237v 

27 Vgl B Wentsel Dogmatiek, deel 3a, p 505v, deel 4a, p 831 834 
28 G Heitmk, Pastoraat als hulpverlening. Kampen 1984', p 118-125 
29 G Heitmk, Pastoraat en andere vormen van hulp in G Heitmk en J Veenhof (red ) Heil heling, 

gezondheid, Den Haag 1990 p 120 124 
30 Hierop is breder ingegaan in hoofdstuk 3 p 74, 195 

195 



gie, bij Van Ruler gebeurt iets dergelijks via de pneumatologie Vanuit het eschaton 
ncht de Hedige Geest gestalten van het heil op in de stoffelijke werkelijkheid De 
vermenging van aardse werkelijkheid en heil van God kan alleen plaatsvinden vanuit 
een verbrede pneumatologie'' en blijft ook dan nog steken in gebrokenheid" In 
deze wereld zal een volkomen doorwerking van het heil m de praktijk niet haalbaar 
zijn, maar het is de vraag of men zich daar theologisch bij kan neerleggen Van Ruler 
doet dat wel Dat kan ook met anders, omdat de christologie bij hem niet voluit kan 
functioneren Er ligt zo'n nadruk op de intermezzo-gestalte van Christus, en er is zo n 
extreme aandacht voor de anhypostasie, dat de christologie in feite tussen haakjes 
wordt gezet ' ' Bij Van Ruler staat de verwerkelijking van het heil geheel en al onder 
het voorteken van de radicale afhankelijkheid van Gods wil Hij legt de nadruk op het 
soevereine van God en het theonome van Zijn handelen Dientengevolge lopen in deze 
wereld (door Van Ruler als een intermezzo gekaraktenseerd) de chnstologische en de 
pneumatologische gestalten van het heil niet ver uiteen 

Bij A Kuyper worden de soteriologische en kosmologische betekenis van Chnstus 
in een problematische verhouding tot elkaar gesteld, bij A A van Ruler gaat het om de 
sotenologische en de kosmische betekenis van de Heilige Geest - in het bijzonder om 
de aan Chnstus gerelateerd werking van de Geest en de verbrede relatief zelfstandige 
pneumatologie Er is echter geen reden om de algemene goedheid van God - waardoor 
de werking van de zonde wordt getemperd en leven op aarde mogelijk blijft - te 
beschouwen als een vorm van heil die losstaat van Chnstus Tnnitansch-theologisch 
gezien zouden de opera ad extra daardoor het karakter van het indivisa verhezen Het 
werk en de Persoon van Christus boeten aan betekenis in naarmate de relatief-zelfstan 
dige positie van de Geest groter wordt Hierdoor komen Chnstus en de Geest in een 
oneigenlijke concunentiepositie te staan, waarvoor alle bijbelse grond ontbreekt De 
'heiligheid' van het stoffelijke impliceert dat de zonde en de werking daarvan het 
tenein van het materiele heeft overgeslagen Er zijn geen schnftplaatsen die een 
dergelijke uitzondering vermelden of als noodzakelijk veronderstellen 

De omkering van de volgorde schepping en verlossing bij K Barth, H Berkhof en 
HM Kuiten 

BIJ de eerder in dit boek besproken vormen van pastoraat m Nederland hebben we 
geconstateerd dat er direct of indirect veel invloed is uitgegaan van K Barth, H 
Berkhof en H M Kuitert Daarom is het de moeite waard om te zien hoe deze theolo 
gen omgaan met het geloof dat God Schepper is 

De scheppingsleer wordt bij K Barth gedomineerd door twee stellingen de 
schepping is de uitwendige grond van het verbond en het verbond is de inwendige 

31 AA van Ruler Christocentnciteit en wetenschappelijkheid in de systematische theologie in 7WV p 
203 

32 A A van Ruler Visie en Vaart Amsterdam 1947 p 46 Over de algemene openbaring in relatie tot het 
heil van God en de verwerking daarvan door Van Ruler zie S Meijers aw p 371 382 

33 J M van t Kruis De Geest als missionaire beweging Een onderzoek naar de functie en toereikendheid 
van de gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie Zoetermeer 1997 p 186 
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grond van de schepping. Met het verbond is bedoeld het eeuwige verbond tussen 
God en mens. Christus is voor Barth de mens bij uitstek. Met Hem is het verbond 
gesloten, en daarom is Hij de 'mwendige grond' voor de scheppmg. Door bovenstaande 
dubbele stelling zijn God en Zijn schepping m het verbond essentieel gerelateerd en 
verzoend. Daarbij moet bedacht worden dat de leer van het verbond bij Barth berust op 
de gedachte dat God in se alleen als God ad extra te vinden is in Christus en niet in de 
schepping.'^ Het gevolg hiervan is dat schepping en verlossing als een eenheid 
worden beschouwd. Terecht ziet T. Bradshaw de triniteitsleer van Barth op de achter
grond staan van zijn scheppingsleer. De consequenties van deze stand van zaken leiden 
tot de conclusie: het bestaan van de schepping hangt bij Barth in wezen niet af van een 
daad van God, maar van de zelf-differentiatie van God in Christus en in de schep
ping."' Het is de vraag of Barth zelf zich herkend zou hebben in deze Hegeliaanse 
typering, maar het is Bradshaw toe te stemmen dat er minstens aanzetten te vinden zijn 
in de theologie van Barth die deze kant op wijzen. 

Het gaat er Barth niet alleen om dat wij God als Schepper leren kennen doordat wij 
Christus kennen en in Zijn heil delen door het geloof, maar hij stelt: "Der Grund der 
Schópfung ist Gottes Gnade".'^ Daardoor gaat de genade niet slechts noëtisch maar 
ook ontologisch aan de schepping vooraf: "Der Bund ist nicht nur ebenso alt wie die 
Schöpfung, er ist alter als diese".^* Barth bedoelt daarmee aan te geven dat de schep
ping niet gezien mag worden als een abstracte op zichzelf staande grootheid die 
neutraal staat tegenover het latere verbond. Er is een innerlijke eenheid tussen schep
ping en genadeverbond.^' Daarnaast speelt de opvatting van Barth over het chaotische 
'niets' waartegenover God de schepping tevoorschijn roept, een belangrijke rol. Het is 
het niets van het niet-werkelijke, het niet verkorene, het goddelijke neen dat als grens 
gaat functioneren van wat God wel geschapen heeft en dat wel werkelijkheid geworden 

34 K Barth, KD, III/l, S 107, 261 Met andere woorden, het verbond is het doel van de schepping en de 
schepping is middel tot het verbond, zie- KD, III/l, S. 44, 103, 106, 259 Vgl B J.G Reitsma, Geest en 
schepping. Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van 
de Geest van God en de geschapen werkelijkheid, Zoetermeer 1997, p 48 e.v 

35 Cf T Bradshaw, Trinity and Ontology, A Comparative Study of the Theologies of Karl Barth and 
Wolfhart Pannenberg, Edinburgh 1988, p. 49. Het motief van het verzet tegen elke vorm van natuurlijke 
theologie is hierin duidelijk te onderkennen 

36 T Bradshaw, o.c , p. 131 "His doctrine implies a different mode of creative activity to that generally 
held by orthodoxy, and it implies a greater degree of integration between God and creation than may 
have been assumed. This because the covenant is God's self-correspondence ad extra, but creation is 
implicit in the covenant, and is its outer basis, is as 'nature to .spirit', as 'object to subject', or most 
accurately, as 'form to freedom'" Via de dialectiek van de tnnitarische God is de zelf-vernedering, en 
overgave van zichzelf diep verankerd in het wezen van God "It is m this manner alone that God relates 
himself to, while distinguishing himself from the world This is at the free decision of God who chooses 
to reflect his trinitarian essence ad extra", p. 135. 

37 K. Barth, Dogmatik im Grundrifi, Zurich 1947, S. 66. Barth spreekt ook over Christus als zin en doel 
van de schepping, KD, III/l, S. 430-433; III/2, S. 182-188. 

38 K. Barth, Dogmatik im Grundrifi, S 73. Cf. KD, III/I, S 265 
39 Vgl G C Berkouwer, De triomf der genade in de theologie van Karl Barth, Kampen 1954, p. 49-52. 
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IS Het 'Nichtige' als verzet tegen Gods genade is niet te verklaren en ook niet te ont 
kennen, alleen door het werk van Christus wordt het overwonnen"" 

Ongetwijfeld is de prioriteit van de genade ten opzichte van de schepping bij Barth 
mede veroorzaakt door een kritisch omgaan met de Bijbel en de twijfel aan de werke 
lijkheid van een paradijselijke toestand aan het begin van de menselijke ge 
schiedems"" Voor Barth zijn de eerste hoofdstukken van Genesis slechts sage Er is 
geen plaats voor de status integntatis met daarop volgend de zondeval en de verlossing 
- in die historische volgorde 

Wanneer H Berkhof de geschapen werkelijkheid ter sprake brengt in zijn Christe 
lijk Geloof, dan zet hij in bij het uitgangspunt dat alles daarin en daaraan naar zijn 
bestand goed en gewichtig is" ''̂  Wanneer hij verderop spreekt over de verhouding 
schepping en heil volgt een nadere uitleg Het Nieuwe Testament spreekt over de 
schepping door het Woord (Joh 1), door Chnstus (1 Kor 8,6, Kol 1) en door de Zoon 
(Hebr 1), maar deze uitspraken hebben volgens Berkhof niets met de trmiteitsproble-
matiek te maken Naar zijn mening leggen ze een zeer nauw verband tussen de 
schepping en het werk van de historische Jezus Vanwege de resultaten van het 
moderne bijbelonderzoek kiest hij voor de opvatting dat de schepping ouverture is tot 
en aangelegd op het heil"' 

Berkhof verbindt de goedheid van de schepping met haar voorlopigheid en 
onvoltooidheid vanwege het onvolmaakte en onharmonieuze dat het geluk omgeeft met 
schuld en verdriet waarvoor geen bevredigende verklaring te vinden is De gebroken
heid en het lijden in de wereld wordt teruggeprojecteerd op God ' blijkbaar is het nooit 
Gods bedoeling geweest om een wereld kant en klaar in het aanzijn te roepen Hij wil 
kennelijk, dat zijn schepping een geschiedenis doormaakt van weerstand en worsteling, 
van lijden en stnjden" Omdat we God hebben leren kennen als de God van de heilige 
liefde mogen we aannemen, dat eenmaal zonneklaar blijken zal dat alle geboortepijn 
en groeistuipen van deze wordende wereld niet opwegen tegen de heerlijke uit 
komst" "^ De volmaaktheid van de schepping staat daarmee met aan het begin, maar 
aan het eind van de geschiedenis waarin het heil gestalte krijgt 

Voor H M Kuitert kan de uitspraak dat alles zeer goed is (Gen 1,31) niet slaan op 
de gehele schepping Volgens Kuitert kunnen we tegenwoordig de Bijbel niet meer 
lezen met als histonsche volgorde de goede schepping, de zondeval en de verlossing 
"Er is geen tijd geweest waarin alles goed was, een tijd die werd afgelost door een tijd 
die begon met de zondeval" '̂  Schepping, zondeval en verlossing moeten als leermo-
del opgevat worden die karakteristieken van onze werkelijkheid beschrijven Het zijn 
"drie typenngen van onze werkelijkheid, drie machten die actief zijn ^^ De eerste is 

40 Cf KD III/l S 112 378 Zie G C Berkouwer a iv p 52 56 58 65 72 238 244 J van Genderen 
De leer van de schepping bij Karl Barth in A G Knevel (red ) Visie op Karl Barth Kampen 1987 p 
51V B J G Reitsma aw p 50 53 

41 Der Urmensch war sofort der Ursunder KD IV/1 S 567 
42 H Berkhof Christelijk Geloof p 169 
43 H Berkhof aw p 177 
44 H Berkhof aw p 179 
45 H M Kuitert Het algemeen betwijfeld christelijk geloof p 72 
46 H M Kuitert t a p 
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de creatieve inbreng van God, de tweede is de werkelijkheid van het kwaad door 
mensen die verstrikt zijn in hun eigen boosheid en de derde karakteristiek van mens en 
wereld is dat hun Schepper ook hun Verlosser is 

Kuitert ontkomt er niet aan zich bezig te houden met 'het bittere raadsel van de 
goede schepping' In de wereld die God geschapen heeft is ook kwaad, bitterheid en 
gruwelijkheid te vinden Wij kunnen dat onmogelijk goed noemen Voor Kuitert houdt 
dit m ddt er van God kennelijk iets kan komen dat niet goed is De goede schepping is 
geen gegeven aan het begin van de geschiedenis, maar "wij moeten blijkbaar zelf 
zeggen of iets bij de goede schepping hoort of niet'"' Voor Kuitert hoort het bij de 
vrijheid en zelfstandigheid van de mens als schepsel van God om tegen de Allerhoogste 
afkeuring te mogen uitspreken over wat Hij geeft 

Het verlaten van de volgorde (goede) schepping, zondeval en verlossing impliceert 
dat God  minstens voorlopig  een door kwaad en tegenspoed gebroken wereld heeft 
gewild Daarmee wordt via de scheppingsleer het boze in de wereld teruggeprojecteerd 
op God Zelf Met K Schilder zeggen wij over zulke vormen van theologie spaar ons 
dit neomanicheisme'''* Op deze weg is een dualisme in God Zelf zo goed als onver

mijdelijk Pastoraal gezien levert deze denkweg problemen op Gaat men spreken over 
een vorm van kwetsbaarheid en onmacht in God (zo o a Berkhof) die uitmondt in 
solidariteit met de lijdende mensheid, dan is de vraag op zijn plaats wat zulke solidari

teit voor inhoud heeft en wat het voor perspectief biedt Medelijden van God zonder 
hoop op Zijn daadwerkelijke ingrijpen, leidt gemakkelijk tot de gedachte dat Hij wel 
kan maar niet wfl helpen Wanneer God (tenminste voor een deel) verantwoordelijk 
wordt geacht voor het bittere en boze in de schepping (zo o a Kuitert) dan is daarmee 
de integriteit en betrouwbaarheid van God als Trooster ernstig aangetast De ervanng 
van de nabijheid van God Zelf in het pastoraat wordt op deze wijze eerder geblokkeerd 
dan gezocht en gevonden 

Nauw hiermee verbonden is de visie op de aard en het functioneren van het 
schnftgezag Het belijden van het gezag van de Heilige Schrift zoals dat in de loop der 
eeuwen diepe sporen heeft getrokken in kerk en confessie, houdt een historische 
oriëntatie van geheel andere aard in dan die bij de omkering van de volgorde schep 
ping, zondeval, verlossing wordt gehanteerd ■" Niet dat een formeel beroep op het 
schnftgezag alle vragen doet verstommen, maar het geloof mag op goede gronden de 
Bijbel aanvaarden als het betrouwbare Woord van God ^° 

47 H M Kuitert aw p 75 
48 K Schilder Heidelbergsche Catechismus deel III p 357 Schilder gaat hier uitgebreid in op plaats en 

functie van das Nichtige in de theologie van K Barth p 357 382 Cf T Bradshaw o c , p 60 63 Het 
IS daarom o i volkomen terecht dat B J G Reitsma a w, p 162 168 het kwade in deze wereld in een 
negatieve relatie tot God ziet staan en het in verband brengt met het oordeel 

49 J W Mans, Schepping en verloising Het kader van een bijbelse spiritualiteit Kampen 1994 p 9 
50 NGB art 5 Vgl A van de Beek God kennen Met God leven Een pleidooi voor een tievindelijk 

pneumatologische fundering van kerk en theologie Nijkerk 1982 p 6 10 B Loonstra De geloofnaar 
digheid van de bijbel Zoetermeer 1994 p 15 17 De geloofwaardigheid van de Bijbel t)ehoeft niet eerst 
te worden aangetoond voordat zij erkend kan worden Het zelfgetuigenis van de Schrift vindt weerklank 
in het hart van de gelovige door het inwendige getuigenis van de Heilige Geest dat de Bijbel het be 
trouwbare Woord van God is 
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Wanneer de verlossing van meet af aan bij de schepping behoort, wordt de ernst 
van de zonde door het apriori van de genade gerelativeerd De verlossing krijgt 
daarmee een algemeen karakter" Daartegen valt te zeggen dat wij de omvang en de 
ernst van de zonde ontdekken juist tegen de achtergrond van de oorspronkelijk goede 
schepping Daarom houden we vast aan de ontologische pnonteit van de schepping in 
protologische zin Terecht wijst B Wentsel erop dat in de Schnft zelf de schepping met 
ondergeschikt is aan de verlossing, maar een eigen en afzonderlijk thema vormt.'" 

De betekenis van de relatie Schepper - schepping 

Wanneer het gaat over de betekenis van de geloofsuitspraak dat de dneenige God de 
Schepper is, treffen we een aantal gemeenschappelijke overtuigingen aan die bij vele 
theologen te vinden zijn H Bavinck wijst erop dat reeds de kerkvaders de tnniteitsleer 
gebruiken om deisme en pantheïsme af te wijzen De schepping is geen toeval, geen 
emanatie uit of evolutie van het wezen van God De schepping is volstrekt afhankelijk 
van God, maar vormt toch geen moment in de ontwikkeling van Zijn innerlijk levens-
proces.^' Elke vorm van monistische of pantheïstische identificatie tussen Schepper en 
schepsel is onmogelijk gemaakt, omdat "the doctnne of the Trinity replaces a logical 
conception of the relation between God and the world with a personal one"'" Gevolg 
daarvan is dat tussen God en de wereld onderscheiden kan worden als ontologisch 
verschillende realiteiten en dat dit verschil niet leidt tot een ontkenning van de relatie 
tussen God en de wereld, maar het is er juist de basis van De persoonlijke relatie tus
sen God en de wereld is het resultaat van een vnje en persoonlijke daad van de dne
enige God Het bestaan van de wereld is in continue dynamiek afhankelijk van de 
Schepper 

Er zijn pogingen gedaan om vanuit de tnmteitsleer ontologische gevolgtrekkingen 
te maken voor de schepping Zoals de dne goddelijke Personen de ruimte voor Hun 
eigenheid ontvangen door de relatie met de andere Personen, zo zou de schepping ge
zien kunnen worden "as the giving of being to the other, and that includes the giving 
of space to be to be other and particular"'' De eigenheid van de wereld ten opzichte 
van God is dan de noodzakelijke ruimte voor de schepping om zichzelf te zijn eindig 
en niet goddelijk Zo vertoont de schepping in ontologische zin gelijkenis met het 
wezen van God als een dynamiek van entiteiten die tot elkaar in relatie staan Het is 
echter een bij voorbaat mislukte onderneming om God en Zijn schepping via (een vorm 
van) analogia entis aan elkaar te verbinden God en Zijn schepping zijn daarvoor te 
zeer verschillende realiteiten Daarom kunnen wij God en Zijn schepping niet in een 

51 WH Velema, Schepping en verlossing, in J Kamphuis e a , Hoe staan wij ervoor'', Barneveld 1992 
p 69 102 Vgl W van t Spijker, Triptiek van de geschiedenis p 32-42, 50-57 

52 B Wentsel, Dogmatiek, deel 3a, p 508 (onder verwijzing naar Ps 8, 19,1 7, 33, 104, 119,89-91, 136 
147, 148, Job 28, 38-39, Spr 8, Jes 40,12-31) Vgl J van Genderen, BGD, p 241 243 

53 H Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, deel II, p 343 347, 426v Zie ook B Wentsel, Dogmatiek, deel 
3a, p 519 524 

54 C E Gunton, o c , p 72 
55 C E Gunton, o c , p 113 
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gelijke begrensde ontologische ruimte opsluiten Van beslissende betekenis achten wij 
het dat de Bijbel er geen aanleiding toe geeft om de schepping te zien als een (analoge) 
weerspiegeling van immanent-tnnitansche verhoudingen '̂ 

Het triniteitsdogma helpt de relatie tussen God en de schepping te verhelderen 
Omdat er in God een volheid van leven is wegens de immanente trinitansche relaties, 
berust de schepping niet op noodzaak maar op Gods wil en welbehagen Onder meer 
A A van Ruler heeft op dit punt sterke nadruk gelegd om het eigen karakter van de 
schepping als werk van Gods vnjmacht, heerlijkheid en goedheid in het licht te stellen 
De nadruk op de soevereiniteit en de aseitas van God bewaart ervoor enerzijds om te 
denken dat God de schepping of de mens nodig had als een klankbord of aanvulling 
voor Zichzelf en anderzijds om tekort te doen aan het gewicht en de realiteit van de 
geschapen werkelijkheid '̂  

De gereformeerde leer noemt in het spoor van Calvijn als doel van de schepping 
de verheerlijking van God Niet de mens staat in het middelpunt, maar God om Wie en 
door Wie alle dingen bestaan (Hebr 2,10, Opb 4,11)̂ ** De gehele geschapen wer
kelijkheid IS van God afkomstig en Hij is daarover de soevereine Gebieder Het bestaan 
van de geschapen werkelijkheid is een gave van God Die haar gemaakt heeft en 
onderhoudt op een wijze dat zij m al haar gedifferentieerde vormen en ordeningen zich
zelf kan zijn De importantie van de verhouding van al het geschapene tot God als 
Schepper is daarmee gegeven Tegelijk is daarmee de eenheid van geloven en weten, 
godsdienst en wetenschap geponeerd Het geloof dat God Schepper is, heeft ook be
tekenis voor de verhouding met de medemens en de andere schepselen Het doet 
beseffen dat God plaats en ruimte heeft gemaakt en daarom ook vraagt voor de ander 
Tenslotte stelt het de mens in een verantwoordelijkheidsverhouding tot de gehele 
geschapen wereld De aarde en haar volheid is van de HERE (Ps 24,1) Mensen 
kunnen daarom met de houding van heer en meester aannemen De relatie van de 
Schepper tot de schepping wijst steeds terug naar de afhankelijkheid en de verantwoor
delijkheid tot God Hoe mensen met de natuur omgaan is daarom niet ethisch neutraal, 
maar uiterst relevant '̂ 

De inzichten van de moderne wetenschappen verhinderen ons om onbevangen te 
spreken over de schepping G van den Bnnk signaleert evenwel een nieuwe openheid 
bij de hedendaagse natuurwetenschappen voor het geloof in God als Schepper Hij 
erkent evenwel dat dit nog niet gelijkstaat met een terugkeer naar de 'God der vade
ren' ^ Een algemene openbaring als bron van Godskennis of God als 'zoekontwerp' 
achten wij onvoldoende om uit te monden in de belijdenis van God als Schepper 
Daarvoor zijn we aangewezen op de bijzondere openbanng van God door Zijn Woord 

36 Vgl J van Genderen BGD p 126 134 238v Dit argument geldt ook tegenover J Moltmann die de 
schepping wil zien als vernedering van God het is die Selbstbeschrankung des Allgegenwartigen und 
das Leiden der ewigen Liebe Tnnitat und Reich Gottes Zur Gotteslehre Munchen 1980 S 75 

57 A A van Ruler 7WV p 10 24 Cf TF Torrance The Trinitarian Faith p 84 109 
58 Vgl NGB art 12 Zie J van Genderen BGD p 243v 
59 Vgl B Wentsel Dogmatiek deel 3a p 519 524 J van Genderen BGD p 248 250 
60 G van den Brink Hoogst persoonlijk over God de Vader in G van den Brink e a (red ) Gegrond 

geloof Kernpunten uit de geloofsleer Zoetermeer 1996 p 43 
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Deze overtuiging wordt gedeeld door de klassieke gereformeerde theologie en K Barth 
CS. 

De positieve waardering van het aardse leven als gave uit Gods scheppershand is 
een aandachtspunt van blijvende waarde In dat kader is het echter niet nodig om in de 
lijn van A. Kuyper de waardering van de schepping te verstrengelen met het heil van 
God. Evenmin is het noodzakelijk om in de lijn van A.A. van Ruler de positieve waar
dering van de schepping te verzelfstandigen ten opzichte van het heil van God De 
schepping is als zodanig afkomstig uit de handen van de Schepper en kan daarom 
alleen tot zijn doel komen coram Deo De verhouding van Schepper en schepping wijst 
op de verantwoordelijkheidspositie van mensen, maar ook op de trouw van God in Zijn 
ontferming over de geschonden wereld Met recht mag dit een invitatiemotief heten 
waar in het pastoraat volop gebruik van kan worden gemaakt 

8.3 God IS Verlosser 

Schriftplaatsen 

In het Oude Testament laat God Zich kennen als de God die verlost Hij verlost Zijn 
volk uit Egypte*' en in de tijd van de richteren en de koningen verlost Hij van tal van 
vijanden ''̂  Israel bezingt in de Psalmen de God van de verlossing " In de verkondi
ging van de profeten is de kracht tot verlossing van God een belangrijk thema *" 

Het Nieuwe Testament spreekt over de verlossing door Jezus Chnstus. Persoon en 
werk van Christus staan op een unieke, onvervangbare en centrale plaats bij de 
verlossing Hij is de Heiland door Wie God behoud en verlossing schenkt *' 

Evenals bij de schepping geldt ook in de verlossing dat er tnnitansche aspecten 
aanwijsbaar zijn Jezus is door Zijn Vader in deze wereld gezonden met de opdracht 
redding te brengen.'''' Zijn opdracht is het uitoefenen van een altijddurende heer-

61 Ex 3,8, 6,6, 14,13, Ps 106,21, Hos 13,4 
62 Rrcht passim, spec 10,13-14, 1 Sam 7,3, 10,19, 1 Kon 9 en 11 
63 Ps 3,8, 13,5, 17,7, 18,19, 19,14, 31,2, 34,4, 35,9, 40,13, 42,5,11, 43,5, 44,4, 49,15, 50,15, 53,6, 55,16, 

57,3, 69,35, 70,1, 71,3, 72,13, 74,12, 76,9, 78,35, 80,2, 81,7, 106,43, 107,6, 109,31, 111,9, 130,7,8 
140,7 

64 Jes 19,20, 25,9, 33,22, 35,4, 37,35, 38,20, 41,14, 43,3,11,14, 44,6,24, 45,15,21,22, 47,4, 48,17, 
49,7,25,26, 50,2, 59,1,20, 60,16, 63,1,8,16, Jer 15,21, 30 11, 42,11, 50,34, Ezech 34,10,12, Hos 13,4, 
Zach 10,6 

65 Mat 18,11, Mrk 8,35, Luk 2,11, Joh 3,17,4,42 Hand 4,12,5,31, 13,23, 16,31, Rom 5,9,10, 10,9,10 
1 Thess 5,9, 1 Tim 1,1,15, 2 Tim 1,9,10, Tit 1,4, 2,13, 3,6, Hebr 2,10, 2 Petr 1,1,11 3,18, 1 Joh 
4,14, Opb 7,10 

66 Want God heeft zijn Zoon met in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde (Joh 3,17, vgl Mat 1,21, 2 Kor 5,18 20) 
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schappij '̂ BIJ de aankondiging van Zijn geboorte worden de titels Sotèr, Christus en 
Kurios gebruikt; namen die afkomstig zijn van Zijn Vader in de hemel ** Wanneer 
Jezus bij de doop door Johannes Zich als zondaar laat behandelen die reiniging nodig 
heeft, betuigt God de Vader Zijn welbehagen aan Zijn Zoon en geeft Hem de Geest om 
Zijn opdracht te kunnen vervullen *' Jezus is er Zich van bewust dat Hij het plan van 
lijden, sterven en opstanding, zoals Hij dat terugvindt in het Oude Testament, moet 
vervullen.™ Jezus getuigt herhaalde malen dat Hij door Zijn Vader m de wereld is 
gezonden om Zijn wil te doen, de wereld te behouden en de gelovigen eeuwig leven te 
schenken " Het gezonden zijn van Christus door de Vader is ook verder in het 
Nieuwe Testament te vinden '̂  Christus heeft Zijn macht ontvangen van God de Vader.'̂  

67 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven Deze zal 
groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn 
vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn 
koningschap zal geen einde nemen (Luk 1,31 33) 

68 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David (Luk 2,11) 
69 Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen Maar 

deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt 
GIJ tot mij'' Jezus echter antwoordde en zeide tot hem Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt 
het ons alle gerechtigheid te vervullen Toen liet hij Hem geworden Terstond nadat Jezus gedoopt was, 
steeg HIJ op uit het water En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als 
een duif en op Hem komen En zie, een stem uit de hemelen zeide Deze is mijn Zoon, de geliefde, in 
wie Ik mijn welbehagen heb (Mat 3,13 17, vgl par Mrk 1, 9 13 en Luk 3, 21 22 en Joh 1,29 34) 

70 Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel 
lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden 
dage opgewekt worden (Mat 16,21 Vgl Mat 17,22 23 en par) En Hij zeide tot hen O onverstandigen 
en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben' Moest de Christus dit 
niet lijden om in zijn heerlijkheid m te gaan'' En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun 
uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had (Luk 24,25 27, vgl vss 43-47) 

71 Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en 
wie de Vader is dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren (Luk 10,22) Die van boven komt, is 
boven allen, wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde Die uit de hemel komt, is 
boven allen, wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan Wie 
zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is Want Hij, die God gezonden heeft, die 
spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate De Vader heeft de Zoon hef en heeft 
Hem alles in handen gegeven Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, doch wie aan de Zoon 
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem (Joh 3,31-36) Zie ook Joh 
3,16, 4,25,26,34, 5,21,22,36,37, 6,38-40,44,57, 7,28,29, 8,30-59, 11,41-44, 12,49, 13,1, 14,24, 
17,4,5,21,25, 20,21 

72 Rom 8,3, Gal 4,5, Hebr 1,1, 1 Joh 4,9 10 en 14-15 
73 Maar, opdat gij weten moogt dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen 

zeide Hij tot de verlamde Sta op neem uw bed op en ga naar uw huis (Mat 9,6, par Mrk 2,10, Luk 
5,24) Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader en 
niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren (Mat 11,27, par Luk 10,22) 
En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende Mij is gegeven alle macht m de hemel en op de aarde 
(Mat 28,18) En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden Wat voor 
spreken is dit'' Want Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen 
uit (Luk 4,36) En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft ( ) (Luk 
22,29) Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstem 
ming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont 
al de volheid der godheid lichamelijk, en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van 
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De Heilige Geest is nauw verbonden met Christus Er tekenen zich twee hjnen af 
Christus is door de Geest in de wereld gekomen en Hij is de drager van de Geest, die 
door de Geest wordt geleid met en Hemelvaart de Geest uitdeelt ^̂  

Wie zeggen de mensen dat Ik ben'' 

De vraag van Jezus aan Zijn discipelen uit Mat 16,13 - wie zeggen de mensen, dat de 
Zoon des mensen is'' (vgl Mat 22,42 Wat dunkt u van de Chnstus'') - heeft nog niets 
aan actualiteit ingeboet Vele verschillende antwoorden zijn gegeven '̂  J van Bruggen 
vraagt zich af of deze diversiteit niet alles te maken heeft met de keuze en beoordeling 
van de historische bronnen, waaruit vervolgens het beeld van Jezus oprijst dat men 
reeds had of dat men wil vormen''' Binnen het kader van deze studie kan hier niet 
breed op worden ingegaan Wel signaleren we de trend in meer moderne vormen van 
theologie om zich weloverwogen aan te sluiten bij de ervaringswereld van de heden
daagse mens In verband met Christus betekent dit geen inzet bij de lijn van boven naar 
beneden toe (van God uit naar de mens), maar omgekeerd wordt het uitgangspunt 
gekozen in de historische mens Jezus om van daaruit te trachten het goddelijk geheim 

alle overheid en macht (Kol 2,8-10) 
74 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was mei 

Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen zwanger te zijn uit de heilige Geest Daar nu Jozef 
haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar 
te schelden Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de 
droom en zeide Jozef, zoon van David schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in 
haar verwekt is, is uit de heilige Geest (Mat 1,18 20, par Luk ! 35) Terstond nadat Jezus gedoopt 
was steeg Hij op uit het water En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen 
als een duif en op Hem komen (Mat 3,16) Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om 
verzocht te worden door de duivel (Mat 4,1, par Mrk 1,12 Luk 4,1) En Ik zal de Vader bidden en 
HIJ zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de 
wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar gij kent Hem, want Hij blijft 
bij u en zal in u zijn (Joh 14 16 17, vgl vs 26) Doch Ik zeg u de waarheid Het is beter voor u dat 
Ik heenga Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen maar indien Ik heenga, zal Ik 
Hem tot u zenden (Joh 16,7) Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Hei 
Iigen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort (Hand 
2,33) hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelt als een 
smetteloos offer aan God gebracht heeft ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God 
te dienen'' (Hebr 9,14) 

75 Er zijn verschillende overzichten verschenen met verdere literatuurverwijzingen, zoals G C Berkouwer 
De Persoon van Christus, Kampen 1952, Idem, Het werk van Christus, Kampen 1953 E J Beker / J M 
Hasselaar, Wegen en kruispunten in de dogmatiek, deel 3, C H Ratschow, Jesus Chiistus Handbuch 
Systematischer Theologie, Band 5, Gutersloh 1982, B Wentsel, Dogmatiek, deel 3b, I H Marshall 
Jesus the Saviour Studies in New Testament Theology, London 1990, C H Lindijer e a , Jezus ter spia 
ke Op zoek naar de plaats van Jezus Christus in pastorale praktijk en pastorale psychologie, Zoetermeer 
1992 p 10 34, C J den Heyer Opnieuw Wie u VezHĵ  Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus Zoe 
termeer 1996 

76 J van Bruggen, Christus op aarde Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten. Kampen 
1987, p 15 
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op het spoor te komen dat in deze mens schuil gaat '̂  Het gevaar van deze methode 
bestaat voomamehjk hierm dat de mzichten over de historische Jezus onder theologen 
voortdurend sterk variëren en dat de wisselende ervaringshorizon van de moderne mens 
gaat functioneren als de pasvorm waarop het kerugma wordt toegesneden Zo dreigt de 
christologie een functie van de soteriologie te worden en de soteriologie op haar beurt 
een functie van de antropologie J van Genderen waarschuwt tegen een dergelijke 
constructie, want "Het gaat over het werk van Christus en ons heil en die volgorde is 
onomkeerbaar" '* 

I H Marshall laat op overtuigende wijze vanuit de volle breedte van het Nieuwe 
Testament zien dat de incarnatie van centrale betekenis is vanuit de eenduidige denk-
nchtmg van de christologie van boven Het gaat om de vraag hoe de Zoon van God 
mens is geworden, en niet om de vraag hoe een bepaald mens de Zoon van God kon 
zijn Niet dat daardoor de aandacht voor de 'historische Jezus' onbelangnjk zou zijn, 
integendeel' Maar voor het Nieuwe Testament is het Zoonschap van God uitgangspunt 
m het spreken over Jezus en geen zaak van bewijsvoenng ^' 

Een gangbare indeling in de dogmatiek is het spreken over de Persoon van Christus 
en het werk van Christus Bij de Persoon van Christus gaat het over Zijn namen en 
Zijn naturen, bij Zijn werk gaat het over de status duplex, de ambten van Christus, en 
de weg van de incarnatie tot aan de wederkomst Al deze onderwerpen uit de chnstolo-
gie hangen onderling samen en hebben ieder op zich een eigen relevantie In verband 
met het onderwerp van deze studie beperken wij ons zoveel mogelijk tot het pro nobis 
karakter van Persoon en werk van Christus 

Heil en Heiland 

De grote diversiteit aan opvattingen over wie de Heiland Jezus Christus is, wordt 
weerspiegeld in de variëteit aan opvattingen over wat het heil is waarvan de Bijbel 
spreekt Volgens C H Ratschow is er ondanks alle verschil van inzicht toch een alge
mene consensus onder christelijke theologen van vroeger en van nu, namelijk "da6 die 
Soteria, die der chnstliche Glaube erfahrt, nicht aus der Bindung an die Besonderheit 
dieses Mannes herausgenommen werden kann" "̂  Jezus heeft geen inzichten doorgege
ven die los van Zijn Persoon als zodanig heilzaam zijn, bijvoorbeeld de gedachte van 
de liefde of de boodschap zoals A B Ritschl meende - dat God niet toornig maar 
vriendelijk gezind is jegens de mensen Alles wat Jezus zegt en doet, ontvangt zijn 
betekenis voor ons omdat Hij het is die het doet Zijn Persoon en werk zijn niet van 

77 Met name W Pannenberg gaat voorop in de ontwikkeling van deze manier van denken, zie Gmndzuge 
der Christologie Gutersloh 1964 S 15 32 Voor een kort overzicht van de Nederlandse situatie C 
Gradfiand Wie zeggen de mensen dat Ik ben'' Over de Persoon van Jezus Christus Kampen zj , p 87-
100 

78 J van Genderen BGD p 469 
79 IH Marshal! oc p 175 180 Vgl K Beyschlag Grundrifi der Dogmengeschichte Band II Gott und 

Mensch Teil 1 Das Christologische Dogma, Darmstadt 1991 S 196f MJ Enckson The Word became 
Flesh A Contemporary Incarnational Christology, Grand Rapids 1991, p 625 627 

80 CH Ratschow aaO S 205 
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elkaar los te maken Christologie (wie Jezus is) en sotenologie (wat Hij voor ons te be
tekenen heeft) zijn nauw aan elkaar verbonden '̂ 

In de theologische traditie zijn triniteitsleer en christologie sterk met elkaar 
verweven Dat is met verwonderlijk, want de kerk belijdt dat Jezus Chnstus de tweede 
Persoon is van de Tnmteit Jezus Christus is van hetzelfde wezen met de Vader en Hij 
IS met minder God dan de Vader of de Heilige Geest *̂  De betekenis van het werk 
van Chnstus als Middelaar is gefundeerd op godheid van de Logos of van de Zoon De 
godheid van de Zoon is alleen vanuit de Tnmteit te verstaan Er is nog een andere 
reden om trmiteitsleer en christologie nauw op elkaar te betrekken Al te gemakkelijk 
kan het klassieke schema van schepping, verlossing en voleinding misbruikt worden 
voor de gedachte dat God door de zondeval vertoornd is, waardoor een nieuw handelen 
van God in het offer van Chnstus noodzakelijk wordt om de vertoornde God goedgun
stig te stemmen waardoor Hij bereid gemaakt wordt door Zijn Geest de voleinding te 
schenken Voluit trinitansch denken maakt deze manier van redeneren - en het 
godsbeeld dat daarbij hoort - onmogelijk In schepping, verlossing en voleinding werkt 
één God. "Diese Einheit und Selbigkeit Gottes in seinem Handeln an und mit der Welt 
ist fur die Erfassung der Christologie im Gesamtzusammenhang des Welt- und Heils-
handeln Gottes von ausschlaggebender Bedeutung" *' 

In het licht van de theologische lijnen die boven reeds getrokken zijn over God de 
Schepper, houden we ook nu vast aan de volgorde schepping, zondeval en verlossing 
Een van de consequenties van deze keuze is dat er een relatie is tussen het heil van 
God en de goede schepping aan het begin Anders geformuleerd het uitgangspunt van 
de goede schepping met daarin goede mensen als werk van God de Schepper is 
medebepalend voor het antwoord op de vraag waarvan men door Chnstus verlost 
wordt W Jentsch bespreekt de opvatting van een aantal invloedrijke Duitstalige 
theologen over de vraag waarvan men verlost moet worden Bij de antwoorden komt 
vaak naar voren vrijheid, mondigheid, integratie en emancipatie om als authentiek 
mens in relatie tot anderen te kunnen functioneren "'* Het zijn motieven die we, zij het 
met eigen accenten, ook hebben aangetroffen bij Zijlstra, Heitmk en Rebel (zie deel 1 
van deze studie) Evenals Jentsch willen wij eraan vasthouden dat het heil waar het in 
het pastoraat om gaat, gecentreerd is rond de kern van de vergeving van zonden, het 
doorbreken van de macht van de zonde en de verzoening van de schuld van de 
zonde.*^ 

Deze opvatting over het heil dat van de Heiland te verwachten is, wordt gedragen 
door het getuigenis van de Schrift over de zonde en de oorsprong daarvan en de 
bovengenoemde schnftplaatsen die spreken over de zending van de Zoon m de wereld 
om te behouden wat verloren is H M Kuitert is van mening dat het spreken van de 
Bijbel over het paradijs en Adam en Eva als eerste mensen daarin niet verwijst naar 

81 Vgl GC Berkouwer, De Persoon van Chnstus p 57v en de daar aangehaalde plaatsen uit de 
gereformeerde confessie, en p 77 86 

82 Vgl het Nicaeno Constantinopohlanum en het Symbolum Quicumque 
83 CH Ratschow, a o O , S 201 
84 W Jentsch, Der Seelsorger Beraten Bezeugen Befreien Grundzuge biblischer Seelsorge, Moers 1984 

S 108ff 
85 W Jentsch, a a O, S 110 
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een historische werkehjkheid Hij vat het spreken over Adam op als een ' leermodel' ** 
H Berkhof verwerpt het onderscheid tussen de status integntatis en de zondeval als 
twee achtereenvolgende fasen in de geschiedenis van de mens **' Het loslaten van de 
historiciteit van het paradijs en de zondeval van Adam en Eva blijkt grote gevolgen te 
hebben voor allerlei onderdelen van de geloofsleer Wanneer Adam als zondig mens 
model staat voor de hele mensheid, dan houdt dit in dat de zonde onontkoombaar is 
voor het menszijn als zodanig Is zonde geaccepteerd als een onderdeel van de 
schepselmatige structuur van mens en wereld, of als tragiek en lot dat niet ontlopen kan 
worden, dan wordt het heel moeilijk om nog te spreken van de schuld van de zonde *̂ 
Daaraan gekoppeld is de betekenis van het heil in Christus wanneer Adam niet meer 
dan het beeld is van de mens in zijn zondigheid en ongehoorzaamheid tegenover God, 
dan IS Chnstus het beeld van de mens zoals God hem bedoeld heeft en zoals hij ook 
eenmaal worden zal ̂ ' Deze voorstelling van zaken doet geen recht aan de gegevens 
uit Oude en Nieuwe Testament die spreken over Adam als historische persoon,'" noch 
aan de verwoestende en geraffineerde werking van satan en zijn demonen op mens en 
wereld '̂ waartegen Christus strijdt '̂  

Zonde is te typeren als miskenning van Gods goedheid en liefde die Hij vanaf het 
begin van Zijn schepping heeft betoond Daarnaast is zonde ook ongeloof en ongehoor

zaamheid en als zodanig negatio van de mens in zijn relatie tot God '̂  Het heil dat 
Christus brengt, vindt zijn kern in het herstel van de Godsvervreemding van de mens 
en het waaiert uit tot de volkomen vernieuwing van hemel en aarde (Opb 21,5). 

hcarnatie 

Binnen het pastoraat is er veel aandacht geschonken aan de verhouding incarnatie en 
pastoraat In deel I van deze studie is daar reeds aandacht aan geschonken voor wat 
Zijlstra, Heitink en Rebel betreft C H Lindijer geeft een uitgebreid overzicht van de 
gevoerde discussie, zodat wij daar nu met nader op hoeven in te gaan In de taxatie van 
de stand van zaken kiest Lindijer niet duidelijk positie inzake de opvatting van de in

86 H M Kuitert, Verslaat gij wat gij leest''. Kampen 1968, p 28 

87 H Berkhof, Christelijk Geloof, p 188vv 

88 Dan blijft er niets anders over dan protest en zelfbeklag De mens staat op tegen wie hem te na komt 
HIJ voelt zich slachtoffer van wie de menselijkheid niet respecteert W H Velema Zonde en berouw 
m onze moderne samenleving in J W Mans en F van der Pol (red) De zonde uit beeld Bijbels 
schuldbesef en modern levensgevoel, Bameveld 1994, p 15 

89 J P Versteeg, Is Adam in het Nieuwe Testament een 'leermodel ■" m W Kramer e a Woord en kerk 
Amsterdam 1971' p 6 6 7 0 Vgl J van Genderen, Nieuwere gedachten over de zonde in A G Knevel 
(red) Zonde Kampen 1987 p 40 47 J Hoek Zonde opstand tegen de genade Kampen 1988 p 44 
57, B Wentsel De breuk m de gemeenschap over de zonde in G van den Brink e a (red ), Gegrond 
geloof, Zoetermeer 1996, p 22 Iv 

90 Gen 4,25, 5,1 3 5 1 Kron 1 1 Job 31 33 Hos 6 7 Mat 19 4 6 Mrk 10 6 8 Luk 3,38 I Tim 2,13 

91 Mat 4,111, 12,2237, Ef 6 1 10, 1 Joh 4 7 8 
92 Vgl W H Velema BGD, p 357, B Wentsel, a art, f 223, Dogmatiek, deel 3a, p 661714, deel 3b, 

p 549 583 
93 Vgl W H Velema BGD, p 361369 
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camatie als een meer of minder eenmalig gebeuren Hij volstaat met een waarschuwing 
om de verbinding van incarnatie en pastor met reserves te omgeven Anders wordt het 
pastoraat al snel te zwaar belast'" Deze beoordeling blijft steken in een zekere 
vaagheid Is incarnatie voor Lindijer nu meer of minder eenmalig'' Welke reserves 
bedoelt hij concreet'' 

De theologische posities van K Barth en P Tillich inzake de incarnatie van 
Christus hebben grote invloed uitgeoefend op het gebied van het pastoraat Raakvlak 
ken met de theologie van Barth zijn te vinden in het pastorale werk van E Thumeysen 
en diens (veelal Europese) geestverwanten S Hiltner staat aan het begin van een 
stroming in het Amenkaanse pastoraat die zich laat leiden door gedachten van Tillich 
Omdat er in het pastoraat al een vrij brede dicussie is gevoerd over de betekenis van 
de uiteenlopende benadering van de incarnatie door Barth en TiUich, volstaan we hier 
met een korte typering en enkele opmerkingen 

Voor Barth is de incarnatie van het Woord van God openbaring bij uitstek 
Tegenover alle vormen van docetisme legt Barth er de nadruk op dat het eeuwige 
Woord van God het menselijk bestaan heeft uitverkoren, geheiligd en aangenomen'^ 
Er IS van mensen uit geen weg naar God toe, maar in de vleeswording van het Woord 
heeft God een weg naar mensen gebaand Bij Tillich is de christologie een functie van 
de soteriologie geworden Hij benadert de chnstologie vanuit het vragencomplex van 
de vervreemding van de menselijke existentie Voor Tillich betekent incarnatie dat m 
Jezus als historische realiteit het 'nieuwe zijn' aan het licht treedt De existentiële ver 
vreemding waaraan alle mensen lijden, is in Christus overwonnen Soteriologie is met 
een werk van Christus, maar Zijn existentie als Christus is als zodanig reeds verlossing 
De incarnatie wordt op deze manier tot een oermodel en bron voor de communicatie 
van het 'nieuwe zijn' "" De opvattingen van Barth en Tillich vormen in veel opzichten 
een tegenstelling Des te meer opvallend is de overeenkomst in beider antwoord op de 
vraag wie es moglich ist, daB Jesus als die Sotena alle Menschen inklusiv zu betreffen 
vermag Dieses Problem wird sowohl bei Barth wie bei Tillich damit beantwortet, daB 
in seiner Person die Menschheit überhaupt 'anwesend' war " 

De theologie in het algemeen en het pastoraat hebben zich verder ontwikkeld m de 
tijd na Barth en Tillich ""* De invloed van deze theologen op het hedendaags pastoraat 
IS daardoor verminderd en waar nog aanwezig, met de nodige nuances omgeven Toch 
geeft het te denken dat zowel het Amerikaanse als het Europese pastoraat diepgaand 
zijn beïnvloed door opvattingen over de incarnatie die leiden tot de gedachte dat alle 
mensen delen in het heil van God Tegen zo'n dogmatische achtergrond is het zo goed 
als onmogelijk om recht te doen aan het werk van de Heilige Geest en het bijzondere 
karakter van het sola fide inzake het deelhebben aan het heil van God Tegenstemmen 

94 C H Lindijer Jezus ter sprake p 95 99 
95 K Barth KD I/l S 171ff 1/2 S lólff III/2 S 1 Vgl G C Berkouwer De Persoon van Christus 

p 294v G Heitink Pastoraat als hulpverlening p 114 CH Lmdijer JeMS ter sprake p 24v 
96 P Tilhch S\tematic Theology II p 44 50 98 UI Vgl J J Rebel Pastoraat m pneumatologisch 

perspectief p 242v C H Ratschow aaO S 204 C H Lindijer Jezus ter sprake p 25 
97 C H Ratschow aaO S 206 
98 Een overzicht van de ontwikkelingen inzake de incarnatie met verdere literatuurverwijzing geeft B 

Wentsel Dogmatiek deel 3b p 143 156 177 182 
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zijn met stil gebleven De nadruk van Barth op de incarnatie als beslissend openba-
nngsgebeuren en de concentratie op Christus hebben o a R Bohren en J J Rebel ertoe 
gebracht om met behulp van de theologie van A A van Ruler het gebrek aan pneuma-
tologische ruimte aan te wijzen Aan de andere kant heeft H Tacke gewezen op het ge
vaar van wat hij noemt 'Inkamationshumanismus " Zij waarschuwen tegen een ge
bruik van specifiek christologische termen om het pastorale handelen van mensen te 
typeren, omdat daarmee het unieke karakter van de incarnatie en de sotenologische 
spits daarvan tekort worden gedaan Anderen wijzen op het gevaar dat een functionele 
christologie zoals bij Tillich, consequent doorgedacht, zou moeten leiden tot een uni
tarische in plaats van tnnitansche theologie "* 

Lettend op de uitspraken van de Schrift is het onmogelijk om over incarnatie te 
spreken als een universeel beginsel van de vereniging van het goddelijke en het 
menselijke of als een zich steeds herhalend heilsgebeuren Daarvoor is de komst van 
Christus in het vlees te zeer verbonden met beloftewoorden van de profeten van het 
Oude Testament en de vervullingscitaten van het Nieuwe Testament "" Het gaat in 
de incarnatie om de vleeswording van de eniggeboren Zoon van God Zijn komst in het 
vlees IS een eenmalig gebeuren waarin God Zijn Zoon zond in een vlees, aan dat der 
zonde gelijk (Rom 8,3), Hij die njk was werd arm, opdat wij door Zijn armoede njk 
zouden worden (2 Kor 8,9), Hij was in de gestalte van God en Hij nam de gestalte van 
een dienstknecht aan (Fil 2,6,7) Al deze dingen worden m de Schrift van niemand 
buiten Hem gezegd Nergens wordt de indruk gewekt dat de zelfvernedering van 
Christus in het mens-zijn slechts een schijngebeuren is Aan Zijn menselijkheid ont
breekt geen enkel aspect zodat we kunnen zeggen dat de nadruk valt op de volle 
realiteit van het mens-zijn van Chnstus 

Verzoening 

Johannes getuigt dat God Zijn Zoon heeft gezonden als een verzoening voor onze 
zonden (1 Joh 4,9,10) Hier zijn incarnatie en verzoening als middel en doel op elkaar 
betrokken Het wil niet zeggen dat het heil in Christus opgaat in verzoening, vergeving, 
vernieuwing en heiliging In Christus wordt de gelovigen ook het eeuwige leven 
geschonken Het heil in Christus heeft ook kosmische betekenis Toch staat het 
satisfactorische werk van Chnstus in het centrum van de christologie De komst van 
Christus in het vlees en de verzoening die Hij door Zijn werk tot stand brengt, hebben 
voor ons besef een onmiskenbaar reactiemoment '"̂  Met A A van Ruler is te zeggen 

99 H Tacke Glauhenshdfe als Lehenshdfe S 46ff 
100 G C Berkouwer De Persoon lan Chnstus p 152 156 E J Beker / JM Hasselaar Wegen en 

kruispunten in de dogmatiek deel 3 p 232 235 C H Ratschow aaO S 198f 
iOl Jes 7 14 en Mat 1 23 Jes 111 10 en Rom 15 12 Jes 52 13 53 12 en Mat 8 17 Hand 8 32 35 Gal 

4 2 4 1 Petr 2 22 24 
102 Vgl B Wentsel Dogmatiek deel 3b p 156 160 
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"het eigenlijke kwaad steekt alleen maar in de mens, in zijn wil, is zijn schuld, bestaat 
in zijn zondaar zijn En daarop is de incarnatie de reactie' '"̂  

Tegen de achtergrond van teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament komt J P 
Versteeg tot een kernachtige typering van de twee aspecten van de ene werkelijkheid 
van de verzoening het bij elkaar brengen van tegenover elkaar staande partijen 
(inhoudelijke kant van de verzoening) en het geven van een offer tot bedekking van de 
schuld (wijze waarop verzoening totstandkomt) "^ Daarmee geeft Versteeg in het kort 
weer wat anderen breder hebben betoogd in het spoor van de klassieke opvatting 
omtrent de bijbelse leer van de verzoening als verzoening door voldoening (satisfactw 
vicana) '°^ In samenhang met wat hierboven is geschreven over de incarnatie houdt 
dit in dat verzoening plaatsvindt door Christus die onze menselijke natuur verenigt met 
Zijn goddelijke natuur en zo als Middelaar staat tussen God en mensen, "and thus 
within the ontological roots and actual condition of the human and creaturely existence 
which he assumed in order to save" '"* Verzoening is dan met een handeling die 
slechts van buitenaf op de mens afkomt, maar een daad van God die mens geworden 
is en daarom een daad gedaan in de plaats van de mens en ten behoeve van de mens 
(2 Kor 5,21, Gal 3,13) Een daad van God als mens, verricht in de menselijke actua
liteit Verzoening vindt plaats binnen de constitutie van de incarnatie en het aardse 
leven van de Middelaar Daarbij zijn representatie en plaatsvervanging kembegnppen 
Niet dat het in de verzoening gaat om een contract tussen God en de mensheid, 
uitgevoerd door Chnstus Het gaat om het werk dat Chnstus als Middelaar heeft 
gedaan Daarin wordt de verhouding van Christus tot God de Vader met bepaald door 
een contract, maar door de Messiaanse positie waarin Hij door de Vader is gesteld en 
die door de Zoon is aanvaard '°^ 

Evenals bij de incarnatie zijn er ook bij de leer van de verzoening grote verschillen 
op te merken tussen vormen van theologie die zich meer aansluiten bij de klassieke 
interpretatie van verzoening door voldoening en vormen van (nieuwere) theologie die 
een andere visie voordragen op wat verzoening is K Barth, E Jungel en J Moltmann 
komen uit bij vormen van theopaschitisme D Solle en H Wiersinga wakkeren de dis 
cussie aan over wat plaatsbekleding in het kader van de verzoening inhoudt "** Van 
directe invloed op de inhoud van het pastoraat is de vraag hoever de reikwijdte van de 
verzoening is en op welke wijze men deelkrijgt aan de verzoening Antwoorden op 

103 AA van Ruler 7W I p 164v Vgl GC Berkouwer Hel werk van Christus p 28v B Loonstra 
Verkiezing verzoening verbond p 314 

104 J P Versteeg Bijbelwoorden op de man af Kampen 1982 p 31 
105 Zie GC Berkouwer Het werk van Chrislw: Kampen 1953 p 279 349 H Ridderbos Paidus Ontwerp 

van zijn theologie Kampen 1978'' p 201 209 J van Genderen Chnstus m onze plaats Kampen 1972 
B Wentsel Dogmatiek deel 3b p 387 533 

106 T F Torrance The Trinitarian Faith p 158 
107 Cf TF Torrance oc p 167 190 B Wentsel Dogmatiek deel 3b p 452 456 B Loonstra Verkiejng 

verzoening verhond p 299 301 
108 Voor een overzicht van vele verschillende posities zie B Wentsel Dogmatiek deel 3b p 456 467 
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deze vragen met tendensen tot heilsuniversalisme in gematigde of meer radicale zin zijn 
te vinden o a bij K Barth, J Moltmann en H Berkhof "" 

Bouwt het pastoraat voort op een theologische ondergrond die doordrenkt is van 
heilsuniversalistische tendensen, dan zal men uitkomen bij een benadenng van mensen 
die er impliciet of expliciet van uitgaan dat zij reeds delen in het heil van God 
Daardoor komt de waarde en de urgentie van het kerugmatisch aspect van het pastoraat 
m het geding Wanneer immers alle mensen reeds delen in de verzoening met God, 
krijgt de noodzaak van de bediening der verzoening (2 Kor 5,18) veel minder klem 
dan wanneer alleen de (geloofs)kennis van Christus doet delen in het heil Pastoraat dat 
leunt op een vorm van een algemene verzoeningsleer gaat zeer goed samen met de 
gedachte dat ontplooiing van de humaniteit en het heil van God nagenoeg samenvallen 
De mogelijkheid tot behoud is dan van Gods kant gegeven in Christus De verwerkelij
king en beleving van het heil is vervolgens een zaak van mensen Echter, de verwer
ving en de toepassing van de verzoening worden in de leer van de algemene 
verzoening van elkaar losgemaakt en dat gaat in tegen de stellige verzekering van Jezus 
dat HIJ de gelovigen eeuwig leven geeft en dat niemand ze uit Zijn hand kan rukken 
(Joh 10,28) Wanneer Chnstus slechts de mogelijkheid biedt tot verzoening met God, 
vindt er een verschuiving plaats waarbij het zwaartepunt niet meer ligt op wat Hij doet 
maar op wat mensen doen Het geloof verandert daarmee ook van karakter Het is niet 
meer louter receptief ten opzichte van het heil in Chnstus, maar het knjgt een creatieve 
functie om potentieel heil te transponeren naar effectief heil Worden door deze manier 
van denken de taken van het pastoraat en de mogelijkheden van de mens niet over
schat Zijn mensen wel in staat - met de beste pastorale begeleiding - zich op eigen 
kracht te ontdoen van schuld en schuldgevoelens, bindingen en beperkingen die tot 
onvrijheid leiden'' Raakt dit niet aan de existentiële probleemstelling van Luther die 
met genoeg had aan httfacere quod in se en uiteindelijk alleen rust kon vinden in het 
\erbum alienurTf"° 

Christologie en de verbinding met strijd en overwinning 

Temidden van hedendaagse concepten die werken met een christologie van beneden af 
en met nadruk op de humane solidanteit van Christus met mensen, is het contrast groot 
met meningen die uitgaan van een christologie van boven af met nadruk op de 
heerschappij en het koningschap van Christus Toch mag het een blijvend te waarderen 
aspect genoemd worden van de klassieke gereformeerde theologie dat de aandacht voor 
de verhoging en de regering van Christus met leidt tot een christologie die op grote 
afstand staat van concrete mensen en hun actuele alledaagse leven De verhoogde 

109 Zie voor literatuurverwijzing en de behandeling van de diverse standpunten G C Berkouwer De tnomf 
der genade in de theologie van Karl Banh p 105 115 C Graafland Van Cahijn lot Barth Oorsprong 
en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme Den Haag 1987 p 523 
532 B Loonstra Verkiezing verzoening \erbond p 304 313 B Wentsel Dogmatiek deel 3b p 
423 486 487 533 J van Genderen BGD p 481 486 

110 Vgl stelling 30 32 37 61 76 94 en 95 van de bekende 95 stellingen van M Luther Vgl W van t 
Spijker Luther Belofte en ervaring Goes 1983 p 10 22 184 191 
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Christus wordt steeds gezien in relatie tot de lijdende Knecht des Heren. Doordat - in 
navolging van de theologia crucis van Luther - het gloria in excelsis Deo voor de 
gelovige verbonden blijft met het de profundis (de gelovige is immers simul iustus et 
peccator), ontstaat er legitieme en pastorale ruimte voor de realiteit van aanvechting, 
strijd, verlangen, uitzicht en zekerheid in het geloof. De diepten van het leven en 
duistere momenten van vertwijfeling zijn niet bij voorbaat gestigmatiseerd als teken van 
ongeloof, maar het ontvangt een plaats in de weg die God met mensen wil gaan. Op 
die weg zijn mogelijkheden tot verdieping en groei, maar ook van toetsing van de 
echtheid en beproefdheid van het geloof (Hebr. 12,11 en 1 Petr. 1,7). 

Een evenwichtige benadering van vernedering en verhoging in de christologie geeft 
zicht op aan de ene kant de nabijheid van Christus tot mensen die lijden, zoeken, tasten 
in het duister en aan de andere kant mag er zicht zijn op de overwinning van zonde, 
schuld, lijden, angst en dood. Vanuit de christologie zijn er meer lijnen te trekken dan 
alleen vernedering en lijden. Ook de verhoging is er en daardoor de hoop op de 
volkomen overwinning die Christus met Pasen aan het licht heeft gebracht. Christus 
regeert en komt eenmaal terug. Als verhoogde Heiland doet Hij delen in Zijn overwin
ning, ook al houdt dat niet altijd een verandering van de concrete omstandigheden op 
aarde in. Het zwaartepunt van de soteriologie ligt bij de vergeving van zonden. De 
verhoogde Christus schenkt dat in het heden. De heilzame effecten daarvan worden 
ervaren in de beleving van het kindschap van God en in de liefdevolle opstelling naar 
de naaste. De volheid van het heil wacht tot Christus wederkomt. Met vertrouwen en 
verwachting mag daar ook in het pastoraat naar worden uitgezien. 

8.4 God is Vernieuwer 

Schriftplaatsen 

De Persoon en het werk van de Heilige Geest blijven in het Oude Testament meer op 
de achtergrond, dan in het Nieuwe Testament. Niettemin is ook in het Oude Testament 
de Geest duidelijk aanwezig. Zo wordt er gesproken over de Geest als de Verwekker 
van het leven (Gen. 1,2, Ps. 33,6, Ps. 139,7-18 en Ez. 37,1-14). Mens en kosmos 
zouden vergaan zonder de vitaliserende werking van de Geest. Toch leidt dit niet tot 
divinatie van mens en kosmos, maar het onderstreept dat de mens los van de Geest van 
God niets als stof is.'" Vakmanschap, kunst en poëzie worden, net als bijzondere 
krachten in het algemeen, ook toegeschreven aan de werking van Gods Geest. Het is 
de Geest die gaven en bekwaamheden geeft aan mensen om bijzondere taken uit te 
voeren. Vooral bij de profeten en de leiders van het volk (koningen en priesters), is dit 
duidelijk te onderkennen. Naast het element van de toerusting tot een bepaalde taak 

111 "The mystery of life which is expressed by the notion of God's ruah breathed into man does not lead 
to the idea of the immortality of man's spirit or soul in the Old Testament, but it under-scores that man 
IS nothing but dust apart from God's ruah", G Krodel, The Functions of the Spirit in the Old Testa
ment, the Synoptic Tradition, and the Book of Acts, in. PD Opsahl (Ed), The Holy Spirit in the hfe 
of the Church, Minneapolis 1978 p 11. 
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door de Geest, is ook te onderscheiden het gedreven worden door de Geest (bijvoor
beeld Ri. 6,34; 11,29; 1 Sam. 11,6; 16,13). In het Oude Testament wordt over de 
Heilige Geest gesproken in termen die soms meer aan een kracht dan aan een Persoon 
doen denken. Een bevredigende verklaring daarvoor is niet makkelijk te geven omdat 
niet is te achterhalen hoe het onderscheid tussen kracht en Persoon in het Oude 
Testament gefunctioneerd heeft."" 

Er is een verbinding in het Oude Testament tussen de Geest van God en het 
eschaton."' De profeten van het Oude Testament zien uit naar het eschaton als de 
tijd waarin de Geest ten volle zijn werk ontplooit. Typerend voor het eschaton is de uit
storting van de Geest (Joel 2). Maar ook naar andere gebeurtenissen wordt uitgezien. 
De Geest zal de mensen gehoorzaam maken aan God en een nieuwe blijvende gemeen
schap met God tot stand brengen (Jesaja 61; Jeremia 31; Ezechiël 11, 36 en 37). In het 
eschaton zal de Messias, als drager van de Geest een grote plaats innemen. Nadat de 
Messias als de Knecht des Heren Zijn werk volbracht heeft, zal de Geest op alle vlees 
worden uitgestort."'* 

In het Nieuwe Testament wordt de bijzondere relatie tussen Christus en de Geest 
getekend. Bij Markus staat aan het begin van zijn evangelie de Doop van Christus 
centraal. De Geest daalt op Jezus neer in de gedaante van een duif. Hiermee wil gezegd 
zijn, dat niet zomaar een profeet zijn werk begint, maar dat de Messiaanse Zoon van 
God wordt gezalfd met de Geest. Zijn ambtelijke dienst mondt uit in het eschatologi
sche Koninkrijk van God. Christus heeft de Geest op een unieke manier ontvangen. In 
Mattheus en Lukas begint de band tussen Christus en de Geest niet pas bij Zijn Doop, 
maar reeds bij Zijn conceptie. Mattheus laat zien dat het bezit van de Geest Christus in 
staat stelt wonderen te doen. Bij Lukas is de relatie van Christus en de Geest vrij 
gestructureerd getekend: "A threefold relationship between the Spirit and Jesus is found 
in Luke. First, Jesus is conceived by the Holy Spirit. (...) Second, the Spirit took pos
session of Jesus after he was baptized with water. (...) Third, on Pentecost the exalted 
Jesus pours out the Holy Spirit which he had received from the Father"."^ Deze 
uitstorting van de Geest in de kerk is de belofte gegeven aan de profeten en gepredikt 
door Johannes de Doper. Het is het doel van de ambtelijke arbeid van Christus om die 
Geest te verwerven en uit te gieten. In het evangelie naar Johannes ligt de zaak niet an
ders, maar wel worden er andere accenten gezet. De Geest die als Trooster van 
Christus komt, zal niet van Zichzelf spreken, maar Hij zal alles uit Christus nemen en 
het u verkondigen (Joh. 16,12 e.v.). Hier wordt vooral het werk van de Geest in de 
discipelen en de gelovigen beklemtoond. De discipelen zijn oor- en ooggetuigen die 
met gezag verkondigen wat zij van de heerlijkheid van Christus hebben gezien. De 

112 Vgl. de verklaringen met verdere literatuurverwijzing bij: H.H. Schmid, Ekstatische und charismatische 
Geistwirkungen im Alten Testament, in: Cl. Heitmann und H. Mühlen (Hrg), Erfahrung und Theologie 
des Heiligen Geistes, München 1974, S. 84-86 en L. Floor, Persoon en werk van de Heilige Geest, 
Kampen 1988, p. 14. 

113 Zie teksten als: Jes.32,15; 44,3; Ezechiël 11,19; 36,26 v. en 37,14; Joel 3,1; Zach.12,10. 
114 Cf. Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament, 1979* p. 234/235, G. Krodel, 

O.C. p. 12-16, J.P. Versteeg, Christus en de Geest, Kampen 1980^ p. 390, A.N. Hendriks, Om de 
bediening van de Geest, Kampen 1983 p. lOvv. 

115 G. Krodel, o.c, p. 24. 
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heerlijkheid van het vleesgeworden Woord. Het is de Geest die dit getuigenis gezag en 
overtuigingskracht geeft. Door middel van het autoritatieve getuigenis van de apostelen 
mogen de gelovigen ingeplant worden in Christus."* Dezelfde lijnen als in de evan
geliën komen we ook bij Paulus tegen. Aan de ene kant is Christus de Drager van de 
Geest en wordt Hij door de Geest bepaald, gesterkt, geleid en bekwaamd. Aan de ande
re kant is Christus ook de Zender van de Geest en doet de gelovigen door middel van 
het werk van de Geest delen in het heil dat Hij verworven heeft. Beide lijnen bepalen 
elkaar en vormen een eenheid, maar ze houden ook iets eigens.'" 

De Geest als gave van het eschaton, brengt het eschatologische heil in het hart van 
de gelovige. Met een veelheid van woorden wordt dit aspect van het werk van de Geest 
getekend in het Nieuwe Testament. De Geest geeft het geloof (1 Thess. 1,5-6) en 
maakt levend (Rom. 8,11; 1 Kor. 15,45; 2 Kor. 3,6; Gal. 6,6). De Geest doet wederge
boren worden en vernieuwt het hart (Rom. 7,6; Tit. 3,5). De Geest is de Geest die de 
gelovige het zoonschap van God doet verstaan in de uitroep: Abba, Vader! (Rom. 
8,15). De Geest brengt de gerechtigheid en heiligheid van Christus tot in het hart van 
de gelovige (Rom 4; 8,1-2; 14,17; Gal. 3,14 in vergelijking met 1 Kor. 6,17). De Geest 
neemt een centrale positie in bij de heiliging van het leven en het doen van goede 
werken als vruchten van de genade van Christus (Gal. 5,22, Ef. 5,30; 2 Thess. 2,13). 
De Geest leert bidden (Rom. 8,26) en werkt onder de bediening van het evangelie (1 
Kor. 1,17; 2,10-11). De relatie van de Geest met de gelovige is zo nauw dat er zelfs 
gesproken wordt van inwoning (1 Kor. 3,16; 6,19; 2 Kor.1,22; 5,5). De Geest schenkt 
charismata en maakt dat de gelovigen daardoor kunnen functioneren als leden van een 
lichaam dat groeit en zichzelf opbouwt in de liefde (Rom. 12; 1 Kor. 12; Ef. 4). 

Hieruit blijkt hoe veelzijdig het werk van de Geest is en hoezeer de Heilige Geest 
gezien wordt ais Gever van het nieuwe leven door het geloof, die tegelijk het nieuwe 
leven instandhoudt. De Geest heeft een belangrijk werkterrein in het hart van de mens. 
Hij geeft de gelovige deel aan het heil van Christus, dat tegelijk gekarakteriseerd kan 
worden als het eschatologische heil."* De Geest als gave van de eindtijd heeft het 
karakter van genadegave voor de gelovige en is als zodanig ook een onderdeel van het 
heil dat Christus schenkt. De gelovigen zijn door de Geest in Christus van zonde en 
dood vrijgemaakt. Zo heeft het Pneuma een belangrijke rol in de veroordeling en de 
overwinning van de zonde. De Geest maakt vrij van de machten van zonde en dood en 
tot het dienen van Christus. 

De uitdrukking "leven door de Geest" of "zijn in de Geest" duidt de Geest aan als 
leefruimte van de gelovigen. Binnen die leefruimte is elke gelovige een tempel van de 
Heilige Geest, maar ook het geheel van de kerk is een geestelijk bouwwerk. De ene 
Geest verbindt alle gelovigen door de doop aan het ene lichaam van Christus. Het werk 

116 Zie H. Ridderbos, Het Evangelie naar Johannes Proeve van een theologische exegese, deel 1, Kampen 
1987. p. 25-28 

117 Cf L Go'pptiU Theologie des Neuen Testaments, Goumgen 1981', S 447 "Noch unmittelbarer als Gott 
und Christus erscheint bei Paulus der Geist zugleich als Inhak, Trager und Gabe des Evangeliums" Zie 
ook J P Versteeg, De Heilige Geest en Christus, m: J C Coetzee (red.), Koninkryk, Gees en Woord, 
Pretoria 1988, p 313 

118 W.G. Kummel, Die Theologie des Neuen Testaments nach semen Hauptzeugen, Gottmgen 1969, S. 194 
"Der Geist ist also die konkrete Wirklichkeit, durch die der Glaubende an dem durch Christi Auferste-
hung begonnenen Endzeitheil Anteil erhalten hat". Vgl B JG Reitsma, a.w, p. 117 e.v, 157. 
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van de Geest in de gemeente heeft een spits naar binnen toe, naar het individu in de 
kerk en naar de gemeenschap als geheel. Maar Paulus weet ook van het werk van de 
Geest naar de wereld toe. Daarbij houden L. Floor en B.J.G. Reitsma ons voor, dat de 
Geest niet buiten Christus om in de wereld werkt.'" In de gemeente vernieuwt de 
Geest harten en levens van mensen, maar Hij maakt ook bekwaam voor de taken in 
kerk en wereld. De Geest is de Geest van het eschaton. Met de uitstortmg van de Geest 
wordt het eschaton werkelijkheid in de gemeente. De gemeente wordt zo een eschatolo
gische gemeenschap in deze wereld. Door de gemeente heen werkt de Geest ook naar 
de wereld toe, om het eschatologische heil ook daar te verwerkelijken, en kerk en 
wereld heen te leiden naar de Wederkomst van Christus en de volle realisatie van het 
heil in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. 

Toch is de heiliging van de gelovigen niet alleen het werk van de Heilige Geest. 
Ook hier zijn trinitarische verbanden aan te wijzen. De heiliging wordt mede toege
schreven aan God de Vader.'̂ '' Ook van Christus wordt gezegd dat Hij Zijn gemeente 
geheiligd heeft.'^' Verder wordt zowel van de Vader (Hand. 2,16-21) als van de Zoon 
(Hand. 2,33) gezegd dat zij de Geest uitstorten. Daarnaast wordt van de Geest gezegd 
dat Hij zowel Inspirator is van het getuigenis van de gemeente alsook de gave van God 
de Vader en de Zoon aan de gemeente (Hand. 2,4,38).'^^ 

De Heilige Geest en de Triniteit 

Kort na belangrijke christologische uitspraken heeft de kerk in haar geloofsbelijdenis 
vastgelegd dat de Heilige Geest Here is en levend maakt.'^' Aan deze belijdenis gaat 
een stuk dogmahistorie vooraf waarin de godheid van de Heilige Geest uitdrukkelijk ter 
discussie is gesteld.'^'' De kerk komt tot de belijdenis van de godheid van de Geest. 
Daarin wordt de eerdere confessionele uitspraak dat de Zoon één van wezen met de 
Vader is (homoousios), nader uitgewerkt in de richting van de Heilige Geest. Het geeft 

119 L Floor, a.w., p. 52, waar hij nog opmerkt: "Met name in de gedeelten waar de apostel spreekt over de 
gaven van de Heilige Geest laat hij duidelijk zien, dat deze gaven tweeërlei doel moeten dienen ze zijn 
bedoeld voor de dienst in de gemeente maar tegelijk ook voor de dienst van de gemeente in de wereld" 
B J G Reitsma, aw, p 168-171, p 170 "De Geest bewaart zelfs in een verworden schepping zijn 
eigenheid als Geest van Christus Hij zucht omdat in Hem de spanning tussen het nieuwe in Christus en 
het oude in de wereld het grootst is" 

120 En HIJ, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de 
komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven (1 Thess 
5,23) 

121 Mannen, hebt uw vrouw hef, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar 
overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de 
gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en 
onbesmet (Ef 5,25-27) 

122 Vgl. B Wentsel, Dogmatiek, deel 3b, p. 21. 
123 Svmbolum Nicaeno-ConstanUnopolitanum 
124 Zie J van Genderen, Oriëntatie m de dogmageschiedenis, p 46-49. Een bredere behandeling van de 

ontwikkeling van de leer van de Heilige Geest in verband met de Triniteit, de christologie en de 
soteriologie is te vinden bij H Muhlen, Der Heilige Geisl als Person. In der Tnnitat, bei der Inkarnati-
on, und im Gnadenbund, Munster 1988\ 
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tevens zicht op de trinitarische relaties tussen Vader, Zoon en Heilige Geest De 
schriftuurlijke grond om de belijdenis van de godheid van de Geest op te funderen 
wordt met name gevonden in Mat 28,19, 1 Kor 12,4-6 en 2 Kor 13,14 De gedachte 
dat de Geest gezien kan worden als een emanatie of een kracht uit God, wordt hiermee 
afgewezen De nadruk valt op de belijdenis van het persoonlijke bestaan van de Heilige 
Geest Dogma en belijdenis van de eenheid van de Geest met de Vader en de Zoon 
maken de weg vrij voor een voluit trmitarisch verstaan van God '̂ ^ 

De belijdenis van de Oude Kerk omtrent de Heilige Geest verzet zich aan de ene 
kant tegen het modalisme dat zoveel nadruk legt op de eenheid van God dat Vader 
Zoon en Heilige Geest nog slechts modale verschijningsvormen van God zijn, terwijl 
aan de andere kant evenzeer wordt afgewezen de mening van hen die tekortdoen aan 
de eenheid van God Het is opvallend dat de modalistische denkwijze terug te vinden 
IS bij invloedrijke moderne theologen die het pastoraat diepgaand hebben beïnvloed 

Voorop moet genoemd worden de naam van F D E Schleiermacher Hij staat 
bekend als de 'vader' van de praktische theologie Hij vraagt in prediking en pastoraat 
aandacht voor de religieuze ervanng van de mens als vindplaats van de theologie '"'' 
Voor Schleiermacher is Jezus het goddelijk zijn in een persoonlijke verschijning en de 
Heilige Geest is het goddelijk zijn in de vorm van het christelijke gemeenschapsleven 
Bijgevolg is de Heilige Geest in de kerk met alleen een nieuw levensbeginsel, maar 
ook het goddelijk principe dat in de geest van de kerk (het christelijke vrome bewust 
zijn) zijn hoogste uitdrukkingsvorm vindt Onder het christelijke vrome bewustzijn 
wordt niet verstaan een individueel vroom bewustzijn, "maar die selfbewussyn van die 
oneindige Gees wat in die enkeling slegs dan tot uitdrukking kom wanneer hyself een 
IS met die gemeenskapsgees van die kerk' '^' Er blijft zo geen ruimte meer over voor 
een zelfstandig Persoon zijn van de Heilige Geest De empirisch waarneembare 
ervaringen van mensen aan de ene kant en God aan de andere kant naderen zo dicht tot 
elkaar dat er nauwelijks nog valt te spreken van een 'tegenover' van God en schepping 

K Barth heeft zowel het modalisme bij Schleiermacher als het modalistische 
denken in het algemeen afgewezen als een verloochening van God '̂ ^ Toch vraagt 
J A Heyns zich af of Barth wegens zijn reserves tegenover de term persona om 
daarmee Vader, Zoon en Heilige Geest aan te duiden en vanwege zijn openbaringsbe
grip - waarin openbaring en verhulling dialectisch op elkaar betrokken worden - niet de 
weg heeft geopend voor een modalistische interpretatie en of dus diens visie niet 
kwetsbaar is in dit opzicht''' Bij nauwkeurige beschouwing blijkt echter dat Barth 
wel degelijk de godheid van de Heilige Geest belijdt en tegelijkertijd de Geest als 
derde 'zijnswijze' onderscheidt van de Vader en de Zoon '^° Tegen de pneumatologie 

125 TF Torrance The Trinitarian Faith p 191 247 
126 Vgl G Heitink Prakmche theologie p 34 40 
127 JA Heyns Die grondstruktuut van die modalistie<;e Tnniteitsbeskouing Kampen 1953 p 129v Heyns 

geeft een overzicht met literatuurverwijzing van de gedachten van Schleiermacher p 117 131 
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1947 S 387 415 
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bij Barth zijn andere bezwaren in te brengen die zwaarder wegen a het werk van de 
Heilige Geest in schepping en cultuur ontvangt te weinig ruimte omdat Barth de 
schepping eenzijdig christocentnsch en soteriologisch benadert, b er blijft een spanning 
bestaan tussen christologie en pneumatologie omdat Barth wel een algemene verzoe
ning leert door Christus, maar met een daaraan vastgekoppelde alverzoening door de 
Geest, de vraag blijft bestaan hoe het mogelijk is dat de Geest in soevereine vnjheid 
met verkiest degenen die door de Vader wel verkoren zijn en voor wie de Zoon ook is 
gestorven, c God en Zijn werk komen zozeer op de voorgrond te staan dat de gelovige 
als subject met zijn eigen ervanngen in de verdrukking komt '^' 

De theologie van P Tillich ademt een pan-entheistisch klimaat Hij bepleit een 
radicale herziening van de tnniteitsleer''' Modalistische tendensen maken daarvan 
deel uit God is voor Tillich aan de ene kant ground of being '^\ aan de andere kant 
ook being itself '̂ ^ God en wereld vallen bijna samen Binnen dit theologische 
concept naderen de geest van de mens en de Geest van God heel dicht tot elkaar De 
menselijke geest beantwoordt aan de zijnsstructuur van de Geest van God, terwijl de 
Geest van God al het bestaande doortrekt "^ Zo ontstaat een pneumatologie van 
beneden af ''* Bmnen het raamwerk van een empirische theologie past deze wijze 
van spreken over de Geest wel, maar het valt niet te verenigen met een confessioneel 
georiënteerde theologie 

Bij H Berkhof keert het modalisme in een eigentijdse vorm terug Vader, Zoon en 
Heilige Geest worden opgevat als aanduiding van de samenvattende beschrijving van 
het verbondsgebeuren tussen God en mens Het gaat niet om een Wezen in drie 
Personen maar om een voortgaand en open gebeuren van God uit naar mensen toe ' " 
Berkhof ziet de Vader als de goddelijke Partner, de Zoon als de menselijke Represen
tant en de Geest als de band tussen beiden en daarom ook als de band tussen de Zoon 
en de kinderen van God en als de God-in-actie naar de wereld toe De drieenige God 
omvat volgens Berkhof niet drie Personen, maar Hij is Zelf Persoon en ontmoet ons in 
de Zoon en in de Geest Daarom kan van de Geest niet gezegd worden dat Hij een 
Persoon is apart van God de Vader De Geest is alleen als Persoon te beschouwen 
wanneer we er God als Persoon of God in relatie mee bedoelen "^ De Geest is de 
naam van Gods werkzaamheid onder mensen en het werk van de Geest is te beschou 

131 Vgl B Wenisel Dogmatiek deel 4d p 915 919 C Vermeulen Cor Ecclesiae Een onderzoek naar de 
pneumdtologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn Kirchliche 
Dogmatik Nijkerk 1986 p 169 194 M den Duik Als tnee die spreken Een manier om de heili 
gingsleer van Karl Barth te lezen Den Haag 1987 p 227 WH Velema Barth en verder in A G 
Knevel (red ) Viste op Karl Barth Kampen 1987 B J G Reitsma a iv p 49 e v 

132 P Tillich S\stemalic Theolog\ Vol III p 291 294 
133 P Tilhch o c I p 227 
134 P Tilhch oc p 182 
13D P Tilhch oc III Ch XXV The Spiritual Presence p 118ff 
136 Vgl WD Jonker Die Gees van Chtistut Pretoria 1983 p 102v A van de Beek De adem van God 

De Heilige Geest in kerk en kosmos Nijkerk 1987 p 26 
137 H Berkhof Christelijk Geloof p 348v 
138 H Berkhof De leer \an de Heilige Geest Nijkerk 1964 p 129 Vgl B J G Reitsma a u p 20 26 
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wen als een gebeuren dat deel geeft aan de verbondsgeschiedenis.' Deze vorm van 
pneumatologie en godsleer staat in de traditie van onder meer F.D.E. Schleierma-
cher.""* Het is zeer te betreuren dat Berkhof de Triniteit in ontologische zin prijs
geeft. "Het God-zijn van de verbonds-God in zijn openbaring in de tijd staat of valt 
met het levendige samen-zijn van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in de eeu
wigheid".''" Voor de Geest rest geen andere plaats meer dan functie te zijn van de 
verhoogde Christus. In feite zijn Christus en de Geest identiek geworden. Dit is in 
strijd met Joh. 14,16 waar gesproken wordt over de Geest als een andere Trooster. "'-

In het licht van het bovenstaande behoeft het geen verwondenng te wekken dat J.J. 
Rebel en E.S. Klein Kranenburg juist op het punt van de pneumatologie kritiek oefenen 
op het moderne pastoraat. Een modalistisch denkklimaat biedt geen zicht op de 
eigenheid van de Heilige Geest en Zijn werk. In combinatie met een empirische ge
richtheid van de praktische theologie zorgt dit ervoor dat ervaringen van mensen te snel 
en te gemakkelijk worden geïdentificeerd met het werk van de Geest of van God in het 
algemeen. Barthiaanse invloeden bieden te weinig ruimte aan spiritualiteit in de zin van 
door de Geest gewerkte menselijke ervaring van en met het heil van God. 

In Nederland zijn het met name O. Noordmans en A.A. van Ruler geweest die 
aandacht vragen voor het eigene van de Persoon en het werk van de Heilige Geest. 
Noordmans gaat in tegen de neiging in de theologie om de Persoon van God de Heilige 
Geest achter te stellen bij de Vader en de Zoon. Hij beklemtoont dat de gelovigen een 
eigen relatie hebben met de Heilige Geest die niet samenvalt met of opgaat in de relatie 
tot de Vader of de Zoon.'"^ Van Ruler wijst erop dat er structuurverschillen bestaan 
tussen christologie en pneumatologie. Hij voert zelfs een pleidooi voor een relatief 
zelfstandige positie van de Geest ten opzichte van de Vader en de Zoon.''*'' 

In de belijdenis van de kerk is vanouds gesproken over de Heilige Geest als een 
Persoon (Hypostase). Daar zijn goede bijbelse gronden voor. De Geest wordt aangeduid 
met een 'Gij' die luistert naar wat de Vader en de Zoon Hem zeggen (Joh. 16,13). De 
Geest onderzoekt de diepten van Gods wezen (I Kor. 2,10). Hij valt dus niet samen 
met Gods wezen en Hem wordt een eigen bewustzijn toegeschreven. Ook naar mensen 
toe is de Geest niet een kracht maar een Persoon. Mensen kunnen de Geest blij of 
bedroefd maken (Ef. 4,30); door de Geest vervuld worden (Ef 5,18) of de Geest 
uitdoven (1 Thess. 5,19); aan de Geest gehoorzaam zijn of zich in ongehoorzaamheid 
tegen de Geest verzetten (Hand. 5,32; 7,51; Rom. 15,18-19). 

B. Wentsel wijst erop dat de Heilige Geest de derde is in de orde van het goddelijk 
bestaan en dat van de Geest dingen worden gezegd die niet aan de Vader of de Zoon 
worden toegeschreven. O.i. verbindt hij daaraan terecht de conclusie dat de Vader en 

139 H Berkhof, Christelijk Geloof, p 343-346 
140 Vgl C Graafldnd, Berkhofs theologie in het licht van de gereformeerde traditie, in WfeerM'oo/rf, Nijkerk 

1974, p 54, E J. Beker / J.M Hasselaar, Wegen en kruispunten m de dogmatiek, deel 3, p 248 
141 B Wentsel, Dogmatiek, deel 4a, p 890v. Zie ook p 28v 
142 J P Versteeg, Christus en de Geest, p 318-320, Idem, De Heilige Geest en Christus, in J C Coetzee 

(red ), Koninkryk, Gees en Woord, p 315 
143 O Noordmans, Herschepping, Zeist 1934, p 142-178 
144 A A van Ruler, Hoofdlijnen van een pneumatologie, ThW VI, p 9-40, Structuurverschillen tussen het 

christologische en het pneumatologische gezichtspunt, ThW I, p 175-190 
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de Zoon niet te omschrijven of te kennen zijn "zonder de Heilige Geest m wie zij zich 
uitstorten en door wie zij zich doen kennen" '"^ De Geest gaat uit van de Vader en 
de Zoon maar er is ook een terugkerend aspect in het werk van de Geest Binnen de 
Tnniteit is er niet alleen sprake van de processio van de Geest uit de Vader en de 
Zoon, maar de Geest is ook in de Vader en in de Zoon de drie Personen doordringen 
elkaar volkomen (penchorese) Naar buiten toe is het de Geest die mensen deel geeft 
aan de gemeenschap met God Hij doet dat als Persoon die de integriteit van de andere 
goddelijke Personen en van menselijke personen respecteert geen vernietiging of ver-
vloeiing van personen, maar een relatie De Geest is de Geest van de kotnonia in de 
gemeente die zich richt op God en op de onderlinge band (Joh 17,20-26, Ef 4,1-6) In 
deze heilsgemeenschap komen de zending door de Vader van Zijn eniggeboren Zoon, 
het offer van de Christus, het werk van de Geest en de bestemming van mensen tot hun 
bedoeling Het is de Geest die bewerkt dat de uitgaande liefde van God wordt beant
woord door de wederkenge liefde van de gelovigen 

Scopus van het heil en de Heilige Geest 

Vanuit diverse motieven en achtergronden zijn er vormen van pneumatologie voor
gedragen waann het heil van God op zeer verschillende manieren verbonden is met 
Christus of met het christelijk geloof ""' In het pastoraat bij Zijlstra, Heitmk en Rebel 
hebben we de sporen daarvan aangewezen Het gaat m het verband van deze studie met 
name om de vraag naar de breedte van het heil dat de Geest schenkt Kan het pastoraat 
zich beroepen op realisering van het heil van God los van Christus, of breder dan 
alleen in Chnstus of door het geloof in Christus'' 

BIJ A Kuyper is Christus zowel Scheppingsmiddelaar als Verlossingsmiddelaar 
Daarmee samenhangend spreekt hij van algemene en bijzondere genade ''" In elk 
schepsel acht Kuyper een verborgen levenskiem aanwezig Deze levenskiem is de logos 
van dat schepsel, voortvloeiend uit het geschapen zijn door de Logos De Heilige Geest 
brengt deze levenskiem tot ontwikkeling "** In de pneumatologie ontstaat een dubbel 
scopus die gevolg is van een soortgelijk tweesporenbeleid dat de hele theologie van 
Kuyper doortrekt aan de ene kant ontwikkelt de Heilige Geest de levenskiemen die de 
Scheppingsmiddelaar aan alle schepselen geeft'"", aan de andere kant brengt Hij het 
genadewerk van de Verlossingsmiddelaar tot voltooiing in de toeeigening van het 
heil '̂ ^ In het concept van Kuyper sluit het werk van de Geest nauw aan bij het werk 
van Chnstus De nadruk valt op de eenheid van het werk van de Geest in schepping en 
herschepping '̂ ' Er is geen sprake van een werk van de Heilige Geest los van Chris-

145 B Wentsel Dogmatiek deel 4a, p 131 
146 B Wentsel, Dogmatiek deel 4a p 25 77 
147 Zie boven, p 194 
148 A Kuyper, Het werk van den Heiligen Geest Amsterdam 1888 p 54, 64 66 
149 A Kuyper, aw p 58, 60, 72 
150 A Kuyper, a w , p 280 
151 A Kuyper a vv p 59 
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tus, of relatief zelfstandig ten opzichte van Christus. Wel moet gezegd worden dat het 
werk van de Geest zich zeer ver uitstrekt tot in de hele schepping en de cultuur, maar 
dat hangt samen met de brede visie op de plaats van de Logos in schepping en 
verlossing. Bovendien leidt de gedachte dat de Heilige Geest het werk van de Logos tot 
ontwikkeling en voltooiing brengt bij Kuyper tot typische opvattingen over veron
derstelde, sluimerende en onmiddellijke wedergeboorte."^ 

Ook O. Noordmans pleit voor een wat lossere band tussen Christus en de Geest 
dan in de klassieke theologie te vinden is. Hij wil meer ruimte voor het werk van de 
Heilige Geest om een christologische exclusiviteit tegen te gaan en verbindt de 
pneumatologie daarom sterk met de eschatologie.'^' Het werk van de Geest bestaat 
niet alleen in het wonen en werken in de gelovigen maar er is een breed scala van 
werk dat de Geest doet in het kader van de herschepping.'^'' Op grond van zijn opvat
ting van 'scheppen' als 'scheiden' stelt Noordmans dat de Geest steeds opnieuw 
gestalten schept in de geschiedenis van kerk en wereld, ze ombuigt naar het beeld van 
Christus, of ze weer afbreekt wanneer ze daaraan niet willen beantwoorden.'" De 
Geest stelt vanuit de eschatologische toekomst het heden en het verleden onder 
kritiek.'"' Dit brengt Noordmans tot een zeer kritische houding ten aanzien van het 
werk van de Heilige Geest in schepping en cultuur. Hetzelfde geldt voor de heiliging 
van de gelovigen. Heidendom en christendom sluiten elkaar uit. De gemeente wordt 
wel geheiligd, maar hoort niet meer in de gevallen schepping thuis.'" De gestalte van 
het heil is een hunkerend verlangen naar de verheerlijking. Probleem bij Noordmans is 
de spanning die hij creëert tussen God de Vader en de Zoon. Hij stelt dat God de 
Schepper altijd staat tegenover God de Lijder"*. Schepping en verlossing werken 
daardoor voortdurend op elkaar in. 

Het pleidooi van A.A. van Ruler voor een relatief-zelfstandige pneumatologie is 
eerder aan de orde gesteld bij de bespreking van het pastoraat naar J.J. Rebel.'^' In 
toenemende mate is in de hedendaagse theologie de vraag gerezen naar het werk van 
de Geest los van en naast de positie van de Geest als Geest van Christus. Zo zijn er 
charismatische theologen die in allerlei 'heilige' ervaringen zowel binnen als buiten het 
Christendom gaven van de Geest menen te herkennen. Ze zijn er voor hen het teken 

152 W.H, Velema, De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper, p. 144-158, B. Wentsel, Dogmatiek, 
deel 4a, p. 812-823. 
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ontwerp. Kampen 1992. 
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van dat God in de hele schepping aan het werk is door de Geest."*" Anderen hebben 
oecumenische of ecologische motieven om met behulp van een vernieuwde pneumato-
logie problemen in kerk (verbrokkeling) en wereld (milieuverontreiniging) aan te pak
ken.'" Het gevaar is echter groot dat de Geest van Christus wordt verward met de 
geest van mensen (2 Kor. 11,4) en dat geen recht gedaan wordt aan het feit dat de 
eenheid tussen Christus en de Geest in het Nieuwe Testament samenhangt met de 
betrokkenheid van beiden bij de ene werkelijkheid van het eschatologische heil.'" 
Spreken over het kosmische werk van de Heilige Geest los van Christus leidt tot 
idealistische speculatie. Ervaringen van mensen zonder meer duiden als werk van de 
Geest leidt tot vormen van mystiek waarin de Christus der Schriften geen plaats meer 
heeft.'" 

Er kan o.i. geen sprake zijn van een tweede, afzonderlijke scopus van het heil door 
de Geest naast het christologisch bepaalde heil. Het eschatologische heil van God is 
niet een fragmentarische maar een complete gave, zij het dat de realisatie van het heil 
een tegenwoordige en toekomende component heeft. Het heil van God heeft zowel 
persoonlijke alsook kosmische dimensies (Kol. 1,20-23). Is er dan in het geheel geen 
relatie tussen het werk van de Geest die alles naar de voleinding stuwt en het zuchten 
van de geteisterde schepping (Rom. 8, 22) naar het einde? Hier mag gewezen worden 
op de algemene goedheid en trouw van de drieénige God tegenover de ganse schep
ping. God de Heilige Geest is daarbij ook betrokken. Niet om het heil van God ten 
opzichte van Christus te verzelfstandigen of met aards heil te verstrengelen, maar om 
de wereld leefbaar te houden tot aan de Wederkomst van Christus. Gaven die ontvan
gen en gebruikt mogen worden in het kader van kunst, cultuur, wetenschap en politiek 
mogen gezien worden als gaven van de Geest, maar zij staan daarmee niet op één lijn 
met de charismata waar het Nieuwe Testament van spreekt. Charismata zijn gaven van 
het eschatologische heil dat Christus verworven heeft en dat door de Geest wordt 
geschonken. Algemeen-menselijke gaven zijn op zichzelf nog niet als charisma te 
beschouwen. Pas wanneer zij in dienst van het eschatologische Koninkrijk van God 
genomen worden, kunnen zij als charisma gaan functioneren. 

De Heilige Geest is de Geest van Christus en de Geest van het geloof (2 Kor, 
4,13). De gemeente heeft de Geest van Christus als onderpand ontvangen (2 Kor. 1,22; 
5,5; Ef. 1,14). Echter, het wandelen door de Geest is een wandelen in geloof en niet in 
aanschouwen (2 Kor. 5,7). Delen in de volheid van het heil van God is in het Nieuwe 
Testament niet anders mogelijk dan door de Heilige Geest en door het geloof (Rom. 
8,1-11). Juist in het geloof staat de relatie met Christus altijd centraal.'*^ 

160 } W. Maris, Geloof en ervaring Van Wesley tot de pinksterbeweging. Leiden 1992, p. 166-169 Vgl J J 
Suurmond, Hel spel van Woord en Geest. Aanzet tot een charismatische theologie, Baam 1994, p. 208-
213. 

161 A van de Beek, a.w., p 7v, 179-190, J Moltmann, Gou in der Schopfung. Okologische Schopfungsleh-
re, Munchen 1987'. 

162 J P Versteeg, Christus en de Geest, passim. Idem, De Geest en het gebed. Kampen 1973, p 7, 9 
163 Vgl. J W. Maris, a.art. (1996), p. 322, B.J.G Reitsma, a.w., p. 175v, 178-180. 
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Geest en Woord 

A. van de Beek begint zijn boek over de Heilige Geest in kerk en kosmos met de vraag 
naar het hoe en het waarom van het geloof. Het antwoord ligt voor hem in de ervaring 
van het zich op een onherleidbare, absolute wijze aangesproken weten door de Ander. 
Deze ervaring is gelijk voor gelovigen uit volstrekt verschillende tradities en met totaal 
verschillende visies. De Heilige Geest is de goddelijke aanwezigheid in ons bestaan, die 
het geloof werkt. De ervaring van het aangesproken zijn door de Ander kan op gang 
gebracht worden door de Schrift, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Ook de 
geschiedenis, het sociaal-politieke gebeuren, behoort tot het uitwendig getuigenis van 
de Geest, samen met de eigen levensgeschiedenis, achtergrond, opvoeding en innerlijke 
belevingswereld. Het behoort allemaal tot het instrumentarium waardoor de Geest tot 
de ervaring van het zich aangesproken weten en het geloof kan leiden.'*' Bij Van de 
Beek functioneert deze openheid in de pneumatologie naar de ervaringswereld van 
mensen als fundament voor de overtuiging dat de Geest op velerlei wijze present is en 
Zijn weg met mensen gaat en dat Hij uiteindelijk "in alles present is, als de Geest van 
God"."* 

Op dit punt is er een overeenstemming tussen de opvattingen bij Van de Beek en 
bij Zijlstra, Heitink en Rebel: de Geest van God werkt breder dan alleen door het 
Woord en in de kerk. Daarin is een zeker reactiemoment te onderkennen tegenover 
vormen van theologie waarin Woord en Geest zeer nauw aan elkaar verbonden zijn in 
het kader van de heilstoeëigening aan de gelovigen en waarin weinig oog is voor an
dere aspecten van de pneumatologie.'*^ In het huidige theologische klimaat kiezen 
velen voor een aanpak die uitgaat van en meer aansluit bij de ervaring van mensen. 
Voor P. Tillich zijn ervaringen van mensen en het werk van Geest op een correlatieve 
manier op elkaar betrokken. Mensen ervaren God als de laatste grond van het bestaan 
en ontvangen daarom moed om te leven.'** Hoe belangrijk de Bijbel, de christelijke 
traditie en de christelijke kerk ook zijn, de presentie van God gaat verder dan het 
christelijk geloof.'*' H. Berkhof acht de woorden van de Schrift 'geleidend': ze 

165 A. van de Beek, De adem van God, p. 9-24, Een heldere analyse en beoordeling van de gedachten van 
Van de Beek op dit punt, geeft B.J.G Reitsma, a.w., p. 43-48. 

166 A. van de Beek, a.w., p 24 Om de schijn te vermijden dat de Geest ondergeschikt zou aan aan de 
Vader of aan de Zoon, pleit Van de Beek ervoor om niet alleen te spreken van een uitgaan van de Zoon 
uit de Vader, en van de Geest uit de Vader en de Zoon, maar een volledig uitgaan van de Zoon uit de 
Vader en de Geest en een uitgaan van de Vader uit de Zoon en de Geest allen gaan van allen uit en 
alleen zo zijn ze waarlijk één, a w., p. 302-305 De moeite met dit standpunt is echter dat er in de 
Schrift geen grond voor is te vinden om zo te spreken Bovendien blijft van het eigene van Vader, Zoon 
en Heilige Geest zo weinig over, dat moeilijk valt in te zien hoe Van de Beek zich kan verweren tegen 
het verwijt van modalisme. 
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vanaf in de orthodoxe theologie "Hoe orthodoxer hoe meer de aandacht geconcentreerd wordt op de ene 
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bemiddelen een ontmoeting met God '™ Maar er zijn ook meer 'geleidende' ele- i « 
menten waarin mensen de ontmoeting met God kunnen ervaren binnen de kerk en in 
het pastorale gesprek '" Bovendien is de inhoud van de Schrift met zonder meer 
openbaring, daar zit een beoordelingsfunctie van het lezende subject tussen "Concreet 
betekent dat eerst verwijst de Schrift ons met gezag naar de openbaring, vervolgens 
beoordelen wij op gezag van wat wij van de openbaring hebben verstaan, de getuige
nissen van de Schrift en daarna groeit er dan een wisselwerking tussen beide" '̂ ^ Bij 
H M Kuitert krijgt de menselijke ervanng en beoordeling een nog grotere plaats 
toegemeten. Hij wil zich namelijk in het geheel niet binden aan voorstellingen en be
grippen van vroegere generaties en hij verzet zich tegen de inspiratie van de Schnft 
door de Heilige Geest "^ Van een directe relatie tussen Woord en Geest is geen 
sprake meer 

Het behoort tot de belijdenis van de kerk om de Geest van God de Vader en God de 
Zoon te erkennen als de Geest van het Woord In art 2-7 NGB wordt de theopneustie 
van de Schnft beleden Gevolg van deze belijdenis is "De geloofsleer, het belijden en 
de prediking dienen verankerd te worden in de gehele Schnft als bron en maatstaf, in 
gemeenschap met de gehele kerk der eeuwen"."'' De betrokkenheid van Woord en 
Geest op elkaar mag niet leiden tot vereenzelviging alsof het Woord de kracht van de 
Heilige Geest tot bekenng in zich bevat Niet ieder die met het Woord m aanraking 
komt ondervindt er dezelfde werking van (Mat 13, gelijkenis van de zaaier) De Geest 
van God is de Soevereine en houdt als zodanig de beschikking om de deur voor het 
Woord te openen aan Zichzelf Aan de andere kant is het Woord vol van de belofte dat 
de Geest der waarheid in de kerk zal blijven en haar in alle waarheid zal leiden (Joh 
16,13). Zo IS er een spanningsvolle relatie tussen Woord en Geest het werk van de 
Geest is geen automatisme maar wel noodzakelijk om het Woord vrucht te laten 
dragen, uitkomend in geloof Daarbij mag bedacht worden dat God de Heilige Geest de 
Getrouwe is De Geest is beloofd bij het Woord van het evangelie "Het heeft de 
Heilige Geest behaagd niet zonder het Woord mensen tot Christus te brengen Beide, 
het Woord en de Geest, staan daarbij met onder het teken van willekeur, maar van ge
nade" "^ Het Woord der genade en de Geest der genade sluiten elkaar niet uit, maar 
zijn nauw op elkaar betrokken Daarom kan in de Dordtse Leerregels aan de ene kant 
gesproken worden over een ernstige roeping door het Woord van het evangelie (DL 
III/IV,8) en aan de andere kant over de krachtdadige roeping door de Heilige Geest 
(DL III/IV,10,12), terwijl als slotsom wordt gesteld dat het werk van de Geest het 
gebruik van het Woord niet uitsluit maar vereist (DL III/IV,17) 

Het op elkaar betrokken zijn van Woord en Geest, verhindert uit te gaan van een 
voortgaande openbanng door de Geest buiten het Woord van God om Evenmin als er 

170 H Berkhof, Christelijk Geloof, p 93 
171 H Berkhof, aw,-p 363v, 376 
172 H Berkhof, a H-, p 92 
173 HM Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof p 291 v 
174 B Wentsel, Dogmatiek, deel 4a p 593 
175 J W Mans, aart (1996), p 323 
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heil van de Geest van God te vinden is buiten Christus, is er leven en genade te vinden 
buiten het Woord De werking van Woord en Geest nchten zich op geloof Zonder 
geloof IS niet te delen in het heil dat het Woord belooft en dat de Geest bewerkt 

Pneumatologie en persoonlijk delen in het volle heil 

Hierboven zijn op het gebied van de pneumatologie standpunten ingenomen die niet te 
harmoniseren zijn met de eerder besproken hedendaagse vormen van theologie en pas
toraat De posities die men met een modalistische en functionele pneumatologie 
inneemt, tasten de eigenheid van Persoon en werk van God de Heilige Geest aan Het 
is geheel in overeenstemming met het getuigenis van de Schnft dat het werk van de 
Heilige Geest meer omvat dan alleen de genade van God brengen in het hart van de 
gelovigen Dat noodzaakt echter niet tot het veronderstellen van een relatief zelfstandi
ge pneumatologie om het werk van de Geest in cultuur en kosmos een plaats te geven 
Als Geest van de Vader en van de Zoon heeft de Geest vanaf het begin al een eigen 
plaats in het scheppingswerk van God door de Logos 

De gedachte dat het heil van God door de Geest geheel of gedeeltelijk bereikbaar 
is los van Chnstus of zonder het geloof, moet verworpen worden vanwege de grote 
betrokkenheid op elkaar van Christus en de Geest waarvan met name het Nieuwe 
Testament getuigt Dit argument is in de zestiende en zeventiende eeuw gebruikt tegen 
hen die zich beriepen op een directe werking van de Geest los van Christus en Zijn 
Woord Tegenover moderne vormen van 'ervanngstheologie' mag hetzelfde gezegd 
worden Een beroep op een algemene kosmische werking van de Geest of het duiden 
van menselijke ervaringen als werkingen van de Geest geeft geen toegang tot het heil 
van God Slechts in en door de ZcoTfjp is in het heden persoonlijk te delen in de escha
tologische gave van de Gcoxripta Een pneumatologie die het zicht op Chnstus ver
duistert of Hem niet in het middelpunt stelt, is in strijd met Joh 16,13-15 Het werk 
van de Geest in de schepping is met sotenologisch van aard, maar gericht op bewaring 
en voleinding Wat de Geest aan goede gaven geeft is bedoeld tot eer en verheerlijking 
van Gods Naam Het is gericht op het instandhouden van de leefbaarheid van het be 
staan van mens en wereld tot aan de wederkomst van Christus 

Voor pastoraat dat zich betrokken weet op concrete mensen en op het heil van 
God, IS nodig een evenwichtige positie inzake de pneumatologie waarbij recht gedaan 
wordt aan de godheid en het Persoon-zijn van de Geest, de nauwe verbinding met 
Christus, het Woord van God en de eschatologie, zonder dat dit ten koste gaat van het 
werk van de Geest in de schepping Zo zal er ruimte zijn voor de persoonlijke aspecten 
van de verhouding God en mens en tegelijk zal er oog zijn voor de volheid van het heil 
tot in de kosmische en eschatologische dimensies ervan 
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HOOFDSTUK 9 
Over de mens als het beeld van God 

Pastoraat is een onderdeel van de theologie waarbij het zwaartepunt niet ligt in de 
uitleg van teksten of in een nauwkeurig onderzoek van wat in de historie heeft 
plaatsgevonden - ook al hebben deze bezigheden voor het pastoraat wel degelijk een 
eigen waarde. Alle wetenschappelijke bezinning in het pastoraat bevat een onmiskenba
re gerichtheid op de praktijk van het omgaan met mensen in de verschillende omstan
digheden waarin zij zich bevinden. Daarbij is het onmogelijk om enkele algemene 
regels toe te passen op specifieke situaties met het doel om zo uit te komen bij een be
vredigende 'oplossing'. Het gaat erom dat mensen benaderd worden met oog voor de 
eigenheid van hun persoon en levensweg in het licht van het Woord van God. Uit 
respect voor de persoon en het geheim dat ieder mens is voor de ander, is een adequate 
theologische antropologie onmisbaar. Beperkingen en mogelijkheden kunnen daarin 
zichtbaar gemaakt worden. Dit geldt zowel naar de kant van de pastor als naar de kant 
van de mensen met wie hij omgaat. Daarom kan het pastoraat niet heen om de vragen 
naar het mensbeeld dat bewust of onbewust gebruikt wordt in de pastorale relatie. 

Vanaf het begin van deze eeuw zijn de menswetenschappen als psychologie, 
sociologie e.d. sterk tot ontwikkeling en bloei gekomen. Eens te meer heeft dit de 
vraag naar een eigen theologisch mensbeeld op indringende wijze aan de orde gesteld.' 
Niet lang na de eerste wereldoorlog komt E. Thumeysen tot een vorm van theologische 
antropologie die sterk beheerst wordt door de kijk op de mens als zondaar en die uiterst 
kritisch staat tegenover de resultaten van de menswetenschappen.^ Zoals we gezien 
hebben bij W. Zijlstra en G. Heitink zijn er vormen van pastoraat ontstaan die heel 
andere accenten leggen en de overeenkomst benadrukken tussen theologische en 
algemeen-wetenschappelijke antropologische inzichten.^ 

In overeenstemming met het doel van deze studie wordt in dit hoofdstuk de vraag 
aan de orde gesteld naar een theologisch verantwoorde mensvisie die harmonieert met 
wat in het vorige hoofdstuk over God gezegd is. Er wordt daarbij niet gestreefd naar 
een volledige beschrijving van de visie op de mens, maar het gaat om de 'kruispunten' 
in het pastoraat die we zijn tegengekomen. In de positie van de besproken hedendaagse 
pastorale theologen en de klassieke gereformeerde positie zijn een aantal karakteristieke 
punten van verschil. Daarop wordt de aandacht gericht. Het gaat hierbij om de mens als 

1 Een beknopt overzicht geeft H. Berkhof, Theologische Antropologre van voor en na de tweede wereld
oorlog, m: H Berkhof en A.S. v d. Woude (red ), Wat dunkt u van de mens ' Een reeks beschouwingen 
over de de mens in Bijbel en maatschappij, Kampen 1970, p 22-34 Een bredere oriëntering is te vinden 
bij H Thielicke, Mensch %ein - Mensch werden. Entwurf einer christlichen Anthropologic, Munchen-
Zurich 1981', S 161-224, opstellen over God en mens als persoon zijn te vinden in Chr. Schwobel and 
C E Gunton (Eds ), Persons- Divme and Human Essays in Theological Anthropology, Edinburgh 1991. 
J Scharfenberg ziet terecht de dreiging van het uiteengroeien van theorie en praktijk als voornaamste 
factor die een dringende herbezinning bmnen de theologische antropologie nodig maakt, zie Emfuhrung 
m die Pastoralpsychologie, Gottmgen 1985, S. 206-209 

2 Zie E Thumeysen, Rechtfertigung und Seelsorge, in F. Wintzer, Seelsorge. Texte zum gewandelten 
Verstandnis und zur Praxis der Seelsorge in der Neuzeit, Munchen 1988', S. 13-19. 

3 Zie hoofdstuk 1 en 2. 

225 



schepsel, de mens als zondaar en de mens als gelovige mede in het licht van de 
eschatologie. Opnieuw bekijken we de bijbelse gegevens en de systematische verwer
king daarvan met het oog op de relevantie ervan voor het pastoraat. 

De Bijbel spreekt op vele manieren over de mens. H.W. Wolff geeft als globale 
indeling: de mens als wezen (Anthropologische Sprachlehre), de mens onderweg in zijn 
leven (Biographische Anthropologic), de mens in relatie (Soziologische Anthropologie). 
Vanuit het Oude Testament behandelt hij vervolgens een veelheid van woorden, 
typeringen en karakteristieken waarmee de mens in zijn concrete, leven op aarde wordt 
aangeduid." Ook anderen wijzen op de grote hoeveelheid en verscheidenheid van 
woorden waarmee de mens in de Schrift wordt getekend.' Van een wetenschappelijke 
nauwkeurige begripsbepaling is daarbij geen sprake. Bepaalde woorden liggen qua 
betekenis soms dicht bij elkaar (hart en ziel), terwijl ze toch een eigen klank en kleur 
behouden. De manier waarop in de Bijbel over de mens gesproken wordt, draagt meer 
het karakter van de beschrijving van de concrete mens in zijn eigen context dan van 
wetenschappelijk afgegrensde terminologie. Van een bijbelse antropologie is dan ook 
niet te spreken, wel van een mensbeeld in de Bijbel. "De Bijbel geeft ons geen 
complete, wel een fundamentele leer aangaande de mens".* Het beslissende van dit 
mensbeeld in de Bijbel is de relatie waarin de mens staat tot God. Dat is het meest 
karakteristieke waardoor mensen worden onderscheiden van alle andere schepselen 
Daarom is deze relatie essentieel en constitutief voor het mens-zijn als zodanig.' In du 
verband is de notie van de mens als beeld van God van wezenlijk belang voor het ver
staan van het mensbeeld in de Bijbel en voor de theologische discussie die hiermee is 
verbonden. 

In de Bijbel wordt gesproken over de mens als beeld van God voor de zondeval 
(Gen. 1-3), maar ook van de tijd na de zondeval zijn in de Schrift gegevens te vinden 
die behoren tot het beeld Gods. De fundamentele data van voor de zondeval worden 

4 H W Wolff, Anthropologie des Alten Testaments, Munchen 1990* 
5 O Betz heeft een studie gewijd aan het spreken van de Schrift over het lichaam als geheel, de 

verschillende lichaamsdelen en het functioneren ervan Der Leib als sichtbare Seele, Stuttgart 1991, 
GC. Berkouwer, De mens het beeld Gods, Kampen 1957, p 218-227, WH Velema, Een bijbelse 
mensbeschouwing, uitgangspunten en steeds terugkerend toetsingsmoment, m Onze opdracht Een pro
testants christelijke organisatie voor hulpverlening aan de naaste- nu en straks Referaten, uitgesproken 
op het symposium op 7-12-1989 t.g.v het 25-jarig gestaan van de stichting Prot. St voor Maatsch 
Dienstverlening, N W-Twente, Wierden, p 10-17, Idem, De mens het beeld van God, in' BCD, p 321 
vv. 

6 J P Versteeg, Het mensbeeld in de Bijbel, in Geest, ambt en uitzicht. Theologische opstellen. Kampen 
1989, p 43 Vgl J H Bavink, De mens in de wetenschap, in J.H. Bavinck (e a ), De mens in de neten-
schap. Kampen 1956, p 6, H. Berkhof, De mens onderweg. Een christelijke mensbeschouwing, Den 
Haag 1980', p. 12v. 

7 G.C. Berkouwer, aw (1957), p 19, 30. Vgl G. van Leeuwen, Christologie en anthropologie. Studie 
over de christologische fundering van de theologische anthropologic, Den Haag z.j , "In het spreken van 
de Schrift over de mens als totaliteit gaat het niet om een zelfstandige belangstelling voor een 'monis
tisch' mensbeeld of iets dergelijks Het gaat er om, dat de mens-als-totaliteit mens is in relatie met God 
Juist deze relatie stelt de totaliteit van de mens" p 52 Zo ook A.S van der Woude, Antropologische 
noties in het Oude Testament, m Wat dunkt u van de mens. Kampen 1970, p 75 in de Bijbel wordt 
eerst over God gesproken en dan pas over de mens. Daarin laat de Bijbel zien "dat naar oudtesta
mentische visie niets zinnigs over de mens gezegd kan worden zonder dat van meet af aan God ter 
sprake gebracht wordt". 
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aangevuld door wat in de verlossing en vernieuwing wordt hersteld Uiteraard is het 
onmogelijk om vanuit het herstelde beeld Gods een poging tot reconstructie te onderne
men van het oorspronkelijke beeld Gods Echter, een aantal trekken in de verlossing en 
de vernieuwing van het beeld zijn zo fundamenteel dat de conclusie te rechtvaardigen 
valt om ze ook van toepassing te achten op het oorspronkelijke beeld Gods * Wat de 
betekenis is van de mens als beeld van God en hoe dat functioneert, zien we achtereen
volgens in de mens als schepsel, als zondaar en als gelovige 

9 1 De mens als schepsel 

Schnftplaatsen 

Wanneer het gaat over het 'geheim van de mens'' dan wijst het bijbels getuigenis naar 
de schepping van de mens door God '" Het gaat hier om teksten die expliciet spreken 
over de mens als schepsel van God maar er zouden nog veel meer plaatsen te noemen 
zijn waar er impliciet vanuit wordt gegaan dat mensen door God geschapen zijn De 
schepping van de mens door God is daarom te beschouwen als een fundamenteel en 
wezenlijk gegeven dat door de hele Schrift heen terug te vinden is 

Zoals het behoort bij de onopgeefbare kern van het geloof dat God de Schepper is, 
zo hoort de afkomst van de mens als schepsel uit Zijn hand evenzeer bij de centrale 
inhoud van het geloof (vgl NGB, art 14, DL, III/IV,l-4) 

De mens als beeld van God 

Op verschillende plaatsen spreekt de Bijbel over de mens als beeld van God Dit 
gegeven en de verwerking daarvan is sterk bepalend voor de theologische antropologie 
Het IS daarom nodig er nader op in te gaan Complicerende factor daarbij is dat er 
verschil bestaat tussen het beeld Gods voor en na de zondeval Met A A Hoekema 
kunnen we onderscheiden tussen het originele beeld Gods voor de zondeval, het 
geperverteerde beeld na de zondeval, het vernieuwde beeld door het geloof in Christus 
en het volmaakte beeld in de verheerlijking na de wederkomst van Christus " 

Genesis 1 spreekt over de schepping door God Het loopt uit op de schepping van 
de mens als hoogtepunt De unieke positie van de mens komt uit in de kwalificatie 
beeld Gods Dat wordt van geen andere schepselen gezegd Daarmee is de eigen en bij
zondere plaats van de mens in onderscheid van al het geschapene gemarkeerd 

8 Cf A Peters, Oer/Wenjcft, Gutersloh 1979, S 190 192 
9 G C Berkouwer aw hs I 

10 Zie Gen 1-3 (passim), 5,2, 6 6 7, 9,6, Job 37,7, Ps 89,47, Pred 7,29, 12,1 6, Jes 45,12, Jer 27,5, 
Zach 12,1, Mat 19,4, Mrk 10,6, Hand 17,26, Rom 9,20, Jak 3,9 

H AA Hoekema, CreaW m Gorfi/mage. Grand Rapids/Exeter 1986 p IX 
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En God zeide Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over 
de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en 
over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt En God schiep de mens naar zijn beeld, naar 
Gods beeld schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot 
hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen 
der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. Gen. 1,26-
28 

Gen. 1,26-28 is de locus classicus met betrekking tot het spreken over de mens als het 
beeld van God. In de tekst zelf wordt niet breedvoerig ingegaan op de vraag waarin het 
beeld Gods bij de mens bestaat. Een nauwkeurige exegese van deze verzen is daarom 
onmisbaar, maar toch op zichzelf nog niet voldoende om zicht te krijgen op het beeld 
Gods. Andere schriftgegevens moeten erbij betrokken worden om de inhoud van het 
beeld nader te ontvouwen en uit te leggen. 

In Gen. 1,26 staan de Hebreeuwse woorden tsèlèm en demuth naast elkaar. 
Vanouds is hierbij de vraag gesteld of het verschillend woordgebruik wijst op een 
inhoudelijk (vrij ingrijpend) onderscheid of dat het gaat om een taalkundige stijlfiguur 
die slechts duidt op een nuancerende aanvulling en verduidelijking. De laatste opvatting 
verdient de voorkeur. Dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen deze woorden blijkt 
uit het wisselend woordgebruik in vergelijking met andere teksten.'^ 

De woorden beeld en gelijkenis duiden op een bijzondere relatie tussen God en 
mens, zonder afbreuk te doen aan het wezenlijke verschil tussen beiden. Volgens Th.C. 
Vriezen wordt tegen de achtergrond van de verhoudingen in de oudoosterse wereld met 
de aanduiding van de mens als beeld Gods de Vader-kind verhouding vermeden, maar 
toch impliciet wel degelijk bedoeld." Het begrip 'beeld van God' drukt een geheel 
eigensoortige relatie uit, die anders is dan de relatie van God tegenover de overige 
scheppmg. Onderzoek van A. Kruyswijk wijst in de richting dat de betekenis van beeld 
en gelijkenis niet gezocht moet worden in morfologische analogie tussen God en mens, 
maar het gaat om representatie.'" De mens als beeld Gods is onderkoning over de 
scheppmg. De opdracht om te heersen over de schepping is daarmee nauw verbonden 
(Vgl. Ps. 8,6-7). 

In Gen. 5,1-3 wordt de term 'beeld van God' gebruikt. In hetzelfde verband wordt 
gesproken over 'kind' of 'zoon' van God. Zoals Seth de zoon is naar het beeld en de 
gelijkenis van Adam, zo is de mens beeld en kind van God." Kind- of zoonschap en 
het beelddrager zijn bepalen en verklaren elkaar wederzijds. Door de impliciete Vader-

12 In Gen 1,26 staat 'beeld' voorop en dan 'gelijkenis'. In Gen 5,3 komt de omgekeerde volgorde voor. In 
Gen. 1,27 en 9,6 komt alleen het woord 'beeld' voor ter aanduiding van wat eerder met 'beeld' en 
'gelijkenis' samen werd uitgedrukt Aan de andere kant is in Gen 5,1 alleen het woord 'gelijkenis' ge
bruikt. Vgl Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament, Wageningen 1979', p 
187-189, H. 'Wildberger, THAT, II, S 556-563, A Kruyswijk, Geen gesneden beeld, Franeker 1962, p 
192-197, C. Westermann, BKAT, Genesis, I, 1976^ S. 201-204, J P. Versteeg, aart, p 36, A A 
Hoekema, o c , p. 13, G C. Berkouwer, a.w., p. 40-42, B Wentsel, Dogmatiek, deel 3a, p. 592-594, 
W.H. Velema, BGD, p 295v. 

13 Th.C. Vriezen, a.w., p. 189 
14 A. Kruyswijk, a.w., p. 194, 197. 
15 Vgl Luk 3,38 waar Adam wordt genoemd de zoon van God 
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kind verhouding heeft het beeld van God "een veel inniger en dieper inhoud" dan 
slechts een formele en juridische vertegenwoordiging van God op aarde." 

De volstrekte afhankelijkheid van de mens ten opzichte van God zijn Schepper 
blijkt uit de manier waarop gesproken wordt over de schepping van de mens. 

Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn 
neus, alzo werd de mens tot een levend wezen. Gen. 2,7. 

Hier wordt in verband met de afkomst van de mens gewezen op twee dingen. Alleerst 
is de mens gevormd uit het stof van de aarde en op de tweede plaats wordt hem de 
levensgeest door God ingeblazen. Het stoffelijke is een door God gewild en gebruikt 
element bij de schepping van de mens. Mensen zijn niet alleen of naar hun 'ware aard' 
geestelijke wezens, maar het stoffelijke aspect behoort er helemaal bij (vgl. Gen. 3,19, 
Jes. 29,16; 45,9; Rom. 9,20 en 1 Kor. 15,47). Een platonisch of docetisch getinte 
depreciatie van het lichamelijke aspect van het mens-zijn is vanuit dit gezichtspunt een 
miskenning van het scheppingswerk van God. Naast de herkomst uit het stof wordt de 
levensadem genoemd. De door God ingeblazen levensgeest is even karakteristiek voor 
de mens als schepsel als het stoffelijke aspect van zijn bestaan. De eenheid van stof en 
levensadem is wezenlijk voor de mens: de mens als beeld van God is uit stof gevormd 
en door God met de levensadem begiftigd. Neemt God de levensadem van de mens 
weg, dan keert hij terug tot de stof waaruit hij genomen is (vgl. Gen. 3,19; Job 1,21; 
Ps. 104,29; Pred. 5,14). 

Naast deze elementen is er nog meer dat de inhoud van het beeld van God bepaalt. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat het beeld eenzijdig wordt opgevat. De nadruk op 
bijvoorbeeld de ratio van de mens plaatst één eigenschap boven alle anderen en 
moedigt impliciet aan om zichzelf meer als geest dan lichaam te ervaren. Gevolg hier
van is o.a. een non-relationele ontologie en een grote existentiële eenzaamheid door de 
isolatie van anderen en de wereld wegens de tendens om zichzelf te zien als gevangen 
in de wereld van de materie." 

Terecht pleit W.H. Velema ervoor om recht te doen aan de veelzijdigheid van Gen. 
1,26-28. Naast relationele en functionele aspecten zijn er ook ontische aspecten; het 
mens-zijn naar zijn psychische en fysische zijde behoort in zijn totaliteit tot het beeld 
van God.'* Velema beweegt zich met dit standpunt in de lijn van G.C. Berkouwer, die 
het beeld van God nadrukkelijk betrekt op de "ganse mens"." De notie van de mens 
als beelddrager van God is, theologisch gezien, wezenlijk voor het mens-zijn. Het houdt 
in dat het behoort bij het wezen van het mens-zijn om in relatie te staan tot God, niet 
alleen door een historisch verbond, maar ook door een schepselmatige relatie. Hierbij 
gaat het om een totaliteitsvisie op de mens die lichaam en ziel omvat, samen met de 
relaties, opdrachten en condities die het mens-zijn karakteriseren. 

16 B. Wentsel, Dogmatiek, deel 3a, p 594 
17 Cf C.E Gunton, The Promise of Trmüanan Theology, Edinburgh 1991, p. 105f 
18 W H. Velema, BGD, p 297v Vgl B Wentsel, DogmarK"*, deel 3a, p. 594-597, A Noordegraaf, Leven 

voor Gods aangezicht Gedachten over het mens-zijn. Kampen 1990, p. 32. 
19 G C. Berkouwer, aw., hs. VI. Toegespitst op de samenhang van lichaam en ziel, zie. E. Schroten, 

Kerker oftempeP Over de zin van de lichamelijkheid, Rotterdam 1970, p 45-47, 97-103. 
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Blijkens Gen. 1,26-28 hoort het geslachtelijk onderscheid ook tot het beeld Gods. 
Zowel de man in zijn man-zijn als de vrouw in haar vrouw-zijn vertoont het beeld 
Gods.^" Ieder mens is beeld van God en heeft er recht op als zodanig behandeld te 
worden, d.w.z. als een mens uit Gods hand voortgekomen met eigen mogelijkheden en 
beperkingen, met een eigen roeping en een eigen weg door het leven. Het beeld van 
God is niet alleen een statisch gegeven dat ieder mens betreft, het is tegelijk ook een 
doel en een opdracht, namelijk om te functioneren als beeld van God. Er is daarom 
geen plaats in het pastoraat voor afwijzing of discriminatie op grond van geslacht, 
huidskleur, ras, afkomst of sociaal-psychische conditie. Het enkele feit dat ieder mens 
beeld van God is, verbiedt haat, moord en vervloeking (Gen 9,6; Jak. 3,9) en roept op 
tot een houding van liefde, acceptatie en contact. Op grond van de notie van de mens 
als beeld Gods is gelijkwaardigheid een fundamenteel antropologisch gegeven.'' Daar
naast zal in het pastoraat ook recht gedaan moeten worden aan de eigenheid van ieder 
mens, waarbij bewust rekening gehouden wordt met verschillen en ongelijkheid die 
knelpunten kunnen vormen om voluit te functioneren als beeld van God. 

Invloed van relationeel denken: K. Barth en H. Berkhof 

Bij de bespreking van enkele vertegenwoordigers van hedendaagse vormen van 
pastoraat is de nadruk op de tussenmenselijke relatie opgevallen. De achtergrond 
hiervan wordt gevormd door de invloed die is uitgegaan van het personalisme en het 
relationele denken.'^ Het spreken over de mens als schepsel en over humaniteit in het 
algemeen is in onze tijd mede hierdoor gestempeld. Met name bij G. Heitink is goed 
na te gaan waar het traditionele spreken over de mens als schepsel en als beeld van 
God naar zijn mening tekort schiet."' De verbreding die hij vervolgens kiest om aan
sluiting te vinden bij moderne vormen van pastoraat, wordt mogelijk gemaakt door 
verwerking van de opvattingen van K. Barth en H. Berkhof. Deze theologen hebben 
met klem aandacht gevraagd voor de relationele aspecten van het mens-zijn.^" 

De interpretatie van K. Barth over de mens als het beeld van God heeft in de 
twintigste eeuw veel invloed uitgeoefend. In verband met zijn volstrekte afwijzing van 

20 A Noordegraaf, Medemenselijkheid Een hoofdstuk uit de christelijke anthropologic, Den Haag 1981. 
p 25v, A.A. Hoekema, o.c, p. 14f, 97 

21 Terecht wordt hierop de nadruk gelegd door een feministische theologe als C.J M Halkes Het gaat 
echter te ver wanneer Haikes in een transformatieve antropologie in feite niet meer mannelijk of 
vrouwelijk, maar het persoon-zijn van man en vrouw rekent tot het beeld Gods. Daarmee is het 
geslachtelijk onderscheid geplaatst buiten de notie van het beeld Gods Vgl M Smit en I Wattel-de 
Heer, Feministische antropologie, het mensbeeld van Halkes onder de loep, m J Geel (red.). Moeder 
de Vrouw en God de Vader, een moeizame relatie. Eien bundel opstellen over het gezinsdenken in pro-
testants-christehjk Nederland in de twintigste eeuw, Amsterdam 1987, p 63v 

22 Vgl G Heitink, Pastoraat als hulpverlening. Kampen 1984', p 88-91 met verdere literatuurver
wijzingen 

23 Zie hoofdstuk 2 p. 50 
24 Ook G C Berkouwer heeft hiervoor wel oog gehad, maar hij maakt er geen exclusief uitgangspunt van 

omdat hij niet wil weten van een dilemma ontisch of relationeel Hij wil beide aspecten recht doen Vgl 
G C Berkouwer, a w., p 32. 
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natuurlijke theologie wil Barth niets weten van een analogia entis tussen God en mens 
HIJ stelt daarvoor in de plaats de analogia relationis De mens in zijn relaties vertoont 
een creatuurlijke analogie die gerelateerd is aan de trinitarische verhoudingen in God 
Het mens-zijn is een weerspiegeling van het 'tegenover' in Gods wezen '̂ Tussen de 
drie goddelijke Personen is sprake van ontmoeting, samenzijn en samenwerken Via de 
analogia relationis wordt dit nu ook wezenlijk geacht voor het mens-zijn So ist das 
tertium comparatioms, die Analogie zwischen Gott und Mensch sehr schlicht die Exis-
tenz im Gegenuber von Ich und Du Sie ist zuerst fur Gott konstitutiv, sie ist es dann 
auch fur den von Gott geschaffenen Menschen '"' Medemenselijkheid en in het 
bijzonder de man-vrouw-verhouding zijn voor Barth de inhoudelijke elementen die het 
beeld van God bepalen Hij ziet er een prefiguratie van het verbond in het kleine 
geheimenis van het mens-zijn (in huwelijken en tussenmenselijke relaties) is een 
heenwijzing naar het grote geheimenis van de (verbonds)relatie met God in Christus 

Het verbond is bij Barth de innerlijke grond van de schepping ^̂  De schepping 
naar het beeld van God wordt door hem opgevat als verwijzing naar de bestemming 
van het mens-zijn bondgenoot zijn van God Zo is de relatie tot God niet inhoud maar 
doel van het beeld van God Humaniteit bestaat eerst en vooral als medemenselijkheid 
en deze is een afspiegeling van de verbondsgemeenschap van God en mens in Christus 
In deze relationele manier van denken is het beeld van God niet een kwaliteit die men 
verhezen kan De tussenmenselijke relatie is bepalend voor het beeld van God als een 
afspiegeling van de relatie binnen het wezen van God Derhalve blijft het beeld van 
God bestaan ondanks de zonde omdat het relationele karakter van de verhouding van 
mens tot mens blijft bestaan Barth kent geen status inlegntatis als historische werke
lijkheid Zijn opvatting over de mens als beeld van God wordt niet diepgaand beïnvloed 
door de Zondeval als breukmoment met God Hienn komt uit de volstrekte omkenng 
bij Barth van de bijbelse orde van schepping en verlossing *̂ 

Te waarderen is het reactiemoment van Barth op een statische manier van denken 
over de mens op zich, waarbij alle aandacht uitgaat naar substanties van en kwaliteiten 
in de mens Relationeel denken vormt daarop een correctie door te stellen dat het 
mens-zijn onlosmakelijk verbonden is met het staan in en onderhouden van relaties ' ' 
BIJ Barth voert het relationele denken in combinatie met de dynamiek van het dialecti
sche denken echter tot een verschraling van de inhoudelijke kant van het beeld van 
God In feite blijft er niet veel meer van over dan de formele overeenkomst tussen God 

25 G C van Niftrik Zie de Mens' Beschrijving en verklaring van de anthropologie van Karl Barth 
Nijkerk 1951 p 87 148 GC Berkouwer a H» p 72v G van Leeuwen Christologie en anthropologie 
p 27 31 M P van Dijk De mens m het gebeuren van de Godsopenbaring Plaats en betekenis van de 
mens in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth Kampen 1963 p 46 57 169 220 A Peters Der 
Mensch S 123 127 T Bradshaw Trinity and Ontology Edinburgh 1988 p 87 97 B Wentsel 
Dogmatiek deel 3a p 609v 

26 K Barth KD III/l S 207 
27 Zie hoofdstuk 8 p 197 noot 34 
28 H M Kuitert opponeert tegen deze visie met als argument dat de nadruk op God als Verzoener en 

Verlosser ten koste gaat van de centrale plaats van God als Schepper Het algemeen betwijfeld christelijk 
geloof Een herziening Baam 1992 p 114v 

29 Vgl HG Geertsema Het menselijk kader van ons kennen Amsterdam 1992 p 33 40 
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en mens om relaties aan te gaan en te onderhouden '° Het is zeker van belang dat 
Barth de notie van het beeld van God in verband brengt met de man-vrouw-relatie De 
exclusieve plaats die hij daaraan geeft, is echter niet in overeenstemming met de 
Schrift'' 

Wat de theologische antropologie betreft, ziet H Berkhof zichzelf staan in de lijn 
van K Barth, ook al is hij op een aantal punten een eigen weg gegaan " Het wezen 
van het mens-zijn acht Berkhof met zozeer gelegen in datgene wat wij aan structuren, 
vermogens en eigenschappen bezitten "maar in het feit dat wij geroepen zijn om m 
bepaalde relaties te treden".'^ Het gaat om de relatie tot God, de medemens en de na
tuur Dit laatste element is nieuw ten opzichte van Barth De relatie van de mens tot de 
natuur is reeds lang verwaarloosd en behoort m de theologie ook een plaats te krijgen 

De uitleg van Gen 1,26-28 staat in het teken van de overtuiging van Berkhof dat 
de mens door God geschapen wordt als een partner tot wie Hij spreken kan en met wie 
HIJ een geschiedenis aangaat De mens is een 'antwoordelijk' wezen''' Exegetisch 
wordt het beeld van God in verband gebracht met het spreken van God. Omdat God als 
sprekende God is getekend in Gen 1 zou 'naar ons beeld' betekenen die evenals God 
kan spreken en erop aangelegd is relaties aan te gaan Inhoudelijk worden de relaties 
tot God, medemens en natuur bepaald door de parameters liefde, vrijheid, schuld en 
lot^' 

Als 'antwoordelijk' wezen is de mens erop aangelegd in liefde en vnjheid te 
reageren op de liefde van God. Deze vnjheid verbindt Berkhof met de gedachte dat de 
mens een on-af wezen is Hij is geschapen "als mogelijkheid, zijn identiteit ligt niet in 
hem, maar vóór hem"'' Daardoor ontstaat ruimte voor de (verbonds)geschiedenis 
tussen God en mens 

Berkhof brengt de notie van de mens als beeld van God niet alleen in verband met 
de verhouding tot God en de medemens, maar ook met de natuur Daann komt naar 
voren dat de opdracht aan de mens om te heersen over de schepping een verantwoorde-
lijkheidsrelatie is die met los is te zien van de relatie tot God en de medemens. Dit is 
een waardevol element in de visie van Berkhof De manier waarop hij spreekt over de 
mens als on-af, wordt bepaald door het zelfbeperkingsmotief God treedt terug om aan 
de mens als verbondspartner de ruimte te bieden om tegenspel te geven en initiatieven 
te ontplooien " Bezwaar hiertegen is dat hierdoor tekort wordt gedaan aan de aseitas 
en de soevereiniteit van God scheppen is een uiting van Gods majesteit en met van 
Zijn zelfbeperking '* Verder moet gezegd worden dat de door God geschapen mens 
meer is dan een onvoltooid gebeuren zonder eigenlijke identiteit (want die ligt in de 

30 Vgl A A Hoekema, o c p 51 f 
31 In 1 Kor 11,7 wordt van de man op zichzelf gezegd dat hij het beeld van God is Vgl B Wentsel, 

Dogmatiek, dee] 3a p 610, WH Velema, BGD p 317 
32 H Berkhof, De mens onderweg, 1980', voorwoord 
33 H Berkhof, aw,p 27 
34 H Berkhof Christelijk Geloof p 191, De mens onderweg, p 32 en 46 
35 H Berkhof, Christelijk Geloof, p 193-222 
36 H Berkhof, a w, p 194 
37 H Berkhof, <3 w, p 142 
38 Vgl B Wentsel, Dogmatiek, deel 3a, p 608 
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toekomst). Te weinig wordt daarin gehonoreerd dat het scheppende Woord van God de 
mens en de hele schepping als goed tevoorschijn roept (Gen. 1 passim). Daarnaast ont
kent en bestrijdt Berkhof het bestaan van een status integritatis: de 'oorsprongsverha-
len' aan het begin van de Bijbel en onze kennis over de menselijke prehistorie geven 
geen reden om twee achtereenvolgende radicaal verschillende fasen in de mensheidsge
schiedenis aan te nemen.^' Kwalijk gevolg hiervan is evenals bij K. Barth dat schep
ping en verlossing in elkaar overvloeien op een wijze die niet met de Schrift overeen
komt. 

Christologie en antropologie 

In de eerste drie hoofdstukken van deze studie is aangegeven hoe W. Zijlstra en G. 
Heitmk de christologie verbinden met de antropologie. In navolging van theologen als 
K. Barth, P. Tillich en H. Berkhof wordt Jezus als de ware mens gezien. Alleen vanuit 
Christus kan iets gezegd worden over de mens. Zo staat de theologische antropologie 
onder de beheersing van de christologie. J.J. Rebel gaat daar tegenin. Een christologi
sche antropologie leidt tot een versmalde mensvisie waarbij mensen te veel worden 
uitgeschakeld (dialectische theologie) of juist te hoog worden ingeschat (incarnatie als 
model en bron van communicatie die leidt tot therapie en ontwikkeling). 

Ook wanneer men niet, uitgaande van een prioriteit van de genade ten opzichte van 
de natuur (Barth) of krachtens de verheffing van de natuur in Christus (Berkhof), 
vanuit de christologie lijnen wil trekken naar de humaniteit'"', zijn er toch een aantal 
plaatsen in de Bijbel die spreken over het verband tussen Christus en het beeld van 
God. In 2 Kor. 4,4 en Kol. 1,15 wordt Christus het beeld (stKtóv) van God genoemd: 

.. het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is 2 Kor 4,4 

HIJ (Christus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping Kol. 
1,15 

In 2 Kor. 4,4 gaat het over de heerlijkheid van Christus die door het evangelie tot ons 
komt. In de context van deze heerlijkheid spreekt Paulus over Christus als het beeld 
van God. Door Christus het beeld van God te noemen identificeert hij de heerlijkheid 
van Christus met die van God Zelf. In Kol. 1,15 gaat het in het bijzonder over de 
heerlijkheid van Christus voor Zijn komst in het vlees. H. Ridderbos acht het de enige 
aanvaardbare conclusie om te stellen dat Paulus op deze plaatsen "de goddelijke 
heerlijkheid van Christus, zowel in zijn praeëxistentie als in zijn verhoging, heeft 

^9 H. Berkhof, Christelijk Geloof, p 169, 173, 177, 178vv, 191-194, 198vv 205, 214 vv Zie ook C. 
Westermann, BKAT, Genesis, I, S 26ff, 59/60, 69ff, 374-380. P Tillich, Systematic Theology, Vol I, 
p. 255ff en Vol II p. 29ff en 44ff. 

40 Ook H M Kuitert wijst dit af, wegens motieven die we met hem met delen. Er is vanuit Christus met 
een normatief mensbeeld te construeren, omdat het volgens Kuitert liberhaupt met mogehjk is vanuit de 
openbaring lijnen te trekken naar de mens Alleen de omgekeerde weg is begaanbaar: "als we weten hoe 
WIJ geconstrueerd zijn, weten we het ook van Jezus en niet andersom". Het algemeen betwijfeld 
christelijk geloof, p. 94 
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aangeduid met een qualificatie, die ook de eerste Adam gold, zij het dan uiteraard in 
een andere, bij de eerste Adam passende, betekenis""' Er is dus een samenhang 
tussen Chnstus als beeld van God en de mens als beeld van God De vraag is nu welke 
de aard van deze samenhang is 

Onder meer K Barth heeft als zijn mening naar voren gebracht dat God de mens 
geschapen heeft met het oog op Christus als verbum incarnandum/incarnatum "̂  Het 
schnftbewijs voor deze stelling ontbreekt echter Uit bovengenoemde teksten blijkt dat 
Chnstus in een geheel unieke en volkomen zin beeld van God is Hij is als beeld een 
zuivere weerkaatsing van de heerlijkheid en de openbaring van God Christus is het 
beeld van God in absolute zin, de mens is beeld van God m creatuurlijke zin Het 
beeld-zijn van de Zoon vormt de grondslag voor de schepping van de mens als beeld 
van God Zo hangen het beeld-zijn van de Zoon en van de mens wel samen, maar 
mogen niet verwisseld of vereenzelvigd worden 

Christus als beeld van God wordt ook in Rom 8,29 genoemd Het gaat daar over 
de gelovigen die God tevoren bestemd heeft tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn 
Zoon Het aan Chnstus gelijkvormig gemaakt worden heeft ten doel om opnieuw het 
beeld van God te vertonen zoals God het in de schepping van Adam bedoeld heeft 
Daarbij moet dan wel gezegd worden dat de laatste Adam groter heerlijkheid heeft dan 
de eerste, 1 Kor 15,35-49 

In 2 Kor 3,18 wordt gesproken over het opnieuw weerspiegelen van de heerlijk 
heid van God door het veranderd worden naar het beeld (etK(öv) van Christus Wat in 
Adam door ongehoorzaamheid verloren is gegaan, wordt ons in Chnstus opnieuw 
geopenbaard Ook hier zijn de heerlijkheid van God en het beeld van God nauw op 
elkaar betrokken Voor het weerspiegelen van de heerlijkheid van God is het nodig om 
veranderd te worden naar het beeld van Christus Deze verandenng (|jeTapop(j)0'ö|je9a) 
is een voortgaand proces, het is een hoe langer hoe meer veranderd worden naar het 
beeld van Chnstus om hoe langer hoe meer de heerlijkheid van God te reflecteren Bij 
het herstel naar het beeld van God in de gelovigen is Chnstus als beeld van God 
blijvend zowel norm als oriëntatiepunt Het gaat om een veranderingsproces dat door 
Chnstus in de kracht van de Geest wordt voltrokken ''^ 

B Wentsel wijst terecht op de centrale positie van de Zoon als het beeld van God 
in unieke en absolute zin Als zodanig is de Zoon reeds bij de schepping bepalend voor 
de mens als beeld van God Bij de incarnatie draagt de Zoon het beeld van God ook in 
creatuurlijke zin Daarin herstelt Christus ontaarde beelddragers naar het oorspronkelij
ke beeld Gods De herschepping grijpt terug op de schepping en niet omgekeerd De 
schepping van de mens naar het beeld van God heeft een eigen waarde die niet opgaat 
in of ondergeschikt gemaakt kan worden aan de herschepping De samenhang tussen 
het beeld van God in absolute en in creatuurlijke zin in de vleesgeworden Zoon verzet 
zich tegen zo'n interpretatie "̂  

41 H Ridderbos Paulus Ontwerp van zijn theologie. Kampen 197S', p 72 Over de samenhang tussen 
Christus als beeld van God en de mens als beeld van God zie p 69 78 

42 K Barth, KD, III/2 Vgl B Wentsel, Dogmatiek, deel 3a, p 600 603 met verdere literatuurverwijzing 
43 Vgl J P Versteeg, Chnstus en de Geest, Kampen 1980^ p 330 337 
44 B Wentsel, Dogmatiek, deel 3a, p 614 617 
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Mens en vrijheid 

Bij W. Zijlstra hebben we een mensbeeld aangetroffen waarin vrijlieid sterk verbonden 
is met menselijke autonomie. Via (pastorale) bewustwordingsprocessen en communica
tie kunnen mensen hun onvrijheden onder ogen zien, achter zich laten en de ware 
humaniteit bereiken. Ook G. Heitink vraagt nadrukkelijk aandacht voor de vrijheid van 
mensen in de zm van mondigheid en als voorwaarde voor zin-geving en zin-erva
ring.''^ J.J. Rebel zet de vrijheid en mondigheid van de mens m een pneumatologisch 
kader waarbij humaniteit tegenover God ook los van Christus kan worden beleefd. 

Bij de mens die is geschapen naar het beeld van God hoort ook vrijheid. Deze 
vrijheid staat niet op zichzelf, maar zij dient te functioneren binnen de relaties waarin 
God de mens geschapen heeft. Door de schepselmatige toerusting van de mens als 
beeld van God is hij ook in staat om in verantwoordelijkheid te beslissen en te 
handelen binnen de relaties waarin hij is gesteld. Van een absolute vrijheid kan geen 
sprake zijn, ook niet voor de zondeval, omdat de vrijheid van de mens alleen te 
verstaan is in het kader van zijn relatie tot God. Daarnaast zijn mensen ook aan 
creatuurlijke grenzen en beperkingen gebonden (aanleg, omstandigheden, situatie en 
constitutie). Binnen deze grenzen bevindt zich de vrijheid van de mens om in verant
woordelijkheid te kiezen.'"' 

In de opvattingen van Zijlstra en Heitink is de invloed van H. Berkhof te herken
nen. Zoals boven reeds is gereleveerd, stelt Berkhof dat God Zijn eigen vrijheid beperkt 
om de mens als een on-af wezen de vrijheid te geven in liefde in te gaan op de 
verbondsrelatie die God hem aanbiedt. Onvrijheid van de mens is deels schuld, deels 
lot. De vrijheid van God en mens is in deze voorstelling een gelijke contingente ruimte 
waardoor de vrijheid van de een de ander beperkt. Met andere woorden: de autonomie 
van de mens en de soevereiniteit van God staan in een onoplosbare concurrentie
verhouding. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met het verschil tussen 
Schepper en schepsel: de vrijheid van God is niet onderworpen aan dezelfde creatuur
lijke condities als die van de mens. Daarmee is Gods soevereiniteit niet geworden tot 
willekeur, want Hij betoont Zich betrouwbaar en waarachtig jegens mensen als 
Verbondsgod. De soevereiniteit en de almacht van God verhinderen echter wel om de 
vrijheid van God in te perken tot dezelfde maat en kwaliteit als die van de mens.'" 

Bij Rebel is er een ander probleem. Doordat hij de vrijheid en de mondigheid van 
mensen pneumatologisch wil verstaan, gaat bij hem het verband tussen Christus als het 
absolute beeld van God en de mens als beeld van God verloren. 

Over menselijke vrijheid als antropologisch gegeven kan o.i. alleen zinvol gespro
ken worden wanneer die in verband gebracht wordt met het beeld van God. Mensen 

45 Heitink heeft wel meer oog voor de grenzen van de menselijke vrijheid die psychologie en maatschap
pijkritiek in beeld hebben gebracht. G Heitink, Praktische theologie. Kampen 1993, p. 91. 

46 Vgl. H.G. Geertsema, Hoe kan wetenschap mensehjk zijn ">, Amsterdam 1989, p. 13-24 Geertsema wijst 
erop dat het ideaal van de Verlichting van een absolute vrijheid en een absolute rationaliteit als een 
illusie IS doorzien Gevolg daarvan is dat wetenschap steeds meer in de greep dreigt te raken van het 
streven naar macht en anderzijds dat de rationele analyse die hiervoor gebruikt wordt steeds minder 
ruimte heeft voor bezinning op de menselijkheid van de mens 

47 Vgl G. van den Brink, Tot alles in staat'' Over de almacht van God, in' G. van den Brink en M Sarot 
(red.), Hoe is uw Naam Opstellen over de eigenschappen van God, Kampen 1995, p 156v. 
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zijn als beeld van God geschapen en daarom is menselijke vnjheid niet te beschrijven 
buiten de relatie met God om De vrijheid van de mens is dan dat hij beantwoordt aan 
het doel van zijn Schepper. Ongehoorzaamheid aan het Woord en gebod van God 
betekent misbruik maken van de vnjheid Gevolg daarvan is het losraken van God en 
daarmee losraken van het leven zelf Gen 3,22 laat zien hoe de mens kiest zonder 
rekening te houden met God en Zijn gebod Deze vorm van autonomie van de mens 
betekent echter het verbreken van het beeld van God in plaats van beelddrager te zijn 
wil de mens zelf God zijn Zo reageert God er ook op de mens is geworden als Onzer 
een In het willen opklimmen tot het niveau van God heeft de mens de weerspiegeling 
van de heerlijkheid van God stopgezet Daarmee beantwoordt hij niet langer als 
beelddrager aan het doel dat God hem gesteld had."* 

Conclusie 

Het spreken van de Schrift over de mens als schepsel en als beeld van God, is te 
verbinden met het weerspiegelen van de heerlijkheid van God Het mens-zijn ontvangt 
daardoor een grote waarde en is verbonden met een hoge opdracht Er is geen sprake 
van minachting van de stoffelijke wereld, maar wel van een voortdurend verwijzen naar 
het geestelijke aspect van het mens-zijn Zo wordt de aandacht steeds weer geconcen
treerd op de relaties en structuren waarin God de mens geschapen heeft Dit leidt echter 
niet tot een omkering van de bijbselse orde schepping en verlossing Over de statm 
integritatis wordt gesproken als een histonsche werkelijkheid De mens als schepsel en 
beeld van God heeft een eigen waarde die met slechts vanuit de soteriologie wordt 
bepaald Menselijke vnjheid en autonomie zoals de Verlichting daarover spreekt, liggen 
geheel buiten het gezichtsveld van het bijbels getuigenis. De volmaakte mens in het 
paradijs is de mens die volmaakt gehoorzaam is aan het Woord en gebod van God en 
zo zijn plaats inneemt in de door God gewilde orde 

9 2 De mens als zondaar 

Schriftplaatsen 

Op vele plaatsen in de Schrift wordt gesproken over de mens die zonde beraamt,"** de 
zonde doet̂ ° en zondig i s ' ' Ook wordt gesproken over berouw en zonde" en stnjd 

48 Zie B J Oosterhoff, Hoe lezen HIJ Genesis 2 en i ' Een hermeneutische studie Kampen 1972, p 137 
155 

49 Gen 4,7, Lev 19,17, Num 14,41 1 Kon 12 Ps 7,14, Jes 30,1, Jer 32 25, Mat 5,29v, 18 6 26 
Mrk 3,6, Joh 15 22,24, Hebr 10,26, Jak 1,15 

50 Gen 4 8, Ex 9,34, 32, Joz 22, 1 Sam 14, 1 Kon 16 Neh 9 16 Jes 43,27, Jer 3,13, 5 25, Hos 6 7 
9,9, Mat 12,31, Rom 5 12, Jak 2,9 

51 Gen 13,13, Num 15 Ps 14, Jes 24,5, 48,8, 64,6 9, Jer 14,7, Ez 18, Dan 9,11, Hos 4,7v Am 5 12 
9,8-10, Ml 1,5,13 3 8, 6,7, Mrk 8,38, Luk 5,8, 7,37, Rom 5, Gal 3,22, Ef 2,lvv, Kol 2,13 
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tegen wat zondig is.'"* De plaatsen waarnaar verwezen wordt, zijn slechts een greep uit 
een veel groter aantal teksten die spreken over de zonde en de mens als zondaar.^" 

Vlak na de woorden uit Gen. 1 en 2 over de mens als schepsel en als beeld van 
God horen we in Gen. 3 over het begin van de zonde. De mens is verleid tot zonde, 
maar dat vermindert zijn eigen schuld niet. De volharding in de liefdevolle gehoor
zaamheid aan het Woord van God moest blijken in het doorstaan van de verleiding en 
het afwijzen van de zonde (vgl. Jak. 1,12). De zonde van de eerste mensen bestaat in 
de overtreding van het verbod om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad 
(Gën. 2,17).'^ Zonde is niet slechts een formele daad, maar uit het hele verband van 
Gen. 3 blijkt dat het gaat om de vraag hoe de mens positie kiest tegenover God en Zijn 
Woord. Het gaat om een beslissend moment in de relatie van de mens als beeld van 
God tot zijn Schepper en Vader, Omdat zonde hierdoor verbonden is met de notie van 
het beelddrager van God zijn, is het overtreden van het verbod ook te beschouwen als 
het verbreken van het verbond. "Zoals het beeld-zijn erop wijst dat de relatie met God 
niet een willekeurig of vrijblijvend verband is, zo mag men zeggen dat alles wat daarop 
volgt het karakter van een verbond vertoont, zij het dat dit niet expliciet wordt ge
zegd".'* In de relatie tot God is de zonde van de mens te typeren als ongeloof, 
ongehoorzaamheid, hoogmoed en haat. 

De verbreiding van de zonde is algemeen.'' Al is er wel te spreken van een 
verschil in gradatie van zonde, toch is het de zonde gelukt door te dringen tot alle 
mensen (Rom. 3,9-20; 5,12-21). Zonde maakt de goede orde van de schepping van God 
kapot, sterker nog: zonde is de dood voor het leven (Ef. 2,1-2). Heel het leven van een 
zondig mens wordt als dood beschouwd (vgl. Rom. 8,6), omdat de relatie tot God het 
beslissende gezichtspunt is voor het leven van de mens als beeld van God.'* 

Zondaar beelddrager? 

Bij de mens als schepsel hebben we gezien hoe belangrijk de aanduiding 'beeld van 
God' is. De vraag laat zich stellen of de mens na de zondeval nog wel het beeld van 
God vertoont of dat de zonde zozeer het menselijk bestaan heeft aangetast dat in feite 
de kwalificatie 'beeld van God' daarop niet meer van toepassing kan zijn. In dit 
verband is te wijzen op twee uitspraken in de Schrift die de mens als beeld van God 
ter sprake brengen na de zondeval. De eerste plaats is Gen. 9,6: 

52 Lev. 4; 1 Sam. I5,24v; 2 Sam. 12,13; 1 Kon. 8,34-36; 1 Kron. 21,8; Ezra 9,6; Job 13,23; Ps. 32, 38, 51, 
130; Jes. 59,12; Klaagl. 3,39,42; Dan. 9,20; Mat. 26,75; Joh. 21,15-23; 1 Kor. 15,9; Gal. 1,13,23; Fil. 
3,7-9; 1 Tim. 1,13. 

53 Gen. 39,9; Ex. 20,20; Job I, 22; Ps. 4,4; Spr. 1,10; Pred. 5,6; Rom. 6 en 7; Ef. 6.10-20; 2 Tim. 2,19; 
Hebr. 12,4; 1 Joh. 3. 

54 Voor een beknopt overzicht zie: B. Wentsel, Dogmatiek, deel 3a, p. 719-721, J. Hoek, Zonde: opstand 
tegen de genade. Kampen 1988, p. 13-26, W.H. Velema, BGD, p. 360v. 

55 Vgl. B.J. Oosterhoff, a.w., p. 142-152. 
56 W.H. Velema, BGD, p. 363. 
57 Ps. 14; 53; 130,3; 143,2; Spr. 20,9; Pred. 7,20; Gal. 3,22; 1 Joh. 1,8; 5,19. 
58 L. Floor, Efeziërs. Eén in Christus (CNT). Kampen 1995, p. 88, 163. 
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Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld 
van God heeft Hij de mens geschapen. 

Los van de exegetische en ethische vragen die bij deze tekst te stellen zijn, mag 
geconcludeerd worden dat de motivatie om het leven van een ander niet aan te tasten 
in deze tekst gegeven is met het feit dat ieder mens geschapen is naar het beeld van 
God. Blijkbaar is en blijft dit een fundamenteel gegeven ook na de zondeval. De 
tweede tekst die spreekt over de mens als beeld van God na de zondeval is Jak. 3,9. 
Het gaat daar over de tong: 

met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis 
Gods geschapen zijn 

Ook hier blijkt dat de mens onmiskenbaar gezien blijft worden als beeld van God. De 
context geeft aan dat Jakobus het loven van God en het vervloeken van Zijn beeld een 
onverzoenlijke tegenstelling acht. De pointe van dit betoog vervalt wanneer het 
geschapen zijn naar de gelijkenis van God alleen zou slaan op een toestand die ooit in 
het paradijs bestaan heeft maar nu niet meer actueel is. Wat de verwoestende gevolgen 
van de zonde ook allemaal inhouden, toch neemt dit niet weg dat de mens naar de 
gelijkenis van God geschapen is. 

Aan het feit dat de mens beeld van God blijft heten ook na de zondeval is te 
ontlenen dat God mensen blijft aanspreken op Zijn scheppinsbedoeling, namelijk om 
representant te zijn van God op aarde met alle verantwoordelijkheidsrelaties die dat met 
zich meebrengt.''' Het is echter duidelijk uit bovengenoemde teksten dat de mens als 
zondaar de plaats van representant niet meer wil aanvaarden. De mens wil met God op 
een lijn staan (Gen. 3,5) en weigert als beeld van God zijn Schepper te vertegenwoordi
gen. 

Er is hier sprake van zowel continuïteit als discontinuïteit. Dat de mens beeld van 
God genoemd blijft worden in de Bijbel wijst op continuïteit in de bijbelse antropolo
gie. De zonde heeft een zo diep ingrijpende verwoestende werking op de mens dat hij 
niet meer in staat is om als beeld van God te functioneren. Artikel 14 van de NGB 
spreekt in dit verband van resten van het beeld van God. In dit artikel wordt eerst 
gezegd dat de mens is geschapen naar het beeld van God, maar dat hij zichzelf willens 
en wetens aan de zonde heeft overgegeven, "hebbende sijne geheele natuere verdorven, 
waer door hy hem schuldich gemaeckt heeft des lichamelijcken ende geestelicken 
doots".*" G.C. Berkouwer wijst erop dat hier bijna al de nieuwtestamentische kwalifi
caties van de corruptio door de zonde verwerkt zijn.''' De totale verdorvenheid van de 
menselijke natuur wijst op discontinuïteit tussen de mens als beeld van God voor en na 
de zondeval. Maar er is ook oog voor continuïteit. Want in hetzelfde verband van de 
belijdenis van de corruptio totalis wordt vervolgens over de mens gezegd: "Ende in 
allen sijnen weghen godloos, verkeert, ende verdorven gheworden zijnde, heeft hy 

59 Vgl J P Versteeg, Het mensbeeld in de Bijbel, p 50, WH, Velema, BGD, p 303 
60 "( ) peccato suo penitus devulsit totamque naturam suam corrupit Quo se morti corporae et spirituali 

obnoxium reddidit". De Nederlandse belijdenisgeschriften, p 93 
61 G C Berkouwer, a w, p 131 
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verloren alle sijne uutnemende gaven, die hy van God ontfanghen hadde, ende en heeft 
met anders overich behouden dan cleene overblijfselen der selven, de welcke ghenoech-
saem zijn om den mensche alle onschult te benemen".''' Onder deze overblijfselen 
kunnen ook de resten van het beeld van God in de mens gerekend worden, maar deze 
vestigia relativeren de totale corruptie niet. Wat van het beeld van God is overgebleven 
in de mens ontneemt hem zijn onschuld (vgl. Rom. l,20v). 

In de Dordtse Leerregels klinkt een soortgelijk geluid. Hoofdstuk III/IV artikel 1 
zet in met de mens als beeld van God. Bij de nadere bepaling daarvan wordt gesteld 
dat de mens in zijn verstand is toegerust met ware en zaligmakende kennis van zijn 
Schepper en van de geestelijke dingen, in zijn wil en hart met gerechtigheid en in heel 
zijn zielenleven met zuiverheid. Maar door de ingeving van de duivel en uit eigen vrije 
wil is de mens van God afgeweken en "heeft hy hemselven van dese uytnemende 
gaven berooft"*^ en in de plaats daarvan heeft hij over zich gebracht bhndheid, 
gruwelijke duisternis, lichtvaardigheid en verkeerdheid van oordeel en verstand, slecht
heid, weerspannigheid en hardheid in zijn wil en hart. Daarmee is de totale verdorven
heid van de mens na de zondeval onder woorden gebracht en de lijn van de disconti
nuïteit getekend. Toch wordt even later (DL III/IV,4) beleden dat "nae den val in den 
mensche eenich licht der natuere noch overgebleven is"*^ waardoor de mens nog enige 
kennis van God en van de natuurlijke dingen behoudt. Er is in de mens als zondaar iets 
van het beeld van God overgebleven, waardoor er toch ook continuïteit is in het 
spreken van de mens als beeld van God. Maar de mens kan door het licht der natuur 
niet tot zaligmakende kennis van God komen of zich tot Hem bekeren, omdat hij dit 
licht "niet recht en ghebruyckt; ja veel meer hetselve, hoedanich het oock is, geheelick 
op verscheyden wijse besoedelt ende in ongerechticheydt 't onderhout, 't welck dewijle 
hy doet, soo wort hem alle onschult voor God benomen".'' 

Genoemde belijdenissen sluiten zich aan bij het spreken van de Schrift doordat zij 
de mens ook na de zondeval blijven zien als beeld van God. De vestigia van het imago 
Dei dienen echter niet ter begrenzing of vermindering van de corruptio totalis van de 
menselijke natuur. Het dient ter illustratie van het totaal-karakter van de manifestatie 
van de corruptio.^ Er is geen onderdeel of aspect van het menselijk bestaan of van 
het menselijk wezen dat ongerept door de zonde intact is gebleven. Structuren en 
vermogens die de mens heeft behouden om mens te kunnen zijn, worden niet ten goede 
gebruikt maar in dienst van de zonde. W.H. Velema gebruikt de term 'negatieve 
modus' als aanduiding van het functioneren van de mens als beeld van God na de 
zondeval.*' Hij bedoelt daarmee niet te zeggen dat de structuren van het mens-zijn 

62 "Atque ita improbus perversusque effectus et m viis studiisque suis corruptus, praeclara illa omnia dona, 
quae a Deo acceperat, amisit Adeo ut ipsi tantum exigua quaedam illorum vestgia remanserint, quae 
tamen ad reddendum eum inexcusabilem sufficant ( )" T.a.p 

63 "( ) eximiis istis donis seipsum orbavit" De Nederlandse belijdenisgeschriften, p 252/253. 
64 "Residuum quidem est post lapsum in homine lumen aliquod naturae (. )" T a p 
65 "( . ) , ut ne quidem eo in naturalibus ac civilibus recte utatur, quinimo qualecumque id demum sit, id 

totum varus modis contaminet atque in miustitia deuneat Quod dum facit, coram Deo inexcusabilis 
redditur". Tap . 

66 Vgl H.C., v/a 5,7,8. Zie G.C Berkouwer, a.H , p 132-135. 205vv 
67 W.H. Velema, BCD, p 304. 
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met door de zonde zouden aangetast zijn, maar dat de structurele aanleg van de mens 
op God met ongedaan gemaakt kan worden In plaats van de relaties, vermogens en 
structuren die horen bij (de resten van) het beeld van God ten goede te gebruiken 
worden ze in een negatieve modus gebruikt Alleen de genadige openbanng van God 
in Chnstus heeft de kracht om het negatieve om te buigen naar de positieve modus" 

Verhouding schepsel en zondaai 

Voor G Heitink is de verhouding tussen de mens als schepsel en als zondaar in de 
klassieke gereformeerde theologie mede aanleiding geweest om naar een andere 
theologische basis voor het pastoraat te gaan zoeken Hij meent dat door een geredu 
ceerde antropologie de mens als schepsel verdwijnt achter de mens als zondaar'^ In 
het eerste deel van deze studie is te vinden hoe W Zijlstra en J J Rebel vanuit hun 
eigen motieven tot soortgelijke conclusies komen Zijlstra legt de nadruk op helende 
krachten in de mens (schepsel) die door middel van bewustwordingsprocessen in staat 
stellen beter om te gaan met de donkere kant van het mens-zijn (zondaar) Rebel stelt 
in navolging van A A van Ruler dat het schepsel-zijn van de mens meer fundamenteel 
is dan het zondaar-zijn In feite worden daarmee de vestigia van het beeld van God in 
de mens positief geduid, terwijl ze in de besproken belijdenissen in hun negatieve 
uitwerking worden getekend Rebel onderschat de verwoestende kracht van de zonde 
en miskent het totaliteitsaspect in de aanduiding van de mens als zondaar 

Voor een andere verhouding van de mens als schepsel en zondaar gaat Heitink te 
rade bij H Berkhof Volgens de laatste heeft de mens door de zonde mets van zijn 
mens-zijn verloren Hij blijft in het bezit van al zijn vermogens het instrumentarium 
van de mens is ook in de zonde intact gebleven ™ Zonde leidt wel tot ontwnchting 
maar met tot vernietiging van wat met de schepping gegeven is Zonde vloeit niet voort 
uit de schepping, maar het is een misbruiken van de menselijke vrijheid Het hoort bi| 
de voorlopigheid van de schepping Dit brengt Berkhof bij de overtuiging dat de zonde 
met maar een betreurenswaardige misstap van onze verste voorouders is geweest, maar 
diep in de schepselmatige structuur van het riskante wezen mens is verankerd' " De 
nadruk ligt eenduidig op de continuïteit van de mens als schepsel en als zondaar Ook 
H M Kuitert denkt in deze richting Evenals bij Berkhof wordt het denken van Kuitert 
over de mens als zondaar bepaald door de aprion's van een barthiaanse verbondscon 
ceptie en het evolutionisme '̂  

Niet alleen voor het pastoraat, maar tevens voor de hele theologie ligt hier een 
onoverbrugbaar verschil van inzicht Wie de evolutieleer aanvaardt en Adam niet meer 
als historische persoon kan zien, zal met de klassieke gereformeerde mensbeschouwing 
hamartologie en soteriologie met meer uit de voeten kunnen De nadruk op noties als 

68 WH Velema BGD p 335 
69 G Heitink Pastoraal als hulpverlening p 111 
70 H Berkhof De mens onderweg p 66 
71 H Berkhof Christelijk Geloof p 199 
72 Zie H M Kuitert Anders gelegd Kampen 1970 p 22v Het algemeen hermjfeld christelijk geloof f 

88 96 
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zonde en berouw komen onder scherpe kritiek te staan '̂  De verhouding tussen de 
mens als schepsel en als zondaar is zo goed als identiek de mens als schepsel is nu 
eenmaal zondaar Slechts gedeeltelijk is hij aansprakelijk voor de ellende, het kwaad en 
het boze in deze wereld Naast menselijke schuld is er ook de tragiek van het lot, 
waarvoor iemand niet verantwoordelijk kan zijn en dus zich ook niet verantwoordelijk 
hoeft te voelen 

Het zich kritisch opstellen tegenover het 'dogma' van de evolutie en het vasthouden 
aan de histonciteit van het paradijs en van de zondeval van Adam en Eva blijkt tot in 
allerlei onderdelen van de geloofsleer tot andere resultaten te leiden De verhouding 
tussen de mens als schepsel en als zondaar wordt gekenmerkt door zowel het breukmo
ment als continuïteit Schuld en zonde hebben betrekking op de mens als beeld van 
God en dus ook op alle verantwoordelijkheidsrelaties waarin hij gesteld is Zonde kan 
met gereduceerd worden tot een kaal daad-moment, want achter de daad staat een 
persoon, achter de persoon een mentaliteit en een daarmee verbonden menselijke natuur 
die openstaat voor demonische invloeden '̂' 

In overeenstemming met de eerder ingenomen positie over God als Schepper, 
Verlosser en Vernieuwer kiezen we voor de histonciteit van paradijs en zondeval 
Voornaamste argumenten daarvoor zijn dat Adam in de Bijbel als historische persoon 
wordt voorgesteld (Gen 4,24,5,1,3-5, 1 Kron 1,1, Job 31,33, Hos 6,7, Luk 3,38) De 
verwijzing van Jezus naar de paradijssituatie van man en vrouw impliceert het histori
sche bestaan ervan (Mat 19,4-6, Mrk 10,6-8) Paulus trekt een parallel tussen Adam 
en Chnstus (Rom 5,12-21, 1 Kor 15,20-22, 45-49) waarvan de strekking volledig 
verandert wanneer de historiciteit van beiden met vast staat " Voor de verhouding van 
de mens als schepsel en als zondaar houdt dit in dat zijn actuele antropologische 
situatie bepaald wordt door zowel discontinuïteit (zonde en totale verdorvenheid) als 
continuïteit (overgebleven humaniteit) '"' Het is goed daarbij te bedenken dat het zon-
daar-zijn van de mens geen fatalistische typering is, opkomend uit een ijzeren determi
nistische denkwijze Het gaat zowel in het schepsel- als zondaar-zijn van de mens om 
de relatie met God als het hart van de humaniteit Zonde houdt niet in dat de relatie 
met God niet (meer) bestaat, maar dat deze van de kant van de mens negatief wordt 
ingevuld Mensen blijven voluit aangesproken worden als verantwoordelijke personen 

73 Zie bijvoorbeeld G P Hartvelt, Symboliek Kampen 1991 p 150vv H Wiersinga Doem of daad Een 
boek over zonde, Baarn 1982 p 45 75 en A Schilder Hulpeloos maar schuldig Het verband tussen 
een gereformeerde paradox en depressie Kampen 1987 

74 Zie G Brillenburg Wurth Mensbeschouwing en maatschappelijk werk Kampen 1957 p 26 39, A 
Noordegraaf Medemenselijkheid p 51v, AG Knevel (red). Zonde, Kampen 1987 hss 4 en 10, B 
Wentsel Dogmatiek deel 3a, p 751-754, WH Velema BGD p 357 

75 Vgl J P Versteeg Is Adam m het Nieuwe Testament een leermodel '' in W Kremer e a Woord en 
kerk Amsterdam 1971' p 2970 

76 W van Bruggen spreekt in dit verband over desintegratie en reïntegratie van de mens als beeld van 
God Een totaal verlies van het beeld van God gaat hem te ver daarom spreekt hij liever van desintegra 
tie waarin de schuld van de mens vooropstaat, maar ook de werkelijkheid en de belofte van de integratie 
wordt uitgesproken De verlossing is dus reeds meeverdisconteerd in de zonde Op deze wijze kan geen 
recht meer worden gedaan aan de realiteit van de verwoestende gevolgen van de zonde en het 
totaliteitskarakter van de corruptie Zie W van Bruggen, Futuium en eschaton Nijkerk 1983, p 126-
147 
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die het beeld van God dragen Daarin ligt de grootsheid van de mens als schepsel van 
den beginne, daarin ligt ook het verschnkkelijke van de zonde 

Afsluitende opmerkingen 

Uitgaande van de historiciteit van het paradijs en van de volgorde goede schepping en 
daarna de zondeval (zie boven), zien we ons evenals de klassieke gereformeerde 
theologie geplaatst voor de worsteling om recht te doen aan zowel de radicale breuk 
die de zonde veroorzaakt heeft tussen God en mens alsook de humaniteit die de mens 
na de zondeval heeft overgehouden Het spreken van de Schrift over de mens als beeld 
van God ook na de zondeval, biedt daartoe de mogelijkheid 

Dat de corruptio totalis van de menselijke natuur niet geleid heeft tot een verlies 
van de humaniteit als zodanig, wordt niet veroorzaakt door een veronderstelde onaan
tastbaarheid van die natuur, maar door de goedheid van God die de mens in zijn val 
heeft opgevangen Er is geen ruimte voor de gedachte dat de ratio verschoond is 
gebleven van de corruptio totalis van de menselijke natuur De verscheurdheid in de 
mens kan met vertaald worden in een tegenstelling tussen lichaam en ziel, maar dient 
Paulinisch verstaan te worden als een onophefbare paradox tussen vlees en Geest De 
realiteit van de zonde, hoeft met te verhinderen ook oog te hebben voor de schepsel 
matige identiteit van de mens De overgebleven humaniteit van de mens vormt de 
mogelijkheid om hem met het evangelie te benaderen en houdt een opdracht in om een 
menswaardige samenleving te creëren Er is een verschil tussen de mens coram Deo en 
de mens coram hominibus In relatie tot God is de mens een totaal verdorven en ver 
loren zondaar die verlossing nodig heeft Tegenover andere mensen kan er positief ge 
sproken worden over de resten van het beeld van God 

De opvatting van de totale verdorvenheid van de mens door de zonde mag niet 
losgemaakt worden van de goedheid en trouw van God waardoor de overgebleven 
humaniteit juist positief gewaardeerd kan worden Het is daarom volslagen onterecht 
om de klassieke gereformeerde theologie in de traditie van Bucer, Calvijn en Voetius 
te verwijten dat de mens als schepsel zou verdwijnen achter de mens als zondaar" 
Het tegendeel blijkt het geval te zijn Er is ruime aandacht voor de mens als schepsel 
omdat hij het beeld van zijn Schepper draagt^* Het radicale breukmoment van de 
zonde doet de waardering voor het scheppingswerk van God met teniet, het roept juist 
in zijn verdorvenheid om herstel van de heerlijkheid van de mens als beeld van God 

77 Vgl C Inmp, Media Vila Groningen 1981 p 27 29 
78 Zie boven hs 5 t/m 7 
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9 3 De mens als gelovige 

Schnftplaatsen 

Mensen die verlost worden komen nieuw in het leven te staan en kunnen als teken 
daarvan een nieuwe naam (identiteit) ontvangen (Jes 62, 1-2, Ez 36,26,29) Verlossing 
IS ongedacht en volstrekt nieuw ten opzichte van de voorafgaande situatie'' De door 
Chnstus verloste mens wordt genoemd een nieuwe schepping,^" een nieuwe mens*' 
of ook wel de geestelijke mens (1 Kor 2,15) die door het bad der wedergeboorte ver
nieuwd IS (Tit 3,5) 

Het spreken van met name Paulus over de oude mens en de nieuwe mens heeft een 
corporatief aspect voor alle gelovigen samen en een individueel aspect wat voor de 
gelovigen samen geldt, moet zich uitwerken in het leven van concrete mensen 
Normerend en richtinggevend in het spreken over oude en nieuwe mens is het feit dat 
Chnstus als de 'tweede mens' tegenover de 'eerste mens' wordt gesteld (1 Kor 15,21-
22) Van deze nieuwe mens wordt gezegd dat hij vernieuwd wordt van dag tot dag (2 
Kor 4,16) Deze vernieuwing vindt plaats door de actuele, voortgaande gemeenschap 
met Christus door het geloof en het met kracht door de Geest versterkt worden naar de 
inwendige mens (Ef 3,16) De Geest bewerkt in het hart een geestelijke omwenteling 
door mensen te brengen en te houden onder de macht van het evangelie (Rom 8,26,27, 
Gal 4,6) Daarmee samenhangend is de vernieuwing van het verstand (Ef 4,23) als een 
door Chnstus beheerst denken (1 Kor 2,16), waardoor het verstand gaat onderkennen 
en onderscheiden wat de wil van God is (Rom 12,2, Fil 1,9-10, 4,8, Kol 1,9-10) De 
nieuwe mens als levensbeginsel door de Geest staat in voortdurende strijd tegenover de 
oude mens die te typeren is als 'vlees', zodat de gelovige zich m een met-aflatende 
conflictsituatie bevindt (Rom 7, Gal 5,16-17, Ef 6,10-20) De vernieuwende kracht 
van Gods genade bewijst zich ook daarin dat zij zich ondanks de taaie tegenstand van 
de oude mens toch doorzet in de praktijk van het leven van de gelovige (Rom 6,6, 
7,24, Kol 2,11, 3,5)^2 

In Kol 3,10 spreekt Paulus over het aandoen van de nieuwe mens, die vernieuwd 
wordt tot volle kennis naar het beeld van zyn Schepper Om ten volle het beeld van 
God te vertonen is radicale vernieuwing nodig (nieuwe mens) De beweging van de 
vernieuwing is gericht op het herstel van het oorspronkelijke beeld van God Het 
vernieuwd worden is de vertaling van de werkwoordsvorm öcvaKatvo'öpevov Als 
participium praesentis wijst het werkwoord op de blijvende opgave van het proces van 
vernieuwing dat reeds in gang is gezet De passieve vorm laat zien dat de vernieuwing 
alleen als geschenk van Gods genade ontvangen kan worden Het aandoen van de 
nieuwe en het afleggen van de oude mens laat de verantwoordelijkheid van de gelovige 
daarbij uitkomen Doel \an de vernieuwing naar het beeld van God is kennis (el<; 

79 Dtn 78 Ps 18 34 103 116 Jes 429 10 62 2 65 15 17 66 22 23 Jer 3133 Kol 1 13 Hebr 
9 12 15 Opb 2 17 3 12 14 1 3 

80 2 Kor 5 17 Gal 6 15 Ef 2 15 Kol 3 10 
81 Ef 2 10 3 9 424 
82 Vgl H Ridderbos Paulus p 244 253 
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éTriyvcoaiv) Het gaat daarin om een kennen van de totaliteit van Christus en het in 
Hem verschenen heil als het geheimenis van God (Kol 2,2) en een van daaruit kunnen 
onderkennen en doen van de wil van God (Kol 1,9) ^^ Daaruit is te concluderen dat 
de kennis van God in Christus behoort tot de inhoud van het beeld van God Als 
Middelaar en Verlosser die het beeld van God in de mens herstelt, is de plaats van 
Christus met betrekking tot het (doen) kennen van God na de zondeval meer prominent 
dan daarvoor 

Een andere tekst die vaak wordt besproken in verband met de de inhoud van en de 
vernieuwing naar het beeld van God is Ef 4,24 Paulus brengt hier niet zoals m Kol 
3,10 kennis, maar gerechtigheid en heiligheid in verband met de nieuwe mens In 
tegenstelling tot de oude mens met zijn begeerten die ten verderve gaat, wordt van de 
nieuwe mens gezegd dat hij is 'naar God geschapen' Dat herinnert aan de oorspronke 
lijke schepping door God Het aandoen van de nieuwe mens en de scheppingsdaad door 
God worden in hetzelfde perspectief van de ene vernieuwing gezet Inhoudelijk zijn de 
nieuwe mens en de naar God geschapen mens verbonden door de woorden gerechtig
heid en heiligheid Gerechtigheid is te typeren als overeenstemming met de bedoeling 
en de wet van God en de daaruit voortvloeiende rechte verhoudingen Heiligheid wijst 
op de innerlijke gezindheid die uitkomt in een bewust gekozen levenshouding van 
toewijding aan God Zowel gerechtigheid als heiligheid ontspringen aan de waarheid als 
bron Het is de waarheid die God in Chnstus heeft geopenbaard en door het evangelie 
heeft laten verkondigen ^* Zowel gerechtigheid als heiligheid zijn karakteristiek voor 
de nieuwe mens in zijn relatie tot God en als herstelde drager van het beeld van God 
"De mens kan God op aarde alleen vertegenwoordigen en Gods liefde zichtbaar maken, 
als hij in de rechte relatie tot God leeft en aan Gods wil gehoorzaam is" ^̂  

Progressio versus recreatio 

In de hoofdstukken over het pastoraat bij W Zijlstra, G Heitink is een tendens 
opgemerkt om aards heil en goddelijke verlossing te zien als complementaire begrip 
pen BIJ J J Rebel is er een geheel andere achterliggende theologische visie, maar ook 
hij ziet ruimte voor gestalten van het heil die niet exclusief met Chnstus verbonden 
zijn De vraag doet zich voor wat dan verlossing is en wat dit te betekenen heeft voor 
het zicht op de mens als gelovige Meer toegespitst gaat het om de vraag of heil en 
verlossing een radicale breuk vormen in of een geleidelijke voortgang zijn van het 
menselijk bestaan - met andere woorden progressio of recreatie'^ 

De aangeduide problematiek is reeds te vinden bij K Barth en P Tillich Voor 
Barth is er geen tegenstelling mogelijk tussen de mens als schepsel en zijn goddelijke 
bestemming als bondgenoot *' Er is geen sprake van een werkelijke breuk, maar 
slechts van voortgang omdat de schepping van de mens op zich reeds een daad van 

83 Cf J Gnilka Der Kolosserbnef HThKX/1, 1980 S 187 189 
84 Vgl L Floor Efeziers (CNT) p 169 
85 WH Velema BCD p 307 
86 K Barth, KD, 111/2 S 244f 
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genade is ̂ ' De genade gaat bij Barth zozeer aan de schepping vooraf, dat de kijk op 
de mens bepaald wordt door de genade van God in Chnstus (als de verworpen en 
verkoren mens) Zelfs de zonde gaat als middel van de genade dienen, zodat het irratio
neel karakter ervan bijna verloren dreigt te gaan ** In Chnstus zijn alle mensen in een 
onlosmakelijke verhouding tot God gesteld Daarom is de goddeloze mens de onwer
kelijke mens, want in Christus is mens-zijn met God samenzijn en dus verlost zijn *' 
P Tillich denkt met zozeer vanuit relationele alswel ontologische categoneen met hun 
verschillende polariteiten Menselijke vervreemding is in deze manier van denken dat 
existentieel wordt gescheiden, wat essentieel bij elkaar hoort Het gaat erom een 
evenwicht te vinden in de verschillende polariteiten '*' Zonde is in deze visie een vorm 
van vervreemding Bijgevolg is verlossing dan te verstaan als de overwinning daarvan 
Zelfrealisenng en verlossing kunnen dan als correlatief verbonden grootheden be
schouwd worden Voor Tillich is het 'Chnstusgeschehen' een onomkeerbaar hoogtepunt 
van de antropologie van de transcendentie van de wereld en het zelf Chnstus is de 
manifestatie van het nieuwe zijn, een voorbeeld van hoe mensen zichzelf kunnen ver
lossen Het proces van transcendentie is een voortgaand proces met sprong-momenten, 
maar zonder een breuk-moment *" 

BIJ H Berkhof zijn soortgelijke elementen te vinden als bij Barth en Tillich, maar 
ze functioneren in een eigen theologisch kader In 1960 spreekt Berkhof reeds over "de 
wondere wending van het mens-zijn zelf' in de verhoging van Christus '̂  Het gaat 
daarin om de toekomst waartoe God heel de opstandige en verdwaalde mensheid heeft 
bestemd De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens 
worden de dubbelgestalte van het geloof genoemd, waardoor mensen worden betrokken 
op de universele Christuswerkelijkheid De mens die in het geloof onderweg is, wordt 
m beslag genomen door de heiliging van het leven Door de heiliging ontstaan er 
tekenen van het herstel van het beeld van God, van Gods bedoeling met het mens-zijn 
en voortekenen van de komende verheerlijking van het mens-zijn '̂  In zijn Christelijk 
Geloof gaat Berkhof op de ingeslagen weg verder, maar benadrukt dan veel meer het 
verbondskader tussen God en mens zoals hij dat ziet De mens is het doel van God 
Omdat Chnstus de ware verbondspartner van God is die voor ons uit is gegaan naar de 
bestemming die God met ons voorheeft, is het doel van de vernieuwing van de verloste 
mens de gelijkvormigheid aan Chnstus De weg naar dit doel is deelname aan de weg 
van Chnstus door middel van berouw en vergeving De consequentie van het verbonds-
gebeuren voor de mens als persoon is tegelijk het doel van dit gebeuren de mens als 

87 K Barth KD III/l § 44 2 Der Mensch als Gottes Geschopf 
88 Vgl M P van Dijk, a w (1963), p 193 219 
89 Daarom kan Barth ook zeggen ' Gottlosigkeit ist ( ) keine Moglichkeit sondern die ontologische Un-

moglichkeit des Menschsems KD III/2 S 162 
90 P TiUich Systematic Theology, Vol I p 182 190 Vgl A S L Woudenberg, Openbaring en ervaring 

bij Paul Tillich in Tussen openbaring en ervaring Studies aangeboden aan G P Hartvelt, Kampen 
1986, 175 178 

91 Vgl H Berkhof Christelijk Geloof, ^i 210 
92 H Berkhof De mens onderweg p 93 
93 H Berkhof a H-, p 100 117 
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kind en partner van God''' Berkhof strijkt de plooien van het geloof niet op een 
triomfalistische manier glad hij weet van strijd, voortgang en volharding en tekent de 
werkelijkheid daarvan '"* Door de verhouding van rechtvaardiging en heiliging worden 
mensen echter uiteindelijk ten diepste toch op eigen inspanningen teruggeworpen '* 

De verhouding tussen Christus en de verloste mens laat zien waar het Berkhof om 
te doen is Uitgangspunt van de geschiedenis tussen God en mens is de gebrekkige 
schepping en de mens die onaf geschapen is Chnstus staat in het middelpunt van de 
geschiedenis als de verbondspartner van God bij uitstek en als de creatuurlijke voltooi
ing van het mens-zijn Hij is de ware mens, de nieuwe mens m Hem is de humaniteit 
die God bedoelde tot zijn bestemming gekomen '̂  In het eschaton ontvangen alle 
andere mensen ook deze voltooiing Ondertussen zijn mensen onderweg naar hun 
bestemming die in principe voor hen uit ligt Verlossing valt samen met de voltooiing 
van wat aan het begin aan de schepping (en de mens) ontbroken heeft Deze voltooiing 
is m wezen niets anders dan elevatie van het humanum en humanisering van de 
schepping '* Geconcludeerd kan worden dat ook Berkhof kiest voor een sotenologie 
van de progressie met nadruk op de evolutionaire continuïteit 

H M Kuitert komt op voor een heldere onderscheiding van schepping en verlos
sing " Het is echter de vraag hoe hijzelf deze onderscheiding nog kan volhouden 
wanneer hij zegt dat we schepping, zondeval en verlossing het beste kunnen opvatten 
als drie typeringen van onze werkelijkheid, drie machten die actief zijn' "" De 

schepping is een slagveld waarop alledrie tegelijk strijd voeren Er is dus geen sprake 
van een na elkaar, maar alleen van een naast elkaar van schepping en verlossing 
Kuitert zegt wel dat het eigenlijke heil van God bestaat in de opheffing van de ver
vreemding tussen God en mens "" Echter, vanwege het ontbreken van een historische 
zondeval (voor Kuitert is Genesis 1-3 slechts een 'leermodel') heeft de schepping van 
meet af aan verlossing nodig Kennelijk is verlossing evenals bij Berkhof correctie, 
aanvulling of voltooiing van een niet volmaakte schepping Zo is de verlossing van de 
mens ook te beschouwen als een groeiend inzicht in zichzelf, een geleidelijk proces van 
reconstructie tot de bestemming die God met de mens voorheeft '"̂  

BIJ de hier besproken theologen leidt het loslaten van de historische volgorde van 
schepping, zondeval en verlossing tot een ineenschuiven van de geschapen werkelijk
heid en het heil van God Bij Barth overheerst de genade de schepping, bij Tillich, 
Berkhof en Kuitert vallen schepping en heil praktisch samen Het eindresultaat voor de 
theologische antropologie ligt niet ver uiteen er is geen werkelijk verschil meer tussen 

94 H Berkhof Christelijk Geloof p 442 446 
95 H Berkhof aw p 489 504 
96 H Berkhof aw p 470 475 Vgl W H Velema Rechtvaardiging en heihging m E Flesseman Van 
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98 Zie H Berkhof, Christelijk Geloof p 313v 522v 
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102 HM Kuitert, öw p 94 96 

246 



de mens als schepsel, zondaar en verloste Een radicale verandenng van de mens tot 
verlossmg en vemieuwmg is daardoor onnodig en overbodig geworden Genade werkt 
niet recreatief maar progressief Een geleidelijke voortgang als reparatie en/of elevatie 
van de humaniteit voor God is de aangewezen weg Aansluiting bij een meer empiri
sche benadering van de werkelijkheid is op dit spoor wel mogelijk '°' Van een prion-
teit van God en Zijn Woord tegenover de schepping en de mens blijft zo echter niets 
over De door K Barth zo verfoeide natuurlijke theologie keert op deze wijze m een 
andere gedaante terug Verlossing van de mens krijgt het karakter van correctie en 
voortgaande zelfrealisatie die door middel van empirische terugkoppeling gestuurd kan 
worden Dit doet geen recht aan de hierboven weergegeven bijbelse noties van de 
verloste mens als volslagen nieuwe schepping door Woord en Geest van Chnstus Het 
heil komt met op en bouwt niet voort op de menselijke natuur of op empinsche 
gegevens omtrent de werkelijkheid, maar het heil van God is werkelijk een novum ten 
opzichte van de actuele werkelijkheid Bij de in het vonge hoofdstuk gekozen visie op 
God als Schepper, Verlosser en Vernieuwer past niet een kijk op het heil van God als 
progressio van onvoltooid naar voltooid omdat dit het werk en de Persoon van God de 
Schepper zou compromitteren 

Wanneer G C Berkouwer spreekt over de verloste mens, dan onderstreept hij 
hoezeer de verhouding van de mens tot God het hele bijbelse mensbeeld beheerst De 
verloste mens is de "mens Gods" die nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe 
opdrachten ontvangt, voor de uitvoenng daarvan wordt toegerust en daardoor een 
nieuw, zinvol en doelbewust leven ontvangt "'̂  De heerlijkheid van Gods genade doet 
de mens als schepsel en beeld van God met uit de gezichtskring verdwijnen, maar 
plaatst hem onder de zegen van God in het volle licht De genade van God herstelt het 
mens zijn en neemt het in dienst van God en Zijn Koninkrijk De heerlijkheid van het 
nieuwe mens-zijn vlakt het weten van de schuld van de oude mens echter niet uit, 
maar ze blijft geweten als de duisternis, waarin het licht der genade zegevierend 

binnendrong" '"' Het gaat hierin niet om een depreciatie van het mens-zijn als zoda
nig, maar om het protest tegen de schuld die het mens-zijn perverteert De grootheid 
van de mens is gelegen in het kindschap, "waarin in de navolging Gods het beeld van 
God wordt hersteld" "^ Alleen op deze wijze vindt de mens zijn bestemming terug 
Hier IS geen sprake van een procesmatige kijk op het heil van God waarbij de mens als 
schepsel, zondaar en verloste via lineaire progressie voortgaat op weg naar zijn bestem
ming De nadruk valt op de recreatio als een beslissend breuk-moment dat de genade 
van God aanbrengt Er is daarbij sprake van zowel discontinuïteit als continuïteit De 
vervreemding van God moet opgeheven worden om waarlijk mens van God te kunnen 
zijn (discontinuïteit tussen de mens als zondaar en verloste), en de genade van God 

103 Vgl G Heitmk Pastoraal als hulpverlening p 116 
104 G C Berkouwer a H p S90v 
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brengt de mens als beeld van God tot zijn bestemming (continuïteit in het mens-zijn 
zoals God het in de schepping reeds bedoeld heeft)."" 

C.E. Gunton wijst erop dat genade de relatie tussen God en mens herstelt en dat 
daarom de relatie van de mens tot God alleen gestalte kan krijgen door Christus en de 
Heilige Geest. Naar het beeld van God hersteld worden betekent daarom "to bc 
conformed to the person of Christ. The agent of this conformity is God the Holy Spint, 
the creator of community".'"* Het herscheppende en verzoenende werk van God in 
de mens brengt herstel van de relatie met God en van daaruit ook herstel in de relatie 
tot de medemens. Van hieruit lopen lijnen van het verloste mens-zijn naar de ruimte 
voor de eigenheid van iedere persoon en de relaties die de gelovigen tot een hechte 
gemeenschap samenbinden.'"^ 

In de verlossing vertoont de gelovige mens het beeld van God in verschillende 
gestalten en uitwerkingen van het heil. Daarmee verbonden is de heilsorde opgevat als 
het werk van Christus in nobis door Zijn Geest in roeping, wedergeboorte, geloof, 
bekering, rechtvaardiging, heiliging en volharding."" De visie op verlossing als 
recreatio naar het beeld van Christus legt aan de ene kant de nadruk op het breuk
moment tussen de mens als zondaar en verloste, maar aan de andere kant is er ook 
ruimte om te spreken over progressio in de zin van groei en voortgang in geloof, 
genade en heiliging. Aan de genade van God ontbreekt niets. Daarom kan over de 
recreatio in imputatief-forensische zin gesproken worden in pleroforische termen (het 
gelijk van Kohlbrugge). Voor wat betreft de concrete gestalte in het leven van de 
gelovige is er sprake van strijd, de mogelijkheid van verachtering in de genade en de 
opdracht om het volmaakte na te jagen (Fil. 3,12-14).'" Vanwege de strijdsituatie 
van vlees (oude mens) en Geest (nieuwe mens) is de mens met betrekking tot de 
voortgang en volharding van het geloof blijvend aangewezen op de gave van de Geest. 
Herkenbare gestalten van het nieuwe leven komen uit in onder meer liefde tot God en 
de naaste, voorbede, getuigenis, vergeving, barmhartigheid en verantwoord rentmees
terschap ten opzichte van de schepping."^ 

107 B J G Reitsma trekt op grond van de exegese van Rom 8 een soortgelijke conclusie ten aanzien vdn 
de gehele geschapen werkelijkheid "Het verschil tussen de oude en de nieuwe aeon is zo absoluut, dat 
de verschillende gestalten van de schepping niet met elkaar te vergelijken zijn". Geest en Schepping, 
Zoetermeer 1997, p 119, zie ook p 159-161 De reden daarvoor is dat de dood, de uitstorting van de 
Heilige Geest en de onderwerping aan Christus er tussen staan 

108 CE Gunton, o.c , p. 116. 
109 C.E Gunton, o.c, p 117. Vgl. WH. Velema, BGD, p. 340-346 Hier liggen aanknopingspunten vanuit 

de theologische antropologie naar de ecclesiologie Een nadere concretisering op dn punt valt buiten het 
kader van deze studie Meer hierover is te vinden bij W van "t Spijker e a (red ), De kerk. Wezen, weg 
en werk van de kerk naar reformatorische opvatting. Kampen 1990, m.n p 19-62, 126-162, 259-297 
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Eschatologische aspecten 

Het heil van God waarin mensen door het geloof mogen delen is zo groot dat het niet 
alleen voor het heden betekenis heeft, maar ook voor de toekomst De overvloedige 
maat van het heil brengt eschatologische perspectieven in beeld Maar er is ook een 
andere kant die het nodig maakt om over eschatologische aspecten te spreken Vanwege 
de stnjdsituatie tussen oude en nieuwe mens is de volledige realisatie van het heil nog 
niet mogelijk Er blijft een spanning tussen het 'reeds' en het 'nog niet' van het 
heil " ' 

J Moltmann heeft met zijn Theologie der Hoffiiung^^'* een radicaal andere voor

stelling gegeven van de eschatologie dan gebruikelijk was Bij Moltmann is de 
eschatologie niet alleen de leer van de hoop, maar ook de praxis van de hoop Het gaat 
er met meer om wat de mens van God te verwachten heeft in de toekomst, maar wat 
de mens met hulp van God van zijn toekomst maken zal " ' De eschatologische 
spanning van het 'reeds' en 'nog met' van het heil wordt opgevat als een door mensen 
zelf te bepalen weg naar de toekomst waarnaar men op weg is maar waarvan het 
einddoel met vastomlijnd is " ' Het volle heil kan op verschillende manieren ingevuld 
worden Het is er nog niet, maar er wordt aan gewerkt De weg erheen is vol tegensla

gen en lijden, maar de hoop op een betere toekomst blijft ongebroken Er is van deze 
manier van denken veel invloed uitgegaan, o a in de richting van hedendaagse vormen 
van bevrijdingstheologie Voor het pastoraat betekent deze visie op eschatologie dat 
mensen geholpen moeten worden om zelfstandig te kiezen voor een toekomst waaraan 
ZIJ willen werken Pastoraat helpt mensen bij hun menswording die bepaald wordt door 
een persoonlijk ingekleurd toekomstbeeld waann de mens bevrijd is van angsten, ge

bondenheden en zinloosheid Affiniteit met deze manier van denken is te vinden 
bijvoorbeeld in het pleidooi van G Heitink om een strategisch perspectief in de prak

tische theologie te gebruiken naast een hermeneutisch en empirisch perspectief'" 
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Van K. Barth is bekend dat hij geen verandering of voortzetting verwacht van het 
leven zoals mensen dat hier op aarde hebben. Het bereiken van een eeuwig einddoel of 
een eeuwig leven is alleen op te vatten als "die Verewigung gerade dieses unseres 
endenden Lebens"."* De dood is een natuurlijk einde van het begrensde menselijk 
leven.'" Het eschatologisch aspect van het mens-zijn is door Barth verstaan als de 
onthulling van het "in Christus gewesenen Lebens des Menschen in seiner Zeit".''" 
Voor eeuwig in Gods aandacht staan, is echter wat anders dan wat de Bijbel ons leert 
verwachten: een eeuwig leven met God in een vernieuwde wereld.'"' Gevolg van 
deze manier van denken is dat de eschatologie bijna geheel het karakter krijgt van 
gerealiseerde werkelijkheid en dat er voor de toekomst weinig te verwachten valt.'" 

Wanneer schepping en mens als onaf worden gezien en verlossing te beschouwen 
is als aanvulling en voltooiing van de lacunes, dan dringt zich de vraag op wat nog van 
het eschaton verwacht mag worden. H. Berkhof ziet de voltooide vernieuwing nog ver 
vooruit liggen, ondanks de gemaakte voortgang. Vanuit menselijk perspectief lijkt de 
voltooiing onbereikbaar vanwege de hindernissen van zonde, leed en dood. Toch 
hebben mensen altijd een onuitroeibaar verlangen gehad naar meer heil dan het aardse 
leven biedt en hebben zij over de dood heen gehoopt en geloofd. Daarin ziet Berkhof 
het geloof aan de voltooiing van het proces van vernieuwing. Hij stelt voor het sterven 
als ferment van het vernieuwingsproces op te nemen.'^' Het einddoel van de vernieu
wing is het aan Christus gelijkvormig worden. De Geest neemt nu al mensen in beslag 
en transformeert ze gedeeltelijk doordat ze participeren in het verbondsgebeuren tussen 
God en mens en zo samen met God werken aan de realisering van het heil.'^'' Dat 
proces zal na het sterven voortgaan. Dat wil niet zeggen dat met het sterven de 
voltooiing bereikt is. Ook na de dood kan van rijping en reiniging gesproken worden 
en moeten mensen zich in nog veel meer stervensprocessen verliezen om tegenover 
God geheel zichzelf te worden. "Wat ons over de dood heen wacht, kan ook en eerder 
een voortgaande weg blijken te zijn, zij het op hoger niveau, met het doel veel duidelij
ker vóór ons".'^' De procesmatige progressie van het heil wordt bij Berkhof op deze 
wijze vanaf de schepping tot in het eschaton volgehouden, niet alleen in verband met 
het leven op aarde, maar ook na het sterven. Het spreken van de Schrift over het laatste 
oordeel wordt niet meer opgevat als bezegeling van de definitieve bestemming van de 
mens, maar als een confrontatie met de eigen onvoltooidheid en een motivatie voor het 
verdere vernieuwingsproces.'^'' 
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H M Kuitert verzet zich tegen een utopistische verpohtiseerde eschatologie waarbij 
mensen actief en creatief anticiperen op het heil en zelf stappen zetten in de richting 
van het Koninkrijk van God Aan de andere kant wil hij ook niets weten van een 
deserterend quietistisch chnstendom dat niet meer de handen uit de mouwen steekt om 
er in deze wereld nog wat van te maken Hij kiest voor een twee-rijkenleer waardoor 
kerk en wereld twee verschillende leefsferen worden '"' Het 'grote heil' van de 
chnstelijke verlossing en het 'kleine heil' van wat chnstenen samen met anderen 
kunnen bereiken aan recht, gerechtigheid en leefbaarheid in deze wereld worden op 
deze manier gescheiden Het is voor Kuitert een onopgeefbaar onderdeel van het 
christelijk geloof dat de mens na zijn aardse leven voor eeuwig bij God zal geborgen 
zijn Door de dood verwisselen we ons aardse leven voor een eeuwig huis bij God 
"Als we er allemaal weer in zijn, is God alles en in allen De scheiding die de dood 
aanbrengt is reëel, maar tegelijk gerelativeerd Ze vemietst ons niet".'̂ * De beelden 
waarin Kuitert echter spreekt over de eeuwige toekomst van mensen zijn zo vaag dat 
de realiteit ervan verbleekt bij de trouw aan de aarde die gevraagd wordt '^' 

Het is een goede zaak dat mensen in het pastoraat niet alleen gezien worden zoals 
ze op dat moment zijn Het is nodig om oog te hebben voor wat er van mensen worden 
kan Eschatologische aspecten in het mensbeeld kunnen daarbij helpen '^° De verhou
ding tussen deze aeoon en de toekomende is niet eenvoudig. Eerder is aandacht 
gevraagd voor theologen die verlossing beschouwen als progressio Daarbij doet zich 
een vreemd verschijnsel voor Naarmate de progressie van het heil voortschnjdt zouden 
mens en schepping steeds meer van hun essentiële en existentiële gebreken moeten 
verhezen Dit impliceert dat steeds meer van de toekomstige aspecten van het eschaton 
in de tegenwoordige tijd worden gerealiseerd, met als gevolg dat steeds minder voor de 
toekomst te verwachten is en steeds meer de aandacht naar het hier en nu verlegd 
wordt De voortgang van de menselijke geschiedenis is een (aanvankelijke) realisering 
van het eschaton Deze manier van denken ligt heel dicht bij een optimistisch vooruit
gangsgeloof, waarvan de bron beslist met in de Bijbel gevonden wordt 

J P. Versteeg wijst in verband met het herstel van de mens als beeld van God op 
twee lijnen die te onderkennen zijn De vernieuwing naar het beeld van God is 
allereerst een zaak van de toekomst en daarna ook realiteit in het heden Chnstus is ten 
volle het beeld van God, daarom kan de mens alleen door het heil in Christus ten volle 
beeld van God worden Door Christus mag het mens-zijn weer aan zijn doel gaan 
beantwoorden representatie van God door de mens op aarde. Rom. 8,29 zegt dat de 
gelovigen bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon van God In de 
toekomst van de opstanding der doden zullen de gelovigen tot hun bestemming 

127 H M Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof p 224 237 
128 HM Kuitert, a w, p 245 
129 HM Kuitert, a w . p 238-247 
130 Vgl A A Hoekema, o c , p 96 we must always see man in the light of his destiny ( ) As we think 

about man we must see him not just as he is now but as he may some day become ( ) The Bible 
clearly teaches that the future of the person who is m Christ is everlasting life in a glorified resurrection 
body the perfected image But that same Bible also teaches that the future of the person who rejects 
Christ and continues to live in rebellion against God without repentance or faith is eternal perdition We 
must therefore live with ourselves and with each other in the light of that future destiny' 
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gekomen zijn Dan zullen ze tot in hun lichamelijke existentie God representeren Dan 
komt de nieuwe wereld die God vanaf de schepping bedoeld heeft, maar die door de 
zonde steeds met tot ontplooiing komen kon Het echte mens-zijn is het door God be
doelde mens-zijn, zoals dat in de opgestane Christus reeds gerealiseerd is en in de 
gelovigen bij de opstanding van de doden gerealiseerd zal worden '" Daarmee is 
tevens gezegd dat het echte mens-zijn slechts als een gave van God ontvangen kan 
worden Het bij de opstanding te schenken mens-zijn (1 Kor 15,49) is ten volle tot zijn 
bestemming gekomen creatuurlijk mens-zijn De heerlijkheid daarvan is zoveel rijker 
als de laatste Adam heerlijker is dan de eerste mens '̂ ^ 

De vernieuwing is echter met alleen een zaak van de toekomst, omdat de Heilige 
Geest als eersteling-gave van de toekomst, reeds in het heden de toekomst doet 
beleven De gelovigen mogen nu reeds worden wat ze eenmaal ten volle zullen zijn De 
gelovigen mogen God nu reeds kennen en gaan daardoor in het heden weer Gods beeld 
vertonen in het representeren van God De praktische betekenis daarvan is te zien in 
Kol 3,5-8 afleggen van alles wat tegen God ingaat Positief, Kol 3,12-17, is het een 
zich bekleden met alles wat met Gods wil en wezen overeenstemt Wanneer de 
gelovigen zo bekleed zijn, wijzen zij in heel hun existentie heen naar God En dat was 
precies de bedoeling van het beelddrager van God zijn In niets anders wordt het echte 
mens-zijn gerealiseerd "Zoals de Geest de eersteling-gave van de toekomst is, is ook 
de vernieuwing naar het beeld Gods als door de Geest gewerkt een eersteling-ga
ve" ' " 

Wanneer het gaat over de mens als gelovige in het licht van de eschatologie, wijst 
Versteeg op de continuïteit van heden en toekomst Het is een continuïteit die zowel de 
persoon als het werk van de gelovige betreft "'' De persoonlijke identiteit van de 
gelovige gaat met verloren door het heil in heden en toekomst Het goede van het werk 
van de gelovige gaat evenmin ten onder omdat het door de Geest in de gelovige 
gewerkt is Wat het werk van de Heilige Geest in iemands levens is geweest, zal pas 
bij het gericht blijken Wij kunnen niet onszelf of anderen beoordelen zoals Chnstus 
het doet, maar persoon, leven en werk van de gelovige als beeld van God ontvangen 
vanuit de eschatologie een hoopvol perspectief De schakel tussen heden en toekomst 
IS geen lineair proces of de onverwoestbaarheid van bepaalde antropologische kwalitei
ten, maar de belofte en de trouw van God Daarom is het onmogelijk om voor de mens 
als beeld van God vanuit het heden te gaan extrapoleren naar de toekomst De con
tinuïteit IS met antropologisch maar tnmtansch en meer in het bijzonder christologisch 
bepaald omdat Christus de samenhang is tussen het oude en nieuwe bestaan en omdat 
het leven na de opstanding zal bestaan in het dragen van het beeld van de hemelse 
mens (1 Kor 15,49)'" Omdat over de eschatologische aspecten van de mens als 
beeld van God alleen te spreken valt vanuit de beloften en de trouw van de drieenige 

131 Vgl J van Genderen, De nieuwe hemel en de nieuwe aarde Kampen 1994 p 48 Idem De Bijbel en 
de toekomst Een blij vooruitzicht voor wie gelooft Heerenveen 1998, p 43 47 118 121 139 150 

132 J P Versteeg, Het mensbeeld in de Bijbel p 53v 
133 J P Versteeg, a art, p 55 
134 J P Versteeg, De continuïteit van heden en toekomst volgens het Nieuwe Testament in Geest ambt en 

uitzicht Theologische opstellen Kampen 1989 p 122-129 
135 J P Versteeg aart p 134 Vgl H Berkhof Christus de zm der geschiedenis Nijkerk 1958^ p 170 
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God "is de continuïteit tussen heden en toekomst niet te verduidelijken met het begrip 
'evolutie'. Evenmin kan gesproken worden van een 'aanvankelijke realisering'".''* 
Alleen de realiteit van het werk van God de Vader in de schepping, van God de Zoon 
in de verzoening en van God de Heilige Geest m de vernieuwing is de schakel tussen 
het eschaton en het heden Deze realiteit kent de gelovige en van daaruit leeft hij als 
verloste in het heden met het oog op de toekomst 

Voor de mens als beeld van God is er een eschatologische verwachting van de 
toekomst Er is toekomst met alleen voor de ganse schepping (de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde), maar ook voor de mens in de lichamelijke opstanding van de doden bij 
de wederkomst van Chnstus. Deze opstanding is te zien als de voltooiing van het 
herscheppende werk van de Heilige Geest (Rom 8,11), terwijl de opstanding van 
Chnstus het fundament ervan is (1 Kor 15, Kol 1,18, Opb 1,5) ' " De gelovigen 
verwachten de verlossing van het lichaam (Rom 8,23) en hun opstandingslichaam zal 
een geestelijk lichaam zijn (1 Kor 15,44) Het gaat hienn niet om een vernietiging van 
het lichamelijke door het geestelijke, maar het lichaam dat past bij de herschepping 
door de Geest wordt zo gestempeld door de inwoning en de regenng van de Geest dat 
de verloste als hersteld en volmaakt beeld van God geheel en al de heerlijkheid van 
God reflecteert in het dienen van Hem."* 

Resultaat voor de visie op de mens 

Herstel en vernieuwing van de mens naar het beeld van Christus staat centraal in het 
spreken van de Schrift over de mens als gelovige die door genade verlost is Het gaat 
daarbij om recreatio van de mens door het werk van de Heilige Geest Vanwege de ra
dicaliteit van de verlorenheid van de mens als zondaar is er geen geleidelijke pro-
gressio mogelijk van schepsel naar verloste Alleen door wedergeboorte, geloof, 
bekering in de zin van een voor mensen onmogelijk zelf te bewerken geestelijke ver
nieuwing, is te delen in het heil van God Dit herstel van de mens door Gods genade 
IS geen statische toestand, maar de nieuwe mens bestaat bij de gratie van de 
voortdurende inwerking van de Geest Het gevolg daarvan is de zekerheid en de 
zichtbaarheid van het heil in de gelovige en door de gelovige heen in kerk en wereld 

Ware humaniteit is alleen mogelijk vanuit de herstelde relatie met God Bij de 
vernieuwing van de mens respecteert de Geest de aanwezige natuurlijke vermogens 
(continuïteit), maar toch is de gelovige mets minder dan een nieuwe schepping (dis
continuïteit). De Geest maakt in de wedergeboorte levend, verlicht het verstand en 
herstelt de wil door die te richten op God en de gehoorzaamheid aan Zijn Woord De 
vernieuwing naar het beeld van God omvat met alleen het herscheppende werk van de 
Heilige Geest, maar ook het antwoord van de mens op deze daad van God Door dit 
laatste element is er groei en dynamiek in het leven van de heiliging Een actieve 
levenshouding wordt gevraagd van de gelovigen omdat ze ingeschakeld worden bij het 

136 J P Versteeg, a art, p 138 
137 Vgl H Ridderbos, Paulu'; p 601 
138 J P Versteeg, a art, p 123v , J van Genderen, BGD p 779 782, 790 793 
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werk van God en Zijn Koninkrijk Zolang de wedergeboren mens deel heeft aan het 
door de zonde geperverteerde vleselijke bestaan kan de kracht van de Heilige Geest 
nimmer tot volledige ontplooiing komen Volmaaktheid is op aarde met te bereiken 
Toch IS met pastorale bewogenheid te spreken over de zekerheid van het heil omdat het 
werk van de Geest tot vernieuwing verbonden is met de verkondiging van het Woord 
van God 

Het herstel van de mens naar het beeld van God is onlosmakelijk verbonden met 
chnstologie en pneumatologie Het is de Geest die vernieuwt naar het beeld van 
Christus De mens kan alleen door het geloof delen in deze genade Door de blijvende 
inwerking van de zonde zal pas bij de wederkomst van Christus de mens in volmaakte 
zin het beeld van God vertonen De lichamelijke opstanding hoort bij de toekomst van 
het heil en relativeert op voorhand een te grote nadruk op het innerlijk en de verstande
lijke vermogens van de mens 

Mens en schepping zijn niet alleen sotenologisch met elkaar verbonden maar ook 
eschatologisch wanneer de verlossing van de mens voltooid zal zijn en de heerlijkheid 
van de kinderen Gods zal doorbreken, zal de schepping vernieuwd en in ere hersteld 
worden De heerlijkheid aan het einde zal dan groter zijn dan aan het begin 
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HOOFDSTUK 10 
De verhouding van trinitarische en antropologische aspecten 

In de vonge hoofdstukken is een peiling verricht naar het functioneren van de elemen
ten van de tnniteitsleer en de theologische antropologie die van grote invloed zijn op 
het pastoraat Moderne en klassiek-gereformeerde posities zijn afgewogen en verwerkt 
met het oog op het pastoraat Met de standpunten die daar zijn ingenomen, kan nu de 
vraag gesteld worden naar de eigen visie op het functioneren van tnnitansche en 
antropologische aspecten van de verhouding God en mens in het pastoraat Een 
antwoord is evenwel niet eenvoudig De triniteitsleer maakt attent op de onvoorstelbare 
grootte, breedte, diepte en hoogte van God als Schepper, Verlosser en Vernieuwer In 
de theologische antropologie komt naar voren dat er vele kanten zijn aan het mens-zijn 
waaraan men niet zomaar voorbij mag gaan Aan de veelkleunge verbindingen en 
inwerking van deze aspecten op elkaar m de verhouding God en mens moet recht 
gedaan worden, anders wordt - bewust of onbewust - de blik op het godsbeeld en het 
mensbeeld versmald in het pastoraat met alle negatieve gevolgen vandien 

Godsbeelden en mensbeelden en hun onderlinge verhouding staan in de belangstel
ling van de hedendaagse theologie A van Harskamp noemt daar twee redenen voor 
De eerste is negatief mensen hebben geen authentieke ervanng meer van God en van 
zichzelf Godsbeelden en mensbeelden vervagen in een postmodern denkklimaat tot 
schimmen Een tweede reden is meer positief beelden die wij bij ons dragen over God 
en over mensen zeggen iets over onszelf wat op een andere wijze niet te zeggen is ' 
Ten diepste blijven voor Van Harskamp de beelden van God en mens ambivalent door 
het belang dat ze voor ons leven hebben en door het riskante element dat ze bevatten 
HIJ meent dat de Bijbel ons voorgaat in het afbreken van alle beelden die niet de 
heerlijkheid van mens en wereld bevorderen Hoe de verhouding tussen God en mens 
nu echt is, blijft voor hem een raadsel Want elke poging tot een antwoord is bij 
voorbaat menselijke projectie ^ 

In deze studie is een geheel andere visie op de relatie van God en mens ontwik
keld Gekozen is voor een mensvisie die georiënteerd is op God en Zijn openbanng De 
werkelijkheid van God is binnen het kader van een empirisch bepaalde wetenschaps
opvatting alleen bespreekbaar vanuit de ervanngen van mensen Uitgaande van wat de 
Schnften getuigen over de dneenige God, is een empirische benadering volstrekt 
ontoereikend en inadequaat Openbaring van God komt niet op uit en valt met samen 
met de ervanng van mensen, maar gaat er logisch en chronologisch aan vooraf omdat 
de Schepper vooraf gaat aan Zijn schepping en schepsel Eschatologie is meer dan 
projectie van de empirische realiteit van het heden naar de toekomst omdat God en Zijn 
werkelijkheid meer en groter zijn dan alle menselijke verwachtingen en gedachten over 
Hem Dit fundamentele uitgangspunt is zowel in de godsleer als in de mensleer van 
groot belang gebleken Zonder twijfel gaat de openbaring van God in op de empirische 

1 A van Harskamp, Beelden maken en beelden breken m A J Fry A Schilder e a Zeg mij hoe «H God 
IS Godsbeelden en mensbeelden Kampen 1991 p 10 13 

2 A van Harskamp, a art p 24 De andere opstellen in dit boek zijn gelijk van toon 
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werkelijkheid van mens en schepping Tegehjk is de openbaring breder dan de empirie 
ZIJ onttrekt zich daardoor grotendeels aan empirische verificatie Bij openbaring gaat 
het er immers juist om dat fundamentele uitspraken over God en mens gedaan worden 
die in de ervaringen van mensen met noodzakelijk empirisch aanwijsbaar terug te 
vinden zijn, maar die daarom niet minder waar, werkelijk en normatief hoeven te zijn 
De ruime perspectieven van de openbaring in het spreken over God als Schepper 
Verlosser en Vernieuwer en over de mens als schepsel, zondaar en verloste in hun 
onderlinge samenhang zijn met een empirische benadering met toegankelijk te maken, 
terwijl ze bijbels-theologisch een sleutelpositie innemen om de verhouding tussen God 
en mens aan te geven en het wezen van de mens te typeren 

Er zijn al vele pogingen ondernomen om de verhouding tussen God en mens in 
theologische termen uit te drukken Het gaat er hier met om dat alles te onderzoeken 
en daaruit conclusies te trekken Binnen het kader van deze studie is het de opgave om 
vanuit de confrontatie van de besproken moderne en klassieke theologen en de gekozen 
standpunten inzake godsbeeld en mensbeeld een eigen visie te ontwikkelen op de 
verhouding tussen God en mens ten behoeve van het pastoraat De veelkleungheid van 
de gevonden trinitansche en antropologische aspecten moet daann uitkomen Er zijn 
enkele theologische concepten over de onderlinge verhouding van God en mens die van 
belang zijn om te bespreken omdat ze veel invloed uitoefenen (of uitgeoefend hebben) 
op de eerder in deze studie besproken vormen van hedendaags pastoraat Samen met 
de aanzetten uit de klassieke gereformeerde theologie geven ze mogelijkheden en 
grenzen aan die helpen het eigen standpunt te formuleren 

10 1 Synergie 

De mogelijkheden en bezwaren van synergie als aanduiding om in het pastoraat de 
verhouding van God en mens te typeren, zijn in Nederland nadrukkelijk aan de orde 
gesteld door J Firet Daarom is het goed zijn argumentatie op dit punt nader onder 
ogen te zien In het kader van zijn studie naar het agogisch moment in het pastoraal 
optreden gaat hij op synergisme in ^ Het komt ter sprake in het gedeelte dat gaat over 
de Heilige Geest en het pastorale optreden, want het chansma als gave van de Geest is 
het middel om als mens deel te nemen aan Gods werk Firet pleit voor een werkelijke 
inschakeling van de mens als mens en niet slechts als instrument - zoals naar zijn me 
ning bij Calvijn het geval is "* Het gaat om een erkenning van de mens als subject en 
om diens functioneren in een herstelde personaliteit Op dit punt van zijn betoog laat 
Firet het woord synergisme vallen Hij staat wel sympathiek tegenover de eigen, 
zelfstandige plaats die de mens en zijn handelen krijgen toebedeeld in het synergisme, 
maar toch wijst hij de term en het theologisch model als zodanig af Voornaamste 
reden daarvoor is dat de mens met in staat geacht kan worden een eigen aandeel te 
leveren naast het aandeel dat God levert, zodat wat de mens doet in het pastoraat een 

3 J Firet Het agogisch moment in het pastoraal optreden Kampen 1982' p 159 
4 J Firet aw,p 164 170 Dat mensen bij Calvijn slechts mstrumenteel worden ingeschakeld door God 

en Zijn genade, is op grond van wat in hoofdstuk 6 van deze studie is betoogd niet te verdedigen Zie 
m n onderdeel 6 4 
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voorbereiding of aanvulling wordt van wat God doet. Het handelen van God en mens 
zijn niet gelijkwaardig, noch christologisch, noch soteriologisch en evenmin pneumato-
logisch.̂  

Om de inbreng van mensen als zelfstandige personen in het pastoraat ten volle 
recht te doen kiest Firet voor het spreken over het pastoraal optreden als intermediair 
van het komen van God in Zijn Woord. In het intermedierend veld heeft de pastor deel 
aan het handelen van God die komt en aan het bestaan van de mens tot wie God 
komt.' Tegen het begrip intermediair is het bezwaar in te brengen dat het gemakkelijk 
tot de de gedachte leidt dat het werk van de gelovige wordt vervluchtigd, hoewel Firet 
dit nadrukkelijk niet bedoelt.' Aan de andere kant moet de vraag gesteld worden of 
deze vorm van intermediëren niet een te grote plaats geeft aan het optreden van de 
pastor. Is God slechts te benaderen via het pastoraal optreden als intermedium, dan 
wordt tekortgedaan aan de rechtstreekse relatie van God met de mens aan wie pastoraat 
bedreven wordt. Als intermedium tussen God en mens is de pastor geworden tot 
onmisbare relatie-bemiddelaar waarbij onduidelijk blijft op welke wijze en onder welke 
voorwaarden de pastor daadwerkelijk de relatie tussen God en mens tot stand brengt, 
bevordert of misschien wel blokkeert. Het bezwaar tegen deze opvatting van Firet is 
hoofdzakelijk hierin gelegen dat door de intermediaire positie in feite de pastor meer 
komt te staan in de plaats van de Heilige Geest dan in dienst van de Geest. 

Het is van blijvende waarde voor het pastoraat om te stellen dat het hoort bij de 
manier van werken van de Heilige Geest om mensen juist als mens in te schakelen in 
het werk van God. "De Geest maakt het met bewustheid en overleg optreden niet 
overbodig. Hij maakt dat mogelijk, doordat Hij daartoe de mens de vrijheid en verant
woordelijkheid geeft".* Hoewel Firet waarschuwt tegen synergisme, is zijn visie ten 
diepste niet anders dan pneumatologisch synergisme.' Omdat in de loop van zijn theo
logische ontwikkeling er steeds meer plaats komt voor de mens en zijn inbreng, ver
schuift het karakter van deze vorm van synergisme door een empirisch gerichte praxis 
waarin het handelen van God is ingesloten door het handelen van mensen.'" 

Synergisme heeft in de theologie vanouds voor veel discussie gezorgd. Reeds in de 
controverse tussen Augustinus en Pelagius is de wortel ervan terug te vinden. Zoals 
bekend heeft Pelagius grote nadruk gelegd op de mogelijkheden van de mens om het 
goede te kiezen en te doen. Augustinus doorziet dat het in de theologische positie van 
Pelagius inzake de vrije wil niet alleen gaat om de verantwoordelijkheid van mensen. 

5 J. Firet, a w, p 170-172. 
6 J Firet, aw, p 175 
7 Zie. J.P. Versteeg, De Geest en de gelovige. De verhouding van het werk van de Geest en het werk van 

de gelovige volgens het Nieuwe Testament, Kampen 1976, p. 22 
8 J, Firet, a.w, p 175. 
9 J Veenhof, De pastor als medewerker van God. Zelfstandigheid in pneumatologisch perspectief, in FH. 

Kuiper e.a. (red ), Zelfstandig geloven. Studies voor Jaap Firet, Kampen 1987, p. 41. 
10 Een overzicht dat de ontwikkeling in beeld brengt is de bundel: J. Firet, Spreken als een leerling. 

Praktisch-theologische opstellen. Kampen 1987 De modus van het kerugma die in zijn dissertatie een 
grote plaats inneemt, wordt vervangen door het gebeuren van de communicatie van het evangelie 
Tussenmenselijke processen hebben daarbij een creatieve functie en bepalen daardoor mede de inhoud 
van de boodschap Vgl C Trimp, Communicatie en ambtelijke dienst, Groningen 1976, p 34-37, 46v, 
50-55. 
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maar ook om de verdienstelijkheid van hun werken Dat laatste wijst hij sterk af Het 
IS de genade van de innerlijke werking van de Heilige Geest waardoor mensen worden 
vernieuwd en rechtvaardig gemaakt Synergisme probeert een compromis te vinden in 
de vorm van een synthese tussen de genade van God en de vrijheid van de mens " 
Dit synthetisch synergisme loopt als een rode draad door de geschiedenis van de 
systematische theologie Aan de ene kant is er het streven om de genade van God met 
afhankelijk te maken van de menselijke beslissing, terwijl aan de andere kant recht 
gedaan moet worden aan de vrije wil van mensen om in geloof of ongeloof eigen 
beslissingen te nemen De achterliggende gedachte is de volgende wordt de beslissing 
over het heil van de mens alleen als van God afhankelijk gezien, dan lijkt elke men 
selijke beslissing, keuze en verantwoordelijkheid zonder betekenis Wanneer, omge
keerd, de beslissing alleen van de mens afhangt, dan is het met meer mogelijk de 
genade als een handelen van God te zien '̂  

Het is in het synergisme te waarderen dat het een oplossing zoekt voor het 
probleem hoe de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid intact blijven in het licht 
van de werkzaamheid van de genade van God Het resultaat bevredigt echter met Ook 
al zou de bedoeling van het synergisme enkel zijn om de aandacht te vestigen op de 
reële samenwerking tussen God en mens m de tijd, dan zou dit toch door terugprojectie 
op de raad van God onvermijdelijk leiden - zo houdt ons G C Berkouwer terecht voor 
- tot de gedachte van de praescientia '̂  De menselijke beslissing op het aanbod van 
het heil wordt in deze voorstelling door God vooruit gekend en gezien en vormt de 
basis voor de realisenng van de goddelijke verkiezing Van de soevereiniteit van God 
in de verkiezing valt hier mets meer te ontdekken Reeds Calvijn verzet zich met kracht 
tegen deze wijze van denken omdat er de waardigheid en verdienstelijkheid van de 
werken in ligt opgesloten '" Later keert in Nederland de problematiek terug in de 
strijd tussen de Remonstranten en de Contra-Remonstranten 

H Bavinck vindt vormen van synergisme verbonden met de gedachte van de prae
scientia terug in de belijdenis van "alle Grieksche, Roomsche, Luthersche, Remon 
strantsche, Anabaptistische en Methodistische Christenen" " De opsomming van Ba
vinck is gedateerd en maakt geen aanspraak op volledigheid Het hedendaagse theologi
sche klimaat lijkt meer dan ooit open te staan voor synergistische invloeden vanwege 
de aandacht die nadrukkelijk wordt gevraagd voor de mens, zijn mogelijkheden en zijn 
ervaringen Aan de leer van de rechtvaardiging valt dit duidelijk te maken " In 
nieuwere opvattingen over de rechtvaardiging is een verschuiving te constateren ten 
opzichte van de klassieke rechtvaardigingsleer zoals die in de Reformatie wordt 
gevonden Het gaat niet meer om de rechtvaardiging van de goddeloze, maar om door 
God aangenomen zijn van de mens Het zwaartepunt in het denken is verplaatst van 

11 Vgl J van Genderen, Oriëntatie in de dogmageschiedenis, Zoetermeer 1996 p 87 93 Hier zijn ook 
verdere literatuurverwijzingen te vinden 

12 Vgl GC Berkouwer, De verkiezing Gods Kampen 1955, p 28 32 
13 GC Berkouwer, a w (1955), p 35 
14 J Calvijn, Inst 111,21,5, 111,22,8, 111,23,3 6 
15 H Bavinck, Gerefomeerde Dogmatiek II, p 390 Hij verwerpt de gedachte van een praescientia nuda 

met als voornaamste argument dat iedere vorm van praescientia tevens de predestinatie msluit 
16 Vgl het overzicht van W H Velema in BGD, p 574 582 
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God naar de vragende, zoekende, lijdende en zingevende mens Sterk komt dit naar 
voren bij P Tillich die de rechtvaardiging opvat als de moed om te geloven dat men 
door God aanvaard is " Zelfaanvaarding en zelfbevestiging dienen om de in ieder 
mens aanwezige krachten tot genezing en integratie maximaal te benutten Rechtvaardi
ging draagt hier met meer het karakter van een genadige daad van God maar van een 
gebeuren in en door mensen In dit verband spreekt A Peters terecht van een "behutsa-
men Transposition der Rechtfertigung von der Christusversohnung auf den nicht er-
zwingbaren Geschenkcharakter des Lebens selber", waarbij het sola gratia van de 
rechtvaardiging losraakt van het propter Christum '* Bij H Berkhof is de rechtvaardi
ging een gebeuren dat eens voor het eerst gebeurt, maar daarna als een proces verder
gaat Mensen hebben daarin als verbondspartners een onmisbare plaats Een toegereken
de gerechtigheid is mets zonder de door de mens verwerkelijkte en beleefde humani
teit " Het nieuwe leven als een delen in de ware humaniteit van Chnstus, is een 
wezenlijk deel van de rechtvaardiging Vanwege de directe en indirecte invloed van de 
theologie van Tillich en Berkhof op het moderne pastoraat, zijn vormen van (syn
thetische) synergie daann veelvuldig terug te vinden De aantrekkingskracht daarvan is 
ongetwijfeld gelegen in de grote plaats die de mens krijgt toegemeten 

Synergisme in al zijn vormen echter, leidt uiteindelijk onvermijdelijk tot de 
conclusie dat de mens het heil met alleen aan God, maar toch ook aan zichzelf te 
danken heeft door zijn geloofsbeslissing De werkelijkheid en de effectiviteit van het 
heil worden in wezen afhankelijk geacht van de beslissing van de mens, ook al wordt 
dit met de nodige nuances omgeven Het eigenlijke probleem van het synergisme ligt 
in de verhouding tussen God en mens Het onvermijdelijke zelfbesef dat ontstaat 
wanneer mensen op enigerlei wijze meewerken aan hun eigen heil, staat de erkenning 
van de genade als een soevereine beschikking en als gave van God in de weg Het 
zelfbeeld van de mens die - al is het gedeeltelijk - werkt aan zijn eigen heil, verdraagt 
zich met met het zelfbeeld van de mens die in gebed zich geheel en al van God 
afhankelijk weet als zijn Schepper, Verlosser en Vernieuwer^" Terugkijkend op wat 
in vorige hoofdstukken is gezegd over God en mens in hun onderlinge verhouding, 
moet synergie in al zijn vormen afgewezen worden in het pastoraat, omdat het aan de 
soevereiniteit van God geen recht doet en met voldoende oog heeft voor de gevolgen 
die de zonde teweegbrengt in de mens als beeld van God Pastoraal vertaalt zich dat m 
een spiritualiteit waarin Gods grootheid te weinig ontzag en hoop oproept en waann 
een te groot beroep wordt gedaan op krachten en mogelijkheden in de mens als 
bijdrage aan zijn eigen heil, zin en geluk Wanneer mensen hieraan met kunnen vol
doen, blijft het tekort als een mislukking of een vloek op hun eigen leven liggen 

17 P Tillich, Systematic Theologv Vol II, p 205v en Vol III p 235 243 
18 A Peters, Rechtfertigung Gutersloh 1984 p 125 
19 H Berkhof Christelijk Geloof, p 424vv 
20 Vgl GC Berkouwer aw (1955) p 44 46 
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10.2 Theonome reciprociteit 

Om de verhouding God en mens te beschrijven gebruikt A.A. van Ruler de woorden 
theonome reciprociteit. Hij wil daarmee tot uitdrukking brengen dat de eigenheid van 
God en mens volledig intact blijven in hun onderlinge relatie.^' 

Weliswaar brengt Van Ruler het begrip theonome reciprociteit vooral ter sprake in 
verband met de pneumatologie; het interessante van zijn beschouwingen is echter dat 
zijn blik breder gericht is. Terecht acht hij het een versmalling om uitsluitend te 
spreken over de unio mystica cum Christo. Het gaat hem om de verhouding van alle 
Personen van de drieënige God met de mens in het eschatologisch perspectief van het 
Koninkrijk van God.̂ ^ De trinitarische aspecten in de verhouding tussen God en mens 
zijn bij Van Ruler voluit in beeld. Bovendien is er een sterke dynamiek in de relatie 
tussen de aardse werkelijkheid van mens en wereld en de eschatologische realiteit van 
het Koninkrijk van God. In verband met het onderwerp van deze studie zijn er dus vele 
aantrekkelijke kanten aan Van Rulers theologie. Daarom moet de vraag onder ogen 
worden gezien of het begrip 'theonome reciprociteit' bruikbaar is om de veelvuldige 
aspecten in de verhouding van God en mens, zoals die gevonden zijn in de voorgaande 
hoofdstukken, tot uitdrukking te brengen. 

Opvallend is dat Van Ruler zijn gedachten over theonome reciprociteit ontwikkelt 
in relatie tot de menselijke autonomie en als volwaardig alternatief voor synergie. Deze 
twee lijnen verhelderen waar het Van Ruler om te doen is. De vraag naar de menselijke 
autonomie beschouwt hij als de kernvraag in de heilstoeëigening en in de verhouding 
van God en mens. God doet de humaniteit van mensen geen geweld aan wanneer Hij 
met Zijn heil tot hen komt. Mensen komen vrijwillig en op grond van eigen inzicht tot 
de overtuiging van de waarheid en de evidentie van het heil van God in Christus en de 
daarbij behorende verhouding van God en mens. Juist ten aanzien van Christus en Zijn 
werk geldt: "over hem moet ik eerst met God gaan overeenstemmen, alvorens ik 
werkelijk in het geloof met hem verenigd kan worden en van hem zeggen kan: hij is 
mijn Heiland, ik ben ook in hem gered".̂ ^ Het moment van tot overeenstemming 
komen is voor Van Ruler alleen mogelijk vanuit de menselijke autonomie. "Zonder 
autonomie komen wij daarom ook niet uit".̂ * Hij zegt daar wel bij dat het niet gaat 
om een creatieve autonomie maar om een receptieve autonomie. Deze laatste is te be
schouwen als de menselijke zijde van de theonome reciprociteit. De reciprociteit tussen 
God en mens is een gedurig heen en weer tussen autoriteit en autonomie. Daaruit valt 
te concluderen dat mensen met hun autonomie de autoriteit van God niet aantasten 
evenmin als de goddelijke autoriteit de menselijke autonomie ondermijnt. Op deze 

21 In hoofdstuk 3 van deze studie is aangegeven hoe J J. Rebel met het oog op het pastoraat verwerkt heeft 
wat Van Ruler naar voren heeft gebracht 

22 A.A. van Ruler, Structuurverschillen tussen het christologische en het pneumatologische gezichtspunt, 
in: TWI, p. 189. 

23 A A van Ruler, TW VI, p. 34 Vgl. J.J, Rebel, Pastoraat in pneumatologisch perspectief Een theologi
sche verantwoording vanuit het denken van AA van Ruler, Kampen 1981, p. 142-144 en de daar 
aangehaalde plaatsen uit het werk van Van Ruler. 

24 A A van Ruler, TW VI, p. 35. 
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wijze probeert Van Ruler godheid en humaniteit ongeschonden te handhaven in de 
verhouding van de theonome reciprociteit 

Alleen door het werk van de Geest ontstaat er ruimte voor de door Van Ruler 
bepleite autonomie van de mens De Geest stelt mensen in staat ten volle als mens 
tegenover God te staan en aldus in een relatie met Hem te staan Echter, dit werk van 
de Geest is geen einddoel in zichzelf Uiteindelijk maakt de Geest Zichzelf en Zijn 
werk overbodig "Op den duur zijn wij in en op onszelf Gods glorie" '̂ Als het 
eigenlijke tegenover in de verhouding met God gaat het Van Ruler dus om een 
humaniteit die zijn waarde en zin niet ontleent aan het werk van Christus of van de 
Geest, maar aan zichzelf (autonomie') als resultaat van het werk van God de Schepper 
Van Ruler wil daarmee ten volle honoreren dat God als daad de schepping tegenover 
Zich gesteld heeft Tot de implicaties daarvan behoort niet alleen de heiligheid van de 
stof (materie), maar ook de autonomie van de mens als mens-zijn voor God en een kijk 
op de zonde als weliswaar een bittere realiteit, maar een die secundair is ten opzichte 
van het fundamentele en pnmaire van het zijn zelf 

Wat Van Ruler zegt over synergie moet in dezelfde verbanden gezien worden als 
de gedachten over de menselijke autonomie Het gaat dan om een volledig synergisme 
de mens als tegenover en als partner van God Kijkend naar de positie van Rome oor
deelt Van Ruler dat daar niet te veel maar te weinig synergisme geleerd is en dan ook 
nog op een foutieve manier te veel langs de lijnen van de christologie en de ecclesio-
logie en te weinig in samenhang met de pneumatologie Volle katholiciteit is pas daar 
te vinden waar God niet alleen en eenzijdig aan het werk is, maar waar God en mens 
samenwerken in een volslagen synergisme 'de hele zaak van God wordt in de handen 
van de mens gelegd en wordt zo ook de zaak van de mens ( )" ^̂  Dit laatste is te 
omschnjven als het geheim van de reciprociteit Opnieuw gaat het hierin om een 
pneumatologische realiteit m eschatologisch licht Vanwege de gebrokenheid door de 
zonde stelt alleen de Geest in staat tot een volledig synergisme tussen God en mens In 
dat synergisme tekent zich de gestalte van de synthese van de verlossing met de 
schepping af Het werk van de Geest - met het werk van Chnstus als vooronderstelling 

stelt slechts in staat om in voorlopigheid gestalte te geven aan het synergisme 
Theonome reciprociteit reikt echter verder 'De eindbedoeling ( ) is met, dat wij 
zuiver Christus overhouden, maar dat wij onszelf, in de zuivere humaniteit, overhou
den" ^̂  De synthese wordt daarom pas ten volle bereikt in het eschaton, "wanneer de 
incarnatie ongedaan gemaakt wordt en de inwoning ophoudt" *̂ Heeft de humaniteit 
nu nog het werk van de Geest nodig om te kunnen functioneren in theonome reciproci
teit, in het eschaton zal de synergie volslagen zuiver zijn in het 'tegenover' en het 'met 
elkaar' van God en mens 

In Van Ruler herkennen we een theoloog met visie Hij zet brede denkkaders uit en 
weet trefzeker aan te geven waar het op aankomt Tegen de achtergrond van zijn tijd 
gezien heeft hij belangrijke nieuwe aanzetten gegeven om de verhouding God en mens 

25 AA van Ruler, 7WI, p 190 
26 A A van Ruler, 7W VI p 29 Vgl J J Rebel a H- p 144 145 en de daar besproken literatuur 
27 A A van Ruler TW VI p 37 
28 A A van Ruler 7W VI p 40 

261 



te doordenken Het begnp 'theonome reciprociteit' is daarvan een pregnant voorbeeld 
BIJ nadere beschouwing blijven er echter ook kritische vragen en opmerkingen over 
Zoals boven reeds geschetst, is 'synergie' een zwaarbeladen term in de theologie 
Hetzelfde kan gezegd worden van 'autonomie' J J Rebel doet zijn best om Van Ruler 
in bescherming te nemen tegen de kritiek die tegen deze terminologie is ingebracht '̂ 
Het verweer is echter zwak Ook al drukt Van Ruler zich weleens speels en uitdagend 
uit, het gaat hem in de 'theonome reciprociteit' wel degelijk om synergisme en 
menselijke autonomie De uiteindelijke eindstand in het eschaton maakt dat duidelijk 
Wat Van Ruler met de 'theonome reciprociteit' bedoelt, is een met grenzen en voor
waarden omgeven gestalte van wat na de wederkomst van Christus ten volle zal 
plaatsvinden het zuivere tegenover en met elkaar van God en mens Het gaat daarin 
om het herstel van het scheppingswerk van God Het 'intermezzo-karakter' van de 
Christusregering, het spreken over de incarnatie als een 'noodmaatregel' en het 
ongedaan maken ervan in de voleinding, de visie op het werk van de Geest in de 
gelovige als een aantasting van de kern van de incarnatie en het ophouden van de 
inwoning van de Geest in de voleinding, onderstrepen stuk voor stuk het zuivere dua
lisme waarin Van Ruler wil denken '° God en mens zijn zuivere tegenpolen De zonde 
maakt tijdelijk nodig dat God van Zijn kant mensen helpt de hun oorspronkelijk toege 
dachte positie opnieuw in te nemen Op het moment dat zij daartoe weer in staat zijn, 
moeten zij beschouwd worden als volwaardige personen tegenover God met een eigen 
inbreng, eigen oordeel en eigen initiatieven Er tekent zich in de theonome reciprociteit 
een relatie van God en mens af die communicatie en overleg veronderstelt, passend bij 
de realiteit van de wederkengheid 

Te waarderen is de grote nadruk bij Van Ruler op het herstel-motief God blijft 
trouw aan het werk dat Hij is begonnen in de schepping De plaats die de mens in dat 
geheel ontvangt is echter niet als 'autonomie' te omschrijven Er is in de door God 
geschapen werkelijkheid geen enkel domein waann de mens zichzelf tot norm is De 
mens als beeld van God staat juist in een positie waarin hij verantwoordelijk is 
gemaakt voor het tot zijn recht laten komen van de orde die God heeft ingesteld Door 
creatieve autonomie tegenover receptieve autonomie te stellen, herkennen we iets van 
de moeite die Van Ruler gehad heeft om tot adequate begnppen en heldere onder 
scheidingen te komen Hij geeft daarbij het autonomie-begnp als zodanig echter niet 
op 

De manier waarop Van Ruler synergie en reciprociteit gebruikt in het spreken over 
de verhouding van God en mens, is welhaast synoniem Het gaat daann om een 
volwaardig functioneren van de humaniteit van de mens tegenover en samen met God 
Echter, omdat God en mens niet gelijkwaardig zijn, kan van echte wederkerigheid geen 
sprake zijn Pneumatologische kaders en een theonoom uitgangspunt veranderen daar 
mets aan Als er al gesproken kan worden van wederkerigheid m de verhouding tussen 
God en mens, dan houdt die altijd een asymmetnsch karakter In woorden als synergis
me en reciprociteit komt niet naar voren dat de mens in zijn relatie tot God en andere 
mensen voortdurend op de genade van God is aangewezen en dus op het werk van 

29 JJ Rebel aw p 147 
30 Een bredere bespreking van deze elementen is te vinden in hoofdstuk 3 
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Christus en de Geest Overeenkomend met de voortdurende mwerkmg en doorwerkmg 
van de zonde, heeft het werk van de Geest m de mens niet slechts een initiërend maar 
ook een duratief en een voleindend karakter Slechts door te delen in het heil van God 
komt de humaniteit van de mens tot zijn doel Synergie kan men dit met meer noemen 

Verder zijn er vragen te stellen over de manier waarop de theonome reciprociteit 
geacht wordt te functioneren in de praktijk van het leven van de gelovige Wil recipro
citeit zeggen dat gelovigen het initiatief nemen tot bepaalde daden en dat God met Zijn 
goedkeuring daann volgf Of kan alleen God ervoor zorgen dat het goed gaat wanneer 
Hij Zijn zaak in de handen van mensen legt - maar is daarmee dan niet juist het 
wederkengheidsaspect tenietgedaan'^ Hoe is dit te verstaan in het licht van de door Van 
Ruler krachtig verdedigde verbrede pneumatologie'' Kunnen ook mensen die met delen 
door het geloof in het heil van Christus toch door de werking van de Geest in een the
onome reciproke relatie tot God staan'' Is hun handel en wandel op grond van de 
humaniteit daarin, een vorm van omgang met God'' Wekt het humanitaire, culturele en 
politieke handelen een reciproke reactie op in het handelen van God - hoe kan Van 
Ruler zich vanaf zo'n standpunt nog verdedigen tegen de verdenking van pelagiaanse 
en vooral semi-pelagiaanse tendensen m zijn denken'' Zijn er bepaalde begrenzingen 
waarin het theonome uitgangspunt een rem is op het reciproke aspect van de verhou
ding God en mens en hoe functioneert dit dan in de praktijk'' Kan men van mondige, 
autonome mensen verwachten dat hun doen en denken op grond van de in hen 
herstelde humaniteit verloopt langs de normen van Gods Woord'' 

Van Ruler vraagt terecht aandacht voor de humaniteit in de verhouding van God en 
mens Hij ziet in dat de menselijkheid van de mens geen geweld wordt aangedaan door 
de genade en het heil van God, maar juist tot haar doel komt De drieenige God heeft 
Zich in een geschiedenis verwikkeld met de mens Gelovigen worden juist als mens 
ingeschakeld in het werk van God Daarin geeft Van Ruler een fundamentele en 
waardevolle bijdrage aan de bezinning omtrent de verhouding van God en mens De 
bijbels-theologische verankenng van deze inzichten is o i niet overtuigend en vertoont 
veel witte vlekken De radicale inwerking van de zonde op de mens en diens humani
teit komt bij Van Ruler onvoldoende uit Gevolg (of oorzaak'') is dat hij anders aankijkt 
tegen de plaats en de betekenis van het werk van Christus in de tegenwoordige 
bedeling en in de voleinding Een humaniteit tegenover God, los van Chnstus en de 
inwoning van de Heilige Geest, is regressief gencht op de uitgangstoestand bij de 
schepping Het doet geen recht aan de bittere èn genadige realiteit van de progressie 
van de geschiedenis van God en mens tussen paradijs en wederkomst Wat mensen 
gedaan hebben door hun zonde, onrecht en de vervreemding van God, zichzelf en an
deren en wat God gedaan heeft door Chnstus en de Heilige Geest is met te beschou
wen als een minder belangrijk gebeuren in een tussenperiode Het is bijbels gezien juist 
de tijd waann de beslissingen vallen geloof of ongeloof, behoud of verderf (Joh 3,18-
21 en 36, Opb 22,10-17) 

De wijze waarop J J Rebel de theologie van Van Ruler probeert vruchtbaar te 
maken voor het pastoraat, is reeds eerder in deze studie behandeld " Het begrip 
'theonome reciprociteit' is o i om bovengenoemde overwegingen met geschikt om de 

31 Zie hoofdstuk 3 
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tnnitansche en antropologische aspecten van de verhouding God en mens in het 
pastoraat tot uitdrukking te brengen De waardevolle aanzetten die Van Ruler geeft over 
een consequente tnnitansche manier van denken met daarin ten volle plaats voor de hu
maniteit van de mens, verdienen het om verder verwerkt te worden in de hedendaagse 
theologie 

10 3 Trialoog 

In 1988 publiceert ES Klein Kranenburg een dissertatie met de titel Trialoog, de 
DERDE in het pastorale geprek Hij zoekt daarin theologisch aansluiting bij het werk 
van O Noordmans, A A van Ruler, K H Miskotte en vooral H Jonker Kernvraag van 
de studie van Klein Kranenburg is "te onderzoeken op welke wijze ( ) God als Derde 
in het pastorale gesprek aan het woord komt' ^̂  Hij gaat daarbij uit van de overtuiging 
dat het pastorale gesprek niet geconstitueerd wordt door psychologische factoren, niet 
door het bestaan in deze wereld, maar door het 'vreemde' Woord, door de Derde die 
aanwezig is wanneer twee in Zijn Naam samenkomen Alles in het gesprek wordt daar 
om geconfronteerd met het vreemde Woord De aanwezigheid van God Zelf in het 
pastoraat is beslissend voor het unieke karakter ervan Waar God aanwezig is, is Hij 
niet als zwijgende en naamloze, maar als de sprekende God aanwezig Het spreken van 
God gaat met om buiten Zijn Woord zoals dat in de Heilige Schrift tot ons is geko 
men ^̂  De dialoog wordt tot tnaloog door verwerkelijking van deze waarheid De 
pastor als mens staat in dienst van dit spreken van God Zelf Met deze visie wil Klein 
Kranenburg recht doen aan de concrete mens, maar hij wil er ook oog voor hebben dat 
de pastorale communicatie zich niet voltrekt binnen onze al te menselijke wereld 
Pastoraat bij Klein Kranenburg speelt zich af binnen de ruimte die door kerugmatische 
en relationele grenzen wordt bepaald'" De uiterste randen van deze ruimte moeten 
vermeden worden, want door lukraak een tekst te bezigen, laat de Derde zich niet ten 
tonele voeren , aan de andere kant mag de Bijbel niet gesloten blijven uit angst dat er 
"over Gods presentie in het pastorale gesprek" mets zinnigs te zeggen zou zijn ^̂  

In het begnp 'tnaloog' gaat het dus om een verhouding van God en mens m het 
pastoraat, waarbij recht gedaan wordt aan zowel de eigenheid van God en Zijn spreken 
als aan de eigenheid van de mens die aangesproken wordt Kernwoord in de pastorale 
communicatie bij Klein Kranenburg is vertolking Hij bedoelt hiermee dat de pastor 
het Woord van God expliciet aan de orde stelt, door het in het pastoraat te vertolken 
voor de ander naar zijn of haar situatie toe Met dit sleutelbegrip 'vertolking' wil Klein 
Kranenburg twee gevaren vermijden Hij wil niet dat het Woord van God koud en 
onpersoonlijk door de pastor wordt doorgegeven Aan de objectieve letter van het 
Woord kan dan wel recht gedaan worden, maar met aan de subjectiviteit en de 
menselijke persoonlijkheid van de boodschapper i c de pastor Aan de andere kant wil 

32 E S Klem Kranenburg Tnaloog Den Haag 1988 p 10 
33 ES Klein Kranenburg awp 40/41 
34 E S Klein Kranenburg aw p 146 
35 E S Klein Kranenburg Trialoog in Kerk en Theologie (47) 1989 p 209 
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Klein Kranenburg niet dat het inhoudelijk gehalte van de boodschap van Gods Woord 
geheel ondergaat in de subjectiviteit van de pastor Daarom stelt hij de pastor de eis 
van de ontvouwing van het evangelie "als persoonlijke vertolking in relatie tot het 
leven en de nood van de unieke gesprekspartner"?^ In de vertolking door de pastor 
wil Christus Zelf in het pastoraat het gesprek voeren en Zijn beloften en barmhartigheid 
tot gelding brengen. Dit houdt geen uitschakeling, maar juist een zeer intensieve in
schakeling van de pastor m, met zowel een christologisch als pneumatologisch aspect: 
"de pastor voert het gesprek in de bewustheid van Christus' presentie, in afhankelijk
heid van Hem en met overgave aan Hem, onder de tucht van Zijn Woord en Geest"." 
Deze overtuiging onderstreept dat de pastor het in het pastoraat niet zelf af kan, maar 
dat hij volkomen afhankelijk blijft van het werk van Christus en de Geest. Maar onder 
het vervullen van de opdracht om te spreken vanuit het Woord, neemt God in Zijn 
trouw het woord. Het gaat hierin om een existentiële communicatie tussen het Woord 
van God waarin Christus Zelf nabij komt, en het gemeentelid of de gesprekspartner in 
het pastoraat. Om deze existentiële communicatie tot stand te brengen, maakt God ge
bruik van de vertolking van het Woord door de pastor dat pneumatologisch is opgeno
men in het optreden van de Pastor Bonus.̂ ^ 

Hoe belangrijk de intermenselijke verhouding tussen de pastor en zijn gesprekspart
ner ook is in het pastoraat, een 'antropologisch onderonsje' kan nooit de ontmoeting 
met de levende Christus substitueren of representeren: "het draait wel om de persoon 
van de pastor, maar uiteindelijk gaat het om de relatie die het gemeentelid met Christus 
heeft. Aan de verdieping van dat 'contact' is heel zijn optreden dienstbaar"?^ Het is 
een reëel gevaar voor het pastoraat dat het raakt opgesloten binnen antropologische 
grenzen en als gevolg daarvan het zicht op Christus belemmert en een ongewenste 
afhankelijkheid ten opzichte van de pastor schept, tezamen met een ondoorzichtige 
overdrachtsrelatie. Van het pastoraat blijft dan niets anders over dan een kopie van de 
existentiële ontmoeting zoals die gevonden wordt bij K. Jaspers."*" De persoon van de 
pastor zelf is in het pastoraat een brandpunt voor allerlei antropologische lijnen en 
overwegingen. In de trialoog worden deze antropologische factoren serieus genomen, 
omdat God de pastor als mens in dienst wil nemen. Tegelijk is het karakteristiek voor 
de trialoog, dat pastoraat niet opgaat (of ondergaat) in menswetenschappen maar 
wezenlijk meer te bieden heeft. Daarom wordt een sterk pleit gevoerd voor een ge
zonde spiritualiteit van de pastor zelf."' 

36 E S Klem Kranenburg, Tria/oog, p 150. 
37 E S Klein Kranenburg, a.w., p. 152. 
38 E S Klein Kranenburg, a.*, p. 160,235 
39 E S Klein Kranenburg, a.», p 186 N b . het gaat hier dus om een dienstbaarheidsrelatie en dus een 

afhankelijkheidsrelatie van de pastor ten opzichte van Christus, en met om een representeren of zelfs 
een vervangen van Christus. 

40 Zie E.S Klein Kranenburg, a w, p. 161-200 Klein Kranenburg is geboeid door Jaspers'gedachten over 
de waarheidsworsteling in de existentiële communicatie, maar neemt er ook afstand van Men kan 
immers wel zoeken naar een eigen waarheid in de communicatie met de ander, maar dan blijft dat altijd 
op grote afstand van het "heil dat op naam staat van Jezus Christus" A w, p 204. 

41 E S. Klein Kranenburg, a w, p 218-222. 
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Verbonden met deze spiritualiteit en met de persoonlijke levensheiliging komt het 
begrip 'Vemunft' naar voren Het is een begrip dat Klein Kranenburg ontleent via H 
Jonker aan K Jaspers Deze 'Vemunft' ligt op het raakvlak van antropologie en 
pneumatologie Het gaat in dit begrip om dienend verstand, dat verbonden is met 
wijsheid, voorzichtigheid, en een helder onderscheiden van tijden en gelegenheden, 
goed en kwaad, geschikt en ongeschikt Deze wijsheid is met alleen zaak van het 
menselijke verstand en zij is ook niet alleen verbonden met de dagelijkse ervaring van 
de intermenselijke verhoudingen, maar zij is gave van de Geest van God, en staat 
daarmee op het snijpunt van antropologie en pneumatologie''" Deze wijsheid tracht te 
bemiddelen tussen openbaring en ervaring Klein Kranenburg gaat verder m dit spoor 
en wil 'Vemunft' zien als "het orgaan van de trialoog" '*^ Bron van de openbanng is 
het spreken van God, maar het orgaan waarmee het aan de kant van de mensen opge

vangen wordt IS de 'Vemunft' Het verstaan van het Woord gaat met buiten de persoon 
van de pastor, noch buiten de gesprekspartner om Het gaat om het verstaan van het 
juiste woord dat leidt tot het juiste doen Het gaat om een 'ontvankelijk verstand' dat 
in ootmoed naar Gods Woord luistert om de ander daarmee te dienen Het pneumatolo

gisch gerelateerde begnp 'Vemunft' geeft de pastor voldoende vrijmoedigheid in het 
pastoraat naar God en mensen toe, om met blijmoedigheid te kunnen functioneren in 
het communicatieve veld waardoor de relatie tussen God en mens in het pastoraat 
bepaald wordt ■" 

'Trialoog' is een communicatief begnp Op de achtergrond staat een verhouding 
van God en mens waarin het Woord van God een grote plaats inneemt en het antwoord 
van de mens daarop voluit seneus wordt genomen Er is in dit geheel plaats ingeruimd 
voor de mens om als mens te worden ingeschakeld in het werk van God Dat onder

streept de waarde en de integriteit van het humanum tegenover God De introductie en 
het functioneren van het begnp 'Vemunft' roept echter vragen op Voor K Jaspers is 
'Vemunft' een algemeen antropologisch gegeven Voor Klein Kranenburg is het wel 
meer dan dat Toch blijft hier een stuk onduidelijkheid Is het wel geoorloofd om een 
filosofisch beladen term zo'n sleutelpositie te geven in de verhouding van God en 
mens'' Verder is het de vraag waann Klein Kranenburg 'Vemunft' ziet als meer dan 
een algemene antropologische grootheid Zou hij vanuit zijn theologische vertrekpunt 
met moeten zeggen dat het gaat om een menselijk orgaan dat geheiligd is door het 
werk van de Geest en als deel van de herschepping in dienst staat van Chnstus, waar

door de 'Vemunft' gesitueerd wordt in de nieuwe mens"^*^ Opgevat in deze zin wordt 
des te meer duidelijk dat voor de pastor persoonlijke leiding en levensheiliging door de 
Geest onmisbaar is en dat modellen en concepten van pastoraat waann met voldoende 
plaats is voor het het Woord van God, niet naast elkaar gebruikt kunnen worden in het 
tnalogisch pastoraat 

Met het begrip 'vertolking' wil Klein Kranenburg recht doen aan het feit dat God 
Zich in het pastoraat door middel van Zijn Woord openbaart, maar tegelijk wil hij 

42 E S Klein Kranenburg, aw p 230v 
43 E S Klein Kranenburg, a w, p 232 
44 E S Klein Kranenburg, a w, p 235 242 
45 Zie 1 Kor 2 14 16 
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aandacht vragen voor de eigen wijze waarop dit geschiedt door het middel van de 
mensehjke vertolking van dat Woord Met de vertolking wil Klein Kranenburg niet die 
kant uit, dat uitsluitend de relatie van de pastor met de ander in het middelpunt staat en 
verder niets "'God' lijkt dan te verdampen in het ethisch appèl en in het engagement 
van de pastor" ■** In feite dreigt het gevaar dat de openbaring van God overbodig en 
dus vervangvaar wordt Empinsche theologie verlegt de plaats van de openbaring van 
de Schrift naar de intermenselijke communicatie, met de bedoeling dat het spreken van 
God voor de mens meer een ervaarbare werkelijkheid wordt Voor Klem Kranenburg 
is het effect juist het tegenovergestelde de viva vox van Christus in het evangelie wordt 
tot zwijgen gebracht en het persoonlijke kennen van God wordt onmogelijk gemaakt, 
daar Hij in de intermenselijke relatie wordt opgesloten"" De expliciete vertolking van 
het evangelie vormt hier een heilzame grens 

Nu is echter de vraag hoe verhouden zich de vertolking door de pastor, het 
spreken van Christus en de bijbeltekst tot elkaar"̂  Spreekt Chnstus in de vertolking 
door de dienst van de pastor (inhoudelijk) anders dan in de bijbeltekst'' Is de vertolking 
van het evangelie door de dienst van de pastor zozeer aan de bijbeltekst gebonden dat 
die vertolking als gezaghebbende bediening van de verzoening is te verstaan, of is de 
vertolking een gebrekkige (en daarom vrijblijvende) poging om de Bijbel na te 
spreken'' Met andere woorden is de bedoelde vertolking dienst aan het Woord of be

diening van het Woord"^ Op dit punt treffen we een wat aarzelende houding aan bij 
Klein Kranenburg Niet voluit barthiaans noch voluit gereformeerd, tendeert hij het 
meest naar het laatste Het blijft evenwel een onopgeloste vraag of en in hoeverre in de 
'tnaloog' het gezag van het vertolkte Woord samengaat met het gezag van het Woord 
zelf Conceptueel gezien staat het beladen begnp 'Vemunft' tussen de openbanng van 
God en het vertolkte Woord in het pastoraat Ambtelijke volmacht en ambtelijk gezag 
blijven vaag en kleurloos omdat het begrip 'vertolking' in het trialogisch pastoraat van 
te veel vrijblijvendheid getuigt ten opzichte van het Woord dat expliciet aan de orde 
gesteld moet worden 

Het begrip 'trialoog' kan de verkeerde gedachte oproepen dat er drie gelijkwaardige 
partners aan het woord komen Klein Kranenburg bedoelt dat niet Het Woord van de 
Derde is beslissend, maar de andere woorden mogen in het pastoraat ook gehoord wor

den Daarin wordt de humaniteit van de mens tegenover God ten volle gehonoreerd 
Het stelt de pastor in staat tot een ontspannen houding in het gesprek met het oog op 
het werk van Christus Zelf door Woord en Geest Tegelijk horen we een dringende 
aansponng tot persoonlijke vorming en spintualiteit Er hoeft niet opzettelijk naar een 
breuk in het gesprek gestuurd te worden, maar expliciete vertolking van het juiste 
Woord op de juiste plaats en op het juiste moment is onmisbaar De pastor mag de 
ander voluit aan het woord laten komen zonder zelf een bepaalde verkondigmgsdwang 
te ervaren, want er zijn situaties waarin het stilzwijgen van de pastor welsprekender is 
dan veel woorden De leiding van de Geest in het pastoraat is absoluut noodzakelijk 
voor een ontvankelijk verstand dat de mening van de Geest verstaat om het juiste 
Woord tot klinken te brengen en de juiste houding aan te nemen De persoonlijke spi

46 ES Klein Kranenburg aart (1989) p 209 
47 E S Klem Kranenburg Tnaloog p 142 144 
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ntualiteit van de pastor scherpt het verstaan van het Woord en van de ander Ook non-
verbale factoren knjgen als vormen van menselijke communicatie een legitieme plaats 

De trialoog als theologisch model voor het functioneren van de relatie van God en 
mens, bevat waardevolle elementen Bovendien schetst Klein Kranenburg de mogelijk
heden ervan voor het pastoraat Toch biedt ook dit model niet voldoende ruimte voor 
de onderlinge verhouding van de tnnitansche en antropologische aspecten, zoals die 
eerder in deze studie gevonden zijn Tnaloog is van huis uit een communicatief begnp 
Vanuit die achtergrond is het te begnjpen dat er veel aandacht wordt gegeven aan de 
mogelijkheid en de wijze van openbaring van God enerzijds en het opvangen (Ver-
nunft) en doorgeven (vertolking) daarvan in de menselijke verhoudingen (pastoraat) 
anderzijds Daarbij zijn echter o i te weinig de antropologische vooronderstellingen en 
consequenties doordacht in relatie tot het godsbeeld De 'Vemunft' als insprekingspunt 
voor de boodschap van de openbanng is niet duidelijk verbonden met de mens als 
beeld van God in de geschonden, herstelde en verheerlijkte zin daarvan Gezien de 
scopus van de studie van Klein Kranenburg is het te begnjpen dat hij niet uitgebreid is 
ingegaan op de onderlinge relatie van godsbeeld en mensbeeld Hij gaat er eenvoudig 
vanuit dat de God die de kerk belijdt aan het woord komt in het pastorale gesprek en 
richt zich vervolgens op de wijze waarop dit geschiedt "** De inhoud van de belijdenis 
van de kerk wordt echter met expliciet aangegeven of bijbels-theologisch uitgewerkt 
Daardoor blijven de veelvoudige aspecten van de relatie van de drieenige God en de 
mens als beeld van God en het kader van de historische, heilshistonsche en heils 
ordelijke ontwikkeling buiten beeld 

10 4 Coöperatief parallellisme 

BIJ de bespreking van de pneumatologie bij Bucer is de uitdrukking coöperatief 
parallellisme gevallen De typering is van de hand van W van 't Spijker en heeft 
betrekking op de verhouding van Woord en Geest ''̂  Het gaat om een centraal moment 
uit de theologie van Bucer, niet alleen omdat het de pneumatologie raakt maar ook de 
visie op het heil, de kerk en de ambten 

Het IS goed er nog eens aan te herinneren dat de pneumatologie bij Bucer deel 
uitmaakt van een voluit tnnitansche theologie De drieenige God en Zijn werken staan 
centraal De orde die God vanaf het begin geschapen heeft, is door de mens verbroken 
Herstel van deze orde is alleen mogelijk door de genade en het heil van God in 
Christus en door de Geest Om te delen in het heil is geloof noodzakelijk Dit geloof 
nu ontstaat door de verkondiging van het Woord De verkondiging is de wijze waarop 
God omgaat met zondige mensen om hen te doen delen in Zijn heil Het is daarom niet 
te verwonderen dat in de verhouding van God en mens. Woord en Geest zo'n belang-
njke positie innemen Bucer is er zich in de loop van zijn theologische ontwikkelings
gang steeds meer van bewust geworden dat Woord en Geest niet geïdentificeerd 
kunnen worden, maar men kan ze ook niet van elkaar losmaken Zo komt het tot de 

48 E S Klein Kranenburg a w p 9v 
49 Zie hoofdstuk 5 p 106 
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gelijktijdigheid van het volgende parallellisme het Woord doet het geloof ontstaan en 
tegelijk moet gezegd worden dat het geloof ontstaat door penuasio van de Heilige 
Geest in het hart van de uitverkorenen Het heil is niet als vanzelfsprekend verbonden 
met het Woord, maar de verkondiging van het Woord wordt alleen effectief door de 
werking van de Heilige Geest Van 't Spijker zal vooral met dit laatste element doelen 
op het coöperatieve van het parallellisme 

Uit het voorgaande mag geconcludeerd worden dat bij Bucer coöperatief parallellis
me te vinden is in het brandpunt van de verhouding van God en mens Het gaat om de 
manier waarop God met Zijn heil tot de mens komt, met in het bijzonder aandacht voor 
het eigene van Woord en Geest en de mens Het gaat er Bucer om dat mensen met 
eigenhandig de beschiking hebben over het heil van God in Zijn Woord, want het 
Woord op zichzelf is niet voldoende om het heil te ontvangen Aan de andere kant is 
de werking van God door Zijn Geest niet van een zodanig ongrijpbare aard dat het alle 
menselijke verantwoordelijkheid uitschakelt De Geest werkt met het Woord en daarom 
worden mensen geroepen tot de verkondiging van het Woord Met deze manier van 
denken schermt Bucer zich enerzijds af tegen de roomse opvatting over het heil dat ex 
opere operate tot de mens komt en aan de andere kant tegen een spintualistisch 
verstaan van het werk van de Geest waarbij het Woord wordt veronachtzaamd Reeds 
vroeg in de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme worden hier belangnjke 
lijnen uitgezet voor het verstaan van de verhouding van God en mens 

De theologische figuur van het coöperatief parallellisme beperkt zich bij Bucer niet 
tot de verhouding van Woord en Geest Die is ook te vinden in de verhouding van de 
Geest en de gelovige Het nieuwe leven als onderdeel van het heil van God is een 
geschenk van de Geest, maar de gelovigen zijn er voluit de subjecten van De Geest 
werkt zo in de uitverkorenen dat niet alleen voor henzelf, maar ook voor anderen 
herkenbaar wordt dat zij kinderen van God zijn In de sotenologie staan de Geest en de 
gelovige dus eveneens in een verhouding van coöperatief parallellisme Er lopen van 
hieruit verschillende hjnen naar de drieeenheid van God en naar de mens als beeld van 
God De pneumatologie staat bij Bucer sterk in verband met het heilswerk van Christus 
en met het scheppingswerk van God Christus is gekomen om de verstoorde orde van 
de schepping te herstellen De Geest werkt om het koningschap van Chnstus op aarde 
gestalte te geven Mensen worden door het heil van God weer voluit mens Is de schep
pingsorde in de mens door de zonde volslagen verstoord, door de werking van de Geest 
gaan verstand en wil van de mens weer effectief en heilvol functioneren 

Voor wat betreft de scheppingsleer en de christologie is er bij Bucer niet in 
eigenlijke zin te spreken van een coöperatief parallellisme De schepping is het werk 
van God alleen De relatie waarin God mensen tot Zich stelt in het paradijs zou, 
temggeprojecteerd vanuit de herschepping, wel als coöperatief parallellisme kunnen 
gelden waar het betrekking heeft op het rentmeesterschap van de mens en diens 
verantwoordelijkheid voor het handhaven van de goede door God geschapen orde In 
de christologie ligt alle nadruk op het werk dat Christus praeter nos gedaan heeft pro 
nobis Van coöperatief parallellisme is daarin geen sprake Men zou nog kunnen 
denken aan de verhouding van de twee naturen in Chnstus of aan de verhouding van 
Christus en de Geest als mogelijke gestalten van coöperatief parallellisme, maar Bucer 
elf spreekt er zo met over en de specifiek chnstologische context maakt het onmoge

lijk om er veel uit te concluderen omtrent de verhouding van God en mens 
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Mits binnen de juiste kaders gebruikt, kan parallellisme, meer dan synergie of 
reciprociteit, geschikt blijken te zijn om tegelijk de ongelijkwaardigheid en de verbon
denheid van God en mens te laten uitkomen Immers evenwijdigheid maakt het onmo
gelijk om te denken dat goddelijke en menselijke aspecten in elkaar opgaan terwijl zij 
ook niet los van elkaar gezien worden Aan de ene kant geldt dat God de Eeuwige is 
en de Gans Andere Zijn Persoon en Zijn werk bevinden zich op een voor mensen 
onbereikbaar niveau Het verschil tussen Schepper en schepsel functioneert voluit, met 
als een blokkade voor de onderlinge relatie van God en mens, maar als erkenning van 
de eigenheid van ieder apart Dit sterke diastatische moment verzet zich tegen het 
gevaar van vermeninging, verwisseling of absorptie van goddelijke en menselijke facto
ren Aan de andere kant is er bij parallellie toch sprake van gelijktijdigheid op het 
moment waarop het heil van God gestalte knjgt in het leven van mensen werkt de 
Geest in het hart en komen mensen ertoe zich te laten overtuigen door Woord en Geest 
en zich te laten inschakelen in het Koninkrijk van God Op zichzelf zegt het begrip 
parallellie nog niets over gelijkwaardigheid of ongelijkwaardigheid van God en mens, 
of over de aard van hun onderlinge verbondenheid Om nu te laten uitkomen dat het 
met alleen gaat om een gelijktijdig optreden van gebeurtenissen waardoor evenwijdig 
in dezelfde richting wordt bewogen, maar om een nauwe verbondenheid van God en 
mens daarin, wordt het parallellisme nader gekarakteriseerd door het voorvoegsel 
'coöperatief' De gedachte van een coöperatie van God en mens is echter nogal 
problematisch in de theologie 

Het begrip coöperatie roept de gedachte op dat de gelovige zelf krachtens zijn 
'natuurlijke' mogelijkheden een eigen aandeel kan leveren naast het aandeel dat God 
levert Daardoor kleven er dezelfde bezwaren aan als bij synergie het handelen van 
God en mens wordt in elkaar geschoven De uitdrukking 'coöperatief parallellisme 
krijgt dan iets van een contradictio in terminis Het verschil tussen en de ongelijk 
waardigheid van God en mens worden dan benadrukt in het parallellisme, terwijl in de 
coöperatie meer de gedachte opgesloten ligt van gelijkwaardige samenwerking B 
Wentsel bespreekt het coöperatieve denkmodel in verband met de voorzienigheid van 
God maar geeft ook verwijzingen naar de soteriologie Hij acht de term coöperatie ver
werpelijk wanneer men er een samenwerkingsverband onder verstaat van God en mens 
waarbij het behoud deels aan God en deels aan de mens zelf wordt toegeschreven'" 

Een bewuste keuze voor het coöperatieve denken maakt W van Bruggen '̂ Hij 
stelt vast dat een pessimistische grondhouding ten aanzien van de geschiedenis leidt tot 
een zo grote nadruk op het handelen van God (en het eschaton) dat het handelen van 
de mens (en het futurum daarvan) vrijwel wordt weggedrukt Het probleem dat daaraan 
ten grondslag ligt brengt hij als volgt onder woorden "hoe kan aan de subjectiviteit van 
God recht gedaan worden, zonder dat de mens tot object wordt en hoe kan aan de 
subjectiviteit van de mens recht gedaan worden, zonder dat God eigenlijk overbodig 
wordt''"'^ HIJ zoekt het antwoord in de theologie van Moltmann, maar geeft daarbij 
een aanvullende correctie om de verhouding van de subjectiviteit van God en mens aan 

50 Vgl B Wentsel Dogmatiek deel 3b p 25 
51 W van Bruggen Futurum en eschaton Over de verhouding van het handelen van God en van de mens 

m de geschiedenis met het oog op de toekomst Nijkerk 1983 p 77 93 119 121 147 151 
52 W van Bruggen OH p 78 
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te geven Daarvoor gebruikt hij het coöperatieve denkmodel Behoedzaam zoekt Van 
Bruggen zijn weg om het gevaar te ontlopen dat God neergehaald wordt tot het 
menselijk niveau De verhouding God en mens laat zich niet in een harmonieus model 
onderbrengen in een gemakkelijke synthese omdat God en mens nu eenmaal niet van 
hetzelfde niveau zijn Het conflictmodel bevat bijbels gezien meer waarheidsgehalte dan 
het harmoniemodel, maar het bezwaar ervan is volgens Van Bruggen dat de kwalita
tieve grens tussen God en mens tot een wederzijdse bedreiging wordt en God en mens 
elkaar proberen weg te concurreren '̂  De cooperatiegedachte is in de geschiedenis 
van de theologie belast door een denken vanuit het causaliteitsbeginsel of een subject
object schema Van Bruggen wil het daarvan ontdoen door het coöperatieve denkmodel 
inhoudelijk te laten bepalen door de verbondsgedachte Hij sluit zich aan bij het denken 
van H Berkhof over God en mens als verbondspartners De spanningen van de 
verbondsconceptie bij Berkhof onderkent Van Bruggen wel, maar het zijn juist deze 
spanningen die hij van wezenlijk belang acht en hem daarom doen kiezen voor een co-
operatief denkmodel in foederale zin '̂̂  

Sterk wordt bij Van Bruggen benadrukt dat het verbond monopleunsch is van oor
sprong, maar dupleunsch in doel en uitwerking ^̂  Hij gebruikt dit als uitgangspunt om 
recht te doen aan de subjectiviteit van zowel God als mens in hun onderlinge ver
houding, waarbij gestalte wordt gegeven aan de wederkerigheid in het verbond en 
tevens de eenzijdige oorsprong van het verbond wordt vastgehouden De spanning 
tussen de ongehoorzaamheid van mensen en de trouw van God in het verbond leidt tot 
een nader onderzoek van de Adam-Christus parallel uit Rom 5 De uitkomst is dat alle 
mensen als 'corporate personality' actueel delen in de Adamswerkelijkheid van zonde 
en dood en potentieel in de Christuswerkehjkheid van gerechtigheid en leven Deze 
potentialiteit is met te zien als een mogelijkheid van mensen en komt ook met tot stand 
door geloof en sacrament, maar zij ' rust op de realiteit van incarnatie, kruis en op
standing' '̂  De verbinding met Christus is hierdoor een gegeven geworden dat voor 
alle mensen geldt en niet via persoonlijk geloof totstandkomt Chnstus is de menselijke 
werkelijkheid binnengegaan en dat verbindt Hem met ieder mens 

Van Bruggen legt alle nadruk op de realiteit van de coöperatie van God en mens 
en zoekt in het monopleunsch karakter van de oorsprong van het verbond de eigenheid 
van het werk van God veilig te stellen Helaas ontbreekt het te veel aan een pneuma-
tologisch gezichtspunt zodat de ongelijkwaardigheid van God en mens wel formeel 
wordt erkend m de oorsprong van het verbond, maar met uitkomt in het functioneren 
van het verbond Mensen zijn niet op voorhand partners van God omdat zij als een 
'corporate personality' deel uitmaken van het Chnstusgebeuren Alleen door de gave 
van het geloof en de gave van de Geest kunnen mensen delen in het heil van Christus 
Dit element komt te weinig naar voren bij Van Bruggen De coöperatie waarvan hij 
spreekt, wordt daarom ook te weinig inhoudelijk genormeerd Niet elk handelen van de 
mens geschiedt in coöperatie met God, ook al staat hij met Hem in een verbondsrelatie 

53 W van Bruggen a w p 83 
54 W van Bruggen aw p 91 
55 W van Bruggen aw p 85 91 119v 
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Omgekeerd leidt het handelen van God ook niet altijd tot een handelen in gehoor
zaamheid aan de kant van de mens 

Voor de verhouding van trimtansche en antropologische aspecten in het pastoraat 
IS concluderend vast te stellen dat de coöperatieve denkwijze niet voldoet Het 'coöpe
ratief parallellisme' bij Bucer is verbonden met het hart van zijn theologie Het is een 
begrip dat aanzetten geeft om de verhouding van God en mens aan te duiden Parallel
lisme laat het verschil tussen God en mens goed uitkomen en biedt tevens de moge
lijkheid om de gelijktijdigheid van het handelen van God en mens aan te duiden Het 
'in en met elkaar' van God en mens komen daarin echter met uit Het woord 'coöpera
tie' blijkt als nadeel te hebben dat het gemakkelijk semi-pelagiaanse associaties op 
roept De poging van W van Bruggen om het begrip 'coöperatie' te ontdoen van zijn 
historisch gegroeide negatieve gevoelswaarde is wel interessant vanwege de verbinding 
met de verbondsgedachte, maar stelt toch met tevreden op het punt van de pneu-
matologie en de onmisbare plaats van het geloof om te delen in het heil 

10 5 Foederatief parallellisme 

De vraag naar de verhouding van God en mens waann recht gedaan wordt aan zowel 
trimtansche als antropologische aspecten, vindt, na de voorafgaande resultaten in deze 
studie, zijn antwoord in de theologische typering foederatief parallellisme 

Elke aanduiding van de verhouding God en mens loopt het gevaar om te blijven 
steken in formalisme of versimpeling van een complexe levende realiteit Het is daarom 
nodig om nader aan te geven wat bedoeld wordt met foederatief parallellisme Voorop 
staat in alle bescheidenheid de erkenning dat met deze typering niet het laatste geheim 
over de relatie tussen God en mensen wordt blootgelegd De werkelijkheid tussen God 
en mens is en blijft altijd groter dan de woorden die dat pogen uit te drukken Onder 
tussen onslaat dat niet van de verplichting om binnen de grenzen van wat wel gezegd 
kan worden, in verbondenheid aan de Schrift en het belijden van de kerk, zo zuiver 
mogelijk weer te geven waarom het gaat 

Parallelliteitsaspect 

Uitgangspunt van de keuze voor het begrip 'parallellisme' is het besef van het verschil 
tussen God en mens In het spreken van de Bijbel over God valt steeds opnieuw op hoe 
Hij als Schepper absoluut verheven is boven Zijn schepping en hoe Hij als Verlosser 
en Vernieuwer voor mensen onnavolgbaar is in Zijn doen " Parallellisme bedoelt in 
dit verband aan te geven dat God en mens in hun onderlinge verhouding niet samenval 
len of in elkaar opgaan, maar tegenover elkaar staan Het gaat daarbij niet om een 
congruent, maar om een asymmetrisch parallellisme, omdat God en mens en de aard 
van hun handelen ongelijksoortig zijn A A van Ruler spreekt van een zuiver dualisme 
op dit punt tussen God en mens Maar dualisme houdt in dat men twee onafhankelijke 

57 Zie bijvoorbeeld Jes 40 en 55 vgl hoofdstuk 8 over God de drieenige 
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en onherleidbare beginselen aanneemt *̂ Dat kan van de mens tegenover God niet 
gezegd worden omdat hij een schepsel is uit Gods hand Bij parallelliteit blijft deze 
oorsprongsrelatie ongehinderd intact Woorden als synergie, coöperatie en reciprociteit 
veronderstellen een vorm van gelijkwaardigheid of tenderen daarnaar Foederatief 
parallellisme wil dat voorkomen door parallellie te gebruiken om voluit de nadruk te 
leggen op het onophefbare verschil tussen God en mens Dit verschil doet als zodanig 
echter geen afbreuk aan de mogelijkheid of de werkelijkheid van de relatie tussen 
beiden, maar het onderstreept de integriteit en eigenheid van elk van beiden Daarmee 
zijn zowel een divinisenng van het humanum als een humanisenng van het divinum op 
voorhand uitgesloten 

Parallellisme kan de indruk wekken dat de werkelijkheid van God en de werkelijk
heid van de mens alleen maar als evenwijdig ten opzichte van elkaar worden be
schouwd zonder dat zij op elkaar betrokken worden (ontologische parallelliteit) Het 
ge\ aar van deistische en docetische trekken in de theologie is dan reëel aanwezig De 
relatie tussen God en Zijn werken op het niveau van de eeuwigheid en de aardse 
werkelijkheid met daann de mens, dreigt vaag en onduidelijk te blijven Menselijk han
delen en menselijke verantwoordelijkheid bevinden zich dan formeel wel tegenover 
God, maar het komt niet tot een zo nauwe relatie dat gesproken kan worden van een 
reële inschakeling van de mens als mens, of van de mens als medewerker van God 
Het in-elkaar, met elkaar en door-elkaar van het werk van de Geest en het werk van de 
gelovige valt daarmee buiten het gezichtsveld Het mag duidelijk zijn dat foederatief 
parallellisme meer beoogt te zijn dan de aanduiding van een formele relatie tussen God 
en mens Het gaat daarom ook om meer dan synchroniciteit van het handelen van God 
en mens (chronologische parallelliteit)'' Wanneer mensen vanuit hun geloofsovertui
ging handelen of juist daartegenin gaan, dan kan men synchroon daaraan een handelen 
van God veronderstellen Maar er valt meer te zeggen over de samenhang van het 
handelen van God en mens dan dat er een vorm van gelijktijdigheid in valt te ontdek
ken 

In foederatief parallellisme gaat het om een verhouding van God en mens waarin 
de parallelliteit foederatief van aard is Daarmee wil gezegd zijn dat God en mens in 
hun beider eigenheid en integriteit verschillend zijn en tegenover elkaar staan (pa-
rallelliteitsaspect), maar op de wijze van het verbond blijvend op elkaar betrokken zijn 
(foederatief aspect) Zo ontstaat de ruimte om te spreken over God en mens in tnnitari-
sthe, antropologische, ontologische en persoonlijke termen, over de relatie tussen 
beiden en de asymmetrie daann, over verkiezing en verbond, over het Woord van God 
en de werking daarvan in de werkelijkheid van mens, wereld en geschiedenis, over de 
breuk in de relatie tussen God en mens en de gevolgen die dat met zich meebrengt en 
over het herstel ervan in zijn voorlopige en eschatologische dimensies 

Foederatief parallellisme is te zien als een poging om in aansluiting op de elemen
ten van de theologie van Bucer, Calvijn en Voetius die eerder in deze studie als uiterst 

58 K Kuypers (red ) Encyclopedie van de filosofie Amsterdam 1979' sv dualisme 
59 In het werk van C G Jung en later van J H van den Berg is het een steeds terugkerend aandachtspunt 

dat zich bepaalde gebeurtenissen of processen in de wereld gelijktijdig voltrekken Deze synchroniciteit 
wordt in religieuze zin opgevat Zie J H van den Berg Metablenca\an God Kampen 1995 p 9v 200 
207 
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waardevol zijn beoordeeld, het veelkleurige spreken van de Schrift over de verhouding 
van de drieenige God en de mens als Diens beeld te verstaan met het oog op het 
hedendaagse pastoraat Het gaat dus niet om een radicale breuk met het verleden, maar 
om een verdere ontwikkeling van de gereformeerde theologie door standpunten van 
vroeger met nieuw verworven inzichten te integreren 

Wat betreft het parallellisme is de lijn naar de theologie van Bucer herkenbaar 
Waar bij Bucer gesproken kan worden van parallellisme, functioneert dit om enerzijds 
het onderscheid en anderzijds de betrokkenheid aan te geven van Woord en Geest en 
van God en mens Geest en Woord gaan niet in elkaar op, maar zij staan ook met los 
van elkaar. De verkondiging van het Woord leidt zonder de werking van de Geest met 
tot geloof De werking van de Geest die Zich steeds verder losmaakt van het Woord is 
spiritualistisch Bucer verwerpt dat omdat hij meer en meer oog krijgt voor het Woord 
als middel dat de Geest gebruikt In de relatie God en mens gaat het erom duidelijk te 
maken dat God van meet af aan mensen in een bepaalde orde heeft gesteld Door de 
zonde is de orde verbroken, maar door het werk van Chnstus en door het geloof wordt 
de heilvolle orde hersteld Noch m de door de zonde verbroken relatie, noch in de door 
genade herstelde relatie vallen God en mens samen of zijn zij als gelijken te beschou 
wen Toch zijn zij op elkaar betrokken omdat de mens het beeld van God is 

BIJ Calvijn vinden we veel overeenkomsten met de theologie van Bucer Daarnaast 
hebben we in zijn benadering opgemerkt dat hij oog heeft voor niveauverschillen, 
dynamische en wisselende perspectieven m de verhouding van God en mens Foedera-
tief parallellisme omvat ook deze aspecten en is in staat aan te sluiten bij deze manier 
van denken De werkelijkheid van God en de werkelijkheid van de mens zijn te 
beschouwen als twee verschillende niveaus die elkaar niet raken (parallelliteitsaspect) 
en toch met elkaar verbonden zijn als Schepper en schepsel. God en beeld van God, 
Rechter en verlorene. Verlosser en gelovige (foederatief aspect) Op het menselijke 
schepselmatige niveau kan positief over humaniteit gesproken worden In relatie tot 
God, de mens coram Deo, kan de totale corruptie van de humaniteit en het herstel 
ervan door genade alleen met verzwegen worden God, Zijn bestaan en Zijn werken 
bevinden zich op een voor mensen ontoegankelijk niveau Door Woord en Geest komt 
de verbinding tot stand tussen de eeuwige God en de mens als Zijn beeld, tezamen met 
de schepselmatige werkelijkheid waarin hij zich bevindt Er is een afhankelijkheidsrela
tie van de mens ten opzichte van God als schepsel tegenover de Schepper, maar ook 
als verblinde en vervreemde zondaar tegenover de God van de openbanng en tevens als 
gelovige die blijvend is aangewezen op de genade van God Toch is deze afhankelijk
heidspositie in zichzelf met vernederend Het brengt Calvijn steeds opnieuw tot 
verwondering dat God niet is aangewezen op hulp van mensen en dat Hij hen toch 
verwaardigt om te dienen in Zijn Koninknjk De asymmetrie in de verhouding van God 
en mens is onmiskenbaar Dit leidt echter met tot een depreciatie van de humaniteit, 
maar tot de appreciatie ervan binnen de grenzen (orde) die God gesteld heeft 

De accenten in de theologie van Voetius liggen anders dan bij Bucer en Calvijn De 
afstand tussen God en mens, tijd en eeuwigheid (parallelliteitsaspect) wordt sterker dan 
bij Bucer en Calvijn benadrukt, doordat de relatie tussen God en mens meer ingekaderd 
wordt door de lijnen van verkiezing en wedergeboorte dan van verbond en verkondi
ging (foederatief aspect). De onderscheiding van inwendig en uitwendig verbond 
onderstreept de verzwakking van het foederatieve aspect ten koste van het parallelli-
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teitsaspect alleen de uitverkorenen hebben in feite een werkelijke relatie met God 
Voetius heeft bijzondere aandacht voor het effect van de genade op het leven van de 
gelovige De omgang met God en de werking van Zijn genade leiden tot de levenshou
ding van de pietas Deze gerichtheid op de praxis van het geloof in kerk en wereld ligt 
m het foederatief parallellisme ook opgesloten Het gaat daann niet slechts om een 
beschrijving van de relatie tussen God en mens, maar ook om het functioneren daarvan 

Verbondsaspect 

Bucer, Calvijn en Voetius staan in een theologische traditie waann het verbond tussen 
God en mens een belangnjke plaats inneemt Het belang van het woord 'verbond' in 
Oude en Nieuwe Testament is reeds vroeg in de kerkgeschiedenis onderkend (Irenaeus, 
Athanasius, Augustinus), maar pas vanaf de tijd van de Reformatie komt het tot de 
ontwikkeling van een meer gestructureerde verbondstheologie De inzet van Luther en 
Zwingli wordt met name verder uitgewerkt door Bullinger, Bucer, Calvijn en Olevia-
nus terwijl ook Voetius zich ermee heeft beziggehouden ** Wanneer Johannes Cocce-
jus (1603-1669) zijn gedachten over het verbond tussen God en mens publiceert, komt 
de zaak in een theologische stroomversnelling Typerend voor de visie van Coccejus is 
de trapsgewijze afschaffing van het werkverbond (foedus operum) door het genadever
bond {foedus gratiae) De vastheid van het genadeverbond wordt gefundeerd in het 
verbond (pactum) van God de Vader met de Zoon " De invloedssfeer van het werk 
verbond op de geschiedenis en het bestaan van de mens wordt zo steeds kleiner en de 
invloedssfeer van het heil en het genadeverbond wordt steeds groter De theologische 
blikrichting van Coccejus is anders dan gebruikelijk in zijn tijd Hij gaat uit van de 
geschiedenis met daarin de verbonden tussen God en mens (foedera) en ziet van daaruit 
terug op het tnmtansch verbond van God de Vader de Zoon en de Heilige Geest 
(pactum) Deze denkmethode leidt tot een dynamische opvatting over verbond en 
verkiezing waarbij de historische voortgang van Gods handelen uitgangspunt wordt 
voor het spreken over de eeuwige oorsprong daarvan *̂  Voetius en zijn geestverwan
ten bestnjden de denkbeelden van Coccejus, omdat zij de geschiedenis en het verbond 
zien als een ontvouwing van Gods eeuwige raad''' 

60 Vgl J van Genderen Verbond en i eihe^mg Kampen 1983 p 73 76 W van l Spijker De leer van 
de doop bij Zwmgli Bullinger en Bucer in W van t Spijker e a (red) Rondom de doopvont 
Goudnaan 1983 p 221 263 B Loonstra Verkiezing ler^oening ve/bond Den Haag 1990 p 32 38 
45 63 J van Genderen BGD p 493 495 W Verboom Over verbond en verkiezing in G van den 
Bnnk e a (red ) Gegrond geloof Kernpunten uit de geloofsleer Zoetermeer 1996 p 374 382 

61 Zie WJ van Asselt Amicitia Dei Een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes 
Coccejus (1603 1669) Ede 1988 p 98 123 B Loonstra a u p 84 99 

62 Vgl B Loonstra a w p 98 
63 W Verboom a art p 380v, 384 
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Mede onder invloed van het werk van Coccejus is de verhouding van verbond en 
verkiezing een steeds terugkerend thema in de gereformeerde theologie ^ Het gaat 
daarbij om vragen die te maken hebben met het handelen van God in deze wereld en 
de menselijke vnjheid en verantwoordelijkheid Op de achtergrond daarvan staat de 
verbinding van godsbeeld en mensbeeld De theologische positie die men kiest op dit 
punt leidt tot ingrijpende gevolgen voor het pastoraat 

Wanneer het verbond een overheersende plaats inneemt ten opzichte van de verkie
zing, dan dreigt het gevaar van 'verbondsautomatisme' Het behoren tot het verbond is 
dan een vanzelfsprekende zaak, evenals het delen in het heil van God De plaats van 
de verkiezing wordt geminimaliseerd doordat verkiezing alleen nog wordt opgevat als 
verkiezing tot een bepaalde dienst of als een collectief gebeuren waann alle mensen die 
bij het verbond horen, zijn opgenomen De mogelijkheid van een verwerping komt 
nauwelijks nog aan bod of wordt geheel weggedrongen Het genadekarakter van het 
verbond raakt op de achtergrond en het zicht op de noodzaak van wedergeboorte, 
geloof en bekenng vermindert vanwege de overtuiging dat men bij het verbond behoort 
en enkel op grond daarvan reeds deelt in het heil van God Pastoraal vertaalt zich dit 
in een verschuiving van de aandacht Vragen rondom het heil in Chnstus en het delen 
daarin hoeven met meer expliciet aan de orde te komen omdat het behoren bij het 
verbond daar in pnncipe beslissend voor is De nadruk komt te liggen op het welzijn 
van mensen en de oplossing van de levensproblematiek waarvoor zij komen te staan 

De tegenovergestelde positie is een overheersing van de verkiezing ten opzichte van 
het verbond Het verbond wordt op de achtergrond gedrongen doordat het samenvalt 
met de verkiezing of doordat het als een uitwendig verbond wordt beschouwd terwijl 
de uitverkorenen behoren tot een inwendig verbond De doop wordt dan alleen 
beschouwd als een uitwendig teken dat slechts doet delen in de uitwendige voorrechten 
van de gemeente Het afleggen van de geloofsbelijdenis wordt eveneens gezien als een 
uitwendige zaak die niet verdergaat dan het verstandelijk beamen van de geloofswaar
heden zonder dat men er van harte achterstaat Alleen het bewust weten of men 
uitverkoren of wedergeboren is, doet delen in het heil van Christus Pastoraal wordt de 
aandacht toegespitst op de vraag of men deelt in het heil of met De concrete leefom
standigheden komen alleen ter sprake in relatie tot het zielenheil van de mens 

Wat de Nederlandse situatie betreft, kunnen de opvattingen van H Berkhof en van 
H M Kuitert genoemd worden als voorbeelden van overheersing van het verbond ten 
opzichte van de verkiezing Vanwege de invloed van deze twee theologen op het he
dendaagse pastoraat is hun visie op de verbondsleer met onbelangrijk *'' Volgens 
Kuitert treedt het God-zijn van God aan de dag in het Bondgenoot-zijn Daarmee 
correspondeert een mens-zijn dat ook getypeerd wordt door het bondgenoot zijn *"* De 

64 Naast de reeds genoemde literatuur zijn uitgebreide overzichten en literatuurverwijzingen te vinden bij 
B Wentsel Dogmatiek deel 2, p 105 196 C Graafland Van Calvijn lot Barth Oorsprong en 
ontwikkeling van de leer der verkiezing m het Gereformeerd Protestantisme Den Haag 1987 C Graif 
land. Van Calvijn tot Comne Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Ge 
reformeerd Protestantisme, vier delen, Zoetermeer 1992v 

65 BIJ W Zijlstra en G Heitink is de invloed van Berkhof en Kuitert merkbaar aanwezig zie hoofdstuk 
1 en 2 van deze studie 

66 H M Kmlen, De mensvormigheid Gods, Kampen 1962 p 228,233 
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mens knjgt als partner in het verbond een grote inbreng De klassieke gereformeerde 
verkiezingsleer met een predestinatie van eeuwigheid is voor Kuitert een onaanvaardba
re gedachte Met verkiezing bedoelt de Bijbel alleen te zeggen dat God een voorkeur 
heeft voor de zondaar en de bedelaar *' De aandacht voor de verkiezing wordt gemini
maliseerd ten gunste van het partnerschap van God en mens Berkhof ziet het verbond 
als een genadige beschikking van God die echter alleen kan functioneren tussen twee 
partijen die een intersubjectieve relatie hebben en zich in hun opstelling en daden 
steeds door de ander laten meebepalen '* God maakt Zich in Chnstus tot Bondgenoot 
en Partner van de mens Zo ontstaat de ruimte van de intersubjectiviteit wciann de mens 
op het verbond kan antwoorden als volwaardig subject De visie van Berkhof tendeert 
naar universalisme onder meer omdat het verbond bij Berkhof uiteindelijk geen relatie 
is tussen God en bepaalde mensen, maar het is de modus van Gods verhouding tot alle 
mensen Zo verdwijnt de verkiezing achter het verbond als slechts een aspect ervan ^ 
God als Partner van de mens Jezus is te beschouwen als Verbondspartner van ieder 
mens en de mens als partner van God heeft een eigen zelfstandige beslissingsruimte 
wegens de positie als bondgenoot ™ 

J van Genderen heeft laten zien dat de overheersing van het verbond door de 
verkiezingsleer te vmden is bij zowel A Kuyper als G H Kersten - zij het wegens 
geheel andere motieven en resulterend in een volslagen andere visie op gemeente-zijn 
en pastoraat '̂ Kuyper maakt een scherp onderscheid tussen de inwendige en uitwen
dige zijde van het genadeverbond Hij is van mening dat de beloften van het verbond 
alleen worden aangeboden aan de uitverkorenen Wezenlijke bondgenoten zijn alleen 
degenen die in de eeuwige zaligheid (zullen) delen Wie niet uitverkoren is, is slechts 
uiterlijk en in schijn bondgenoot Hij komt uit bij de conclusie dat alleen de doop van 
wezenlijke bondgenoten een echte doop is Naar de mening van Kuyper hebben alle 
kinderen van de gelovigen deel aan het inwendige verbond Daarom ontvangen zij de 
doop in de veronderstelling dat ze uitverkoren zijn '̂  De kring van de uitverkorenen 
die tevens ware bondgenoten zijn, omvat dus m de praktijk zo goed als de gehele 
gemeente G H Kersten sluit zich in zijn visie op verbond en verkiezing aan bij A 
Comne Hij keert zich sterk tegen de gedachte dat aan niet-uitverkorenen rechten 
worden toegekend op de weldaden van het verbond '̂  Kersten beschouwt Chnstus als 
Hoofd en als Borg van het genadeverbond Wanneer men dan aanneemt dat het 
genadeverbond ook met niet-uitverkorenen is opgencht, dan zou daaruit de conclusie 
volgen dat Christus Zich ook voor niet-uitverkorenen heeft Borg gesteld'"' Het ver
bond komt bij Kersten te staan onder de beheersing van de uitverkiezing tot zaligheid 
Het genadeverbond is met Christus opgencht als vertegenwoordigend Hoofd van al de 

67 H M Kuitert Hel algemeen bemijfeld christelijk geloof Een henienmg,Baain 1992 p 187vv 
68 H Berkhof Christelijk Geloof p 247 
69 H Berkhof Ö H , p 501 504 
70 Vgl J van Genderen, Verbond en verkiezing p 88v BCD p 498 
71 J van Genderen, Verbond en verkiezing, p 8 33 
72 Vgl J van Genderen, a IV , p 22 met literatuurverwijzingen, B Lxxynstra, a w, p 150 153 
73 G H Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek voorde gemeenten toegelicht Deel 1 Utrecht 1950 p 

313 323 
74 GH Kersten, a R , p 310 312 
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Zijnen en het wordt met de uitverkorenen zelf opgencht op het moment dat zij door 
wedergeboorte en geloof m het verbond worden mgelijfd '̂ De krmg van de uitverko 
renen die de ware bundelingen zijn, wordt in deze gedachtengang beperkt tot het deel 
van de gemeente dat tot de uitverkorenen en ware gelovigen gerekend kan worden 

De verhouding verkiezing en verbond is niet eenvoudig Een onevenwichtige 
benadering leidt by een overschatting van de betekenis van het verbond ten koste van 
de verkiezing tot een onderwaardenng van de raad van God {pactum salutis), of omge 
keerd tot een overheersing van de verkiezing in combinatie met een marginalisering 
van de beloften van het verbond Een eenzijdige verbondsmatige benadering tendeert 
naar gelijkwaardigheid van God en mens als partners De zelfstandigheid, vrijheid en 
inbreng van mensen wordt gemaximaliseerd, maar de bijbelse noties van Gods verkie
zing. Zijn raad en de mogelijkheid van verwerping worden geminimaliseerd Een 
eenzijdige benadering vanuit de verkiezing door God tendeert naar determinisme en een 
passieve houding van de gemeente ten opzichte van de verbondsbeloften waardoor aan 
de verantwoordelijkheid van mensen geen recht meer kan worden gedaan Op dit laatste 
punt heeft C Graafland indringende vragen gesteld aan de gereformeerde traditie Hij 
meent dat de klassieke gereformeerde theologie verkeerde accenten heeft gelegd in de 
verkiezingsleer Vervolgens is dit terecht gekomen m o a de Dordtse Leerregels en dat 
heeft volgens Graafland geleid tot een tragische en traumatische situatie voor de 
gelovigen die deze belijdenis trouw willen zijn Want de leer deugt niet en roept een 
godsbeeld op dat niet bijbels meer is ^̂  Daartegen valt te zeggen dat verkiezing en 
roeping samengaan "Wij worden niet geplaatst voor het eeuwige besluit van God, maar 
WIJ ontmoeten de eeuwige God, die in de tijd tot ons komt met zijn Woord Dan vallen 
er beslissingen van eeuwig gewicht' " Het evangelie is wel voor allen bestemd, 
terwijl toch niet allen delen in het heil Gods raad staat met beide feiten in verbinding 
en de menselijke verantwoordelijkheid blijft daarbij volledig intact Want de verkiezing 
van God en de God van de verkiezing komen in de weg van de prediking van het 
Woord tot ons met de roeping om te komen tot Christus 

Uiteraard kan de theologische typering 'foederatief parallellisme op zichzelf geen 
evenwichtige benadering garanderen van de verhouding verkiezing en verbond Het kan 
hooguit voorkomen om te denken dat de verhouding God en mens alleen door het 
verbond of alleen door de verkiezing bepaald wordt Het parallelliteitsaspect maakt dat 
God en mens niet als partners van het verbond gezien kunnen worden Het verbond is 
een beschikking van God Bij de oprichting ervan is er geen sprake van onderhandelen 
op gelijkwaardige voet Niet de wederkerigheid van de verbondsrelatie, maar de 
soevereiniteit van Gods genade staat in de Bijbel voorop (Gen 17,7, Lev 26,12, 2 Kor 
6,16, Hebr 8,10) Daarom wordt terecht gezegd dat het verbond tussen God en mens 
in zijn ontstaan monopleunsch is en in zijn bestaan dupleunsch Met dat laatste wordt 

75 Zo luidt de officiële Iceruitspraak van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland Rotterdam 1931 Zie J van Genderen aw p 9 93 

76 C Graafland Gereformeerden op zoek naar God Godsverduistering in het licht van de gereformeerde 
spiritualiteit Kampen 1990 p 199 218 

77 J van Genderen BGD p 226v, vgl J Kamphuis Met Calvijn m een impasse' Betekent de gerefor 
meerde leer van de uitverkiezing en evangelieprediking een blokkade voor de prediking van het 
evangelie'', Ermelo 1989 
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niet gelijkheid of gelijkwaardigheid bedoeld, maar het geeft aan dat verbond bestemd 
is om in de kracht van God door de mens bewust en vrijwillig aanvaard te worden. Het 
dupleurische van het verbond geeft geen ruimte voor een onafhankelijke inbreng van 
de mens in het verbond (contra W. van Bruggen), maar het schept de ruimte voor het 
subject-zijn van de mens in het verbond. 
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HOOFDSTUK 11 
Perspectieven voor pastoraat en pastor 

De vraagstelling van deze studie richt zich op het functioneren binnen het pastoraat van 
de trinitarische en antropologische aspecten van de verhouding God en mens. Er is 
gekozen voor de theologische typering "foederatief parallellisme" om de verhouding 
God en mens aan te duiden, omdat daarin zowel trinitarische als antropologische 
aspecten in hun eigenheid en veelkleurigheid tot hun recht kunnen komen. Vervolgens 
kan nu de vraag aan de orde komen naar de mogelijkheden van het functioneren ervan 
binnen het pastoraat. 

Er zijn twee richtingen waarin een terreinverkenning wordt ondernomen om te zien 
hoe foederatief parallellisme doorwerkt in het pastoraat. De eerste richting is die van 
de plaats van het pastoraat binnen het geheel van de theologie. Het gaat daarbij om het 
proprium van het pastoraat en de positie van de pastor en zijn werk. De tweede 
verkenning richt zich op de verwerking van de resultaten van deze studie voor de 
praktijk van het pastoraat. Dit laatste ontvangt een eigen plaats in het volgende 
hoofdstuk. 

11.1 Proprium van het pastoraat 

Waar gaat het eigenlijk over? Deze vraag zet G.D.J. Dingemans voorop bij de inleiding 
tot de studie van de praktische theologie.' Het is geen overbodige vraag, zoals het 
vervolg van zijn betoog laat zien. Een vanzelfsprekend antwoord is in het veelkleurige 
palet van de huidige theologie niet te vinden. F.D.E. Schleiermacher heeft reeds in de 
negentiende eeuw velen aan het denken gezet door de theologie onder te verdelen in 
filosofische, historische en praktische theologie. Pastoraat en prediking worden in deze 
opzet alleen nog gezien als de praktische toepassing van regels die elders zijn gevon
den. Daarbij komt, dat voor Schleiermacher de ervaring en het gevoel van de gelovige 
de vindplaatsen zijn van de openbaring van God.̂  

Tegen de achtergrond van deze vorm van theologisch modemisme is een lange en 
taaie worsteling ontstaan over de vraag waar het nu om gaat in het pastoraat. Vele 
antwoorden zijn gegeven waarvan de meest bekende posities zijn te karakteriseren als: 
pastoraat als verkondiging (E. Thumeysen, H. Tacke), participerend pastoraat (S. 

1 G D J Dingemans, Manieren van doen Inleiding tot de studie van de praktische theologie. Kampen 
1996, p 13 

2 Voor een uiteenzetting van de gedachten van Schleiermacher met verdere literatuur, zie G Heitmk, 
Praktische Theologie. Geschiedenis, theorie, handelingsvelden. Kampen 1993, p. 36 ev en GDJ 
Dingemans, a w, p 14-16. 
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Hiltner, H.J. Clinebell), pastoraat als ontmoeting (J. Firet, G. Heitink).^ Tegenwoordig 
wordt vrij algemeen erkend dat pastoraat zich niet kan distantiëren van kerugmatische 
elementen zonder in te boeten aan theologische inhoud." Aan de andere kant wil men 
ook elementen uit het participerend pastoraat verwerken om daardoor de bewogenheid 
met de ander concreet gestalte te kunnen geven. Zo is er een tendens ontstaan om 
elementen uit kerugmatisch en participerend pastoraat met elkaar te verbinden. G. 
Heitink maakt dit expliciet tot zijn doel in zijn dissertatie uit 1977.̂  Ook later heeft hij 
zich uitvoerig beziggehouden met de integratie van kerugmatisch en participerend 
pastoraat. Hij komt uit bij het theologische kader van een empirisch georiënteerde, 
hermeneutisch-kritische praktische theologie.^ 

Praktische theologie - en daarmee ook pastoraat - wordt heden ten dage door velen 
beschouwd als theologische handelingswetenschap.' Het proprium van het pastoraat 
wordt gezocht in de tussenmenselijke ontmoeting en de heilzame ervaringen die daarin 
(kunnen) worden beleefd. Deze ervanngen worden theologisch geduid en verwerkt, 
zodat praxis en theorievorming voortdurend op elkaar inwerken. Op de achtergrond 
staat het uitgangspunt van de christelijke gemeente als 'handelingsgemeenschap' en als 
'interpretatiegemeenschap': de gemeente is intermediair tussen de bijbelse boodschap 
en de huidige mens in de moderne samenleving. Het gaat om het doorgeven en 
voorleven van de boodschap van bevrijding, opdat daardoor de praxis van de bevrijding 
gestalte aanneemt. Voor haar handelen kan de gemeente terugvallen op een lange 
geschiedenis van interpretatie en toepassing van de boodschap van het evangelie, maar 
er is ook ruimte voor het experiment van nieuwe visies waarvan de waarde in de 
praktijk moet blijken. 

Het concept van pastoraat als ontmoeting binnen het kader van een empirisch 
gerichte praktische theologie vindt veel bijval. Toch zijn er ook kritische stemmen. 

3 Vgl. G. Heitink, Gids voor hel pastoraat. Kampen 1983, p 19-26 Heitink noemt daar ook nog 
sacramenteel, charismatisch, evangelisch en politiek pastoraat De klassieke gereformeerde positie typeert 
hij met de woorden pastoraat als vermaan en tucht. Deze laatste karakterisering is te smal en te simpel, 
zoals verder zal worden uiteengezet. Voor verdere literatuur, zie: G Heitink, Pastoraal als hulpverle
ning. Kampen 1984', p 23-57, Idem, Praktische theologie, p. 108-122, E S Klein Kranenburg, Trialoog, 
Den Haag. 1988, p 62-135, G D J. Dmgemans, a »,., p 16-31, Chr, Moller (Hrg), Geschichle der 
Seelsorge m Eizelportrats, Band 3, Gottmgen-Zunch 1996, S 277-307, 341-358, 377-388 

4 D van Deusen Hunsinger pleit in haar boek Theolog\ & Pastoral Counseling, A New Interdisciplmary 
Approach, Grand Rapids 1995, voor een samengaan van pastoraat en psychologie De manier waarop 
ZIJ dit via aan de christologie ontleende formules tot stand wil brengen, is niet de onze Maar we merken 
wel op dat zij vanuit haar verbondenheid met de theologie van K. Barth het Woord een belangrijke 
plaats toekent, p 113-126, 130-136, l66-n\.H'W.Slone,Theological Context for Pastoral Caregiving, 
Word in Deed, New York / London 1996, zegt dat er in de pastorale gesprekken waarvan hij als 
supervisor kennisnam, op een bepaald moment een taboe rustte op het spreken over God, de Bijbel en 
het geloof vanwege de angst van de pastor om als fundamentalist gezien te worden, of om niet de 
indruk te willen wekken de ander een vorm van geloof op te dringen (waarvan de pastor soms zelf met 
de waarde voor eigen leven ervoer) Dat taboe moet bewust doorbroken worden omdat het expliciet 
spreken over God en Zijn Woord onmiskenbaar hoort bij de identiteit van het pastoraat, p 1-6 

5 G Heilmk, Paitoraat als hulpverlening, p 15, 171. 
6 G. Heitink, Praktische theologie, p 17, 91-95 
7 Vgl. G.D.J. Dingemans, a.w., p. 40 Hij spreekt daar over een brede communis opinio om binnen de 

theologische faculteiten de praktische theologie te zien als handehngswetenschap 
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Tegenstanders wijzen op de theologische factor in het pastoraat als het zwakke punt.* 
God en Zijn heil worden afhankelijk gemaakt van de ervaring van mensen in hun 
ontmoeting. Daarm wordt geen recht gedaan aan de onmiddellijke relatie tussen de 
drieënige God en mensen die naar Zijn beeld geschapen zijn. De Naam van God wordt 
anoniem ingevouwen in het handelen van de pastor, omdat niet de boodschap van de 
pastor maar diens aanwezigheid in de ontmoeting reeds voldoende is om deel te hebben 
aan de ervaring van God en Zijn heil.' Bovendien worden ervaringen van mensen door 
het empirisch-theologische uitgangspunt normatief voor de inhoud van de verkondiging. 
H. Tacke stelt dat het pastoraat bij Paulus wel degelijk een 'Praxis des Evangeliums' 
is. Hij tekent daarbij echter aan: "Sie fungiert nicht therapeutisch, sondem hermeneu
tisch. (...) Paulus widersteht damit einem Denken, das Evangelium als Glück versteht, 
als Mittel zum Wachstum innerer Harmonie, als Steigerung der Lebensqualitat".'" 
Zonder meer voortbouwen op de bestaande empirische menselijke werkelijkheid is uit
gesloten vanwege de radicaliteit en totaliteit van de doorwerking van de zonde. Bij 
pastoraat dat ontmoeting in het middelpunt stelt, komt de christologie niet tot zijn recht. 
Het is dan niet meer duidelijk dat het heil van God ons alleen via Christus ontsloten 
wordt. Terecht klinkt ook het protest van J.J. Rebel tegen een empirische onderbouwing 
van het pastoraat, omdat men daarmee in wezen niet ontkomt aan een schema van na
tuur en genade, waarbij de genade voortbouwt op en aansluit bij de natuur." 

Te waarderen waarheidselement in de visie van pastoraat als ontmoeting is, dat 
zorgvuldig recht gedaan moet worden aan alle aspecten van de tussenmenselijke 
ontmoeting, omdat in die ontmoeting God nabij wil zijn en Zijn heil ervaarbaar wil 
worden. Bij het proprium van deze vorm van pastoraat is vanwege de empirische 
onderbouwing te weinig oog voor de normativiteit en de uniciteit van de inhoud van 
het evangelie. Het theologisch gewicht van de context van het pastorale gesprek wordt 
gemaximaliseerd door grote nadruk te leggen op de ervaringen, behoeften en de 
rationaliteit van moderne mensen. Dit gaat onvermijdelijk gepaard met een minimalise
ren van de betekenis van het geloof als exclusieve toegang tot het heil in Christus. 

De vraag moet gesteld worden of het alleen via de weg van de empirische theo
logie mogelijk is om recht te doen aan de werkelijkheid waarin wij leven? Wanneer het 
theologisch niet verantwoord wordt geacht om menselijke ervaringen in gelijke mate 
vindplaats van de openbaring van God te achten als het Woord van God of als een 

8 Zie WC van Dam, Zielszorg in de kracht van de Geest, Den Haag 1983, p 13 J J Rebel, Pastoraat 
m pneumatologisch perspectief Een theologische verantwoording vanuit het denken van A A. van Ruler, 
Kampen 1981, p 8-9, 12, 229-232 C Trimp, Media vita, Groningen 1981, p 11, 25vv, 58, 76 H C 
Donga, Ontmoeting Een studie over pastoraat en ontmoeting, Hardinxveld 1989, p 96-98 Een andere 
menmg heeft C H. Lindijer, Pastoraat en psychotherapie, in H. Faber (red ), Pastoraat - balans en pei-
spectief, deel 1, Kampen 1983, p 116-119 Lindijer meent dat G Heitink bij alle integratie van menswe 
tenschappen m het pastoraat, toch het eigene van het pastoraat steeds veiligstelt Bij nader inzien houdt 
ook Lindijer echter alleen de context van het pastorale gesprek over (een formeel criterium dus') als 
proprium van het pastoraat bij Heitink (p 119) 

9 Vgl. E S Klein Kranenburg, Trialoog, p 25-27 
10 H Jac.y.t, Glaubenshilfe als Lehemhilfe Probleme und Chancen heutiger Seelsorge, Neukirchen 1979', 

S 159 Cursivering in het citaat van mij, J W V P. 
11 JJ Rebel, a w , p. 8-9, 230 Zie ook D Stollberg, Therapeutische Seelsorge, Munchen 1969, S. 61, 

102. 
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tweede openbaringsbron te laten gelden, welke plaats kan de concrete werkelijkheid dan 
innemen? Is de feitelijke situatie alleen nuttig om te weten te komen hoe men de 
hindernissen om de boodschap van het evangelie te verstaan weg kan nemen, of is er 
een andere, meer theologische inhoud mee te verbinden? 

J.J. Rebel heeft in aansluiting bij de theologie van A.A. van Ruler gepleit voor een 
grotere plaats voor de pneumatologie in het pastoraat. De concrete werkelijkheid is de 
plaats waar de Geest gestalten van het Koninkrijk van God opricht en de mens wordt 
ingeschakeld in het werk van de Geest. Zo krijgen mens en wereld een theologisch 
doordachte plaats. Menselijke vrijheid en autonomie, ontwikkeling en sociale interactie 
worden pneumatologisch geduid.'^ In het pastoraat kan men in contact komen met 
mensen die de Persoon van Christus niet kennen, maar het krachtenveld van de Geest 
rondom Christus wel kennen. Het proprium van het pastoraat ligt in het pneumati
sche.'̂  Rebel geeft toe dat in de praktijk het pneumatisch pastoraat er niet anders 
uitziet dan de manier waarop bijvoorbeeld pastoraal-psychologisch gevormde en 
klinisch-pastoraal getrainde pastores hun werk doen.''' Hier ontstaat de wonderlijke 
situatie dat forse kritiek en een andere onderbouwing van het pastoraat niet leiden tot 
een andere invulling dan gebruikelijk bij pastoraat als ontmoeting. Zoals eerder in deze 
studie is aangewezen, is de achilleshiel van het concept van Rebel de verhouding van 
christologie en pneumatologie." De empirische werkelijkheid van mens en wereld 
ontvangt bij Rebel een plaats in het krachtenveld van de Geest rondom Christus. 
Persoon en werk van Christus en de noodzaak van het geloof in Hem worden daardoor 
naar de achtergrond geschoven. De werkelijkheid van mens en wereld worden te veel 
langs de lijnen van de pneumatologie benaderd en niet voluit trinitarisch. 

Tegenover kerugmatisch en therapeutisch pastoraat ontwikkelt E.S. Klein Kranen
burg zijn visie op het pastoraat als vertolking. Met deze omschrijving van het proprium 
van het pastoraat wil hij recht doen aan de werkelijkheid van de openbaring van God 
in het pastoraat en tegelijk wil hij ruimte geven aan de menselijke factor in het 
pastoraat. Zo wil hij duidelijk maken dat aan de ene kant de aard en de kwaliteit van 
de pastorale relatie van invloed zijn op de verkondiging van het Woord, terwijl hij aan 
de andere kant wil vasthouden aan het onderscheid tussen de presentie van Christus en 
de presentie van de pastor, tussen openbaring van God en ervaring van mensen. Met 
K.H. Miskotte en O. Noordmans kiest Klein Kranenburg juist niet voor een empirische 
theologie, maar voor de openbaring als uitgangspunt. Terecht wijst Klein Kranenburg 
er in dit verband op dat dit een voorwetenschappelijke keuze is.'* Hij zoekt aanslui
ting bij H. Jonker in het doordenken van de praktische theologie vanuit het spreken van 
God.'̂  Ook al neemt Klein Kranenburg zijn uitgangspunt niet in een vorm van empi
rische theologie, toch moet hem nagegeven worden dat hij de empirische werkelijkheid 

12 J.J. Rebel, Klinische Pastorale Vorming - in discussie met orthodoxe theologen, in: G. Heitink e.a. 
Ontginningswerk, bijdragen voor dr. W. Zijlstra, Kampen 1985, p. 141. 

13 J.J. Rebel, De pneumatologische dimensie in het pastoraat, in: J.H. v.d. Bank e.a.. Ervaren waarheid, 
opstellen aangeboden aan dr. H. Jonker, Nijkerk 1984, p. UI. 

14 J.J. Rebel, Pneumatisch pastoraat, in: PT (17) 1990, p. 573. 
15 Zie hoofdstuk 3. 
16 E.S. Klein Kranenburg, a.w., p. 35. 
17 H. Jonker, Theologische praxis, Nijkerk 1983, p. 141 e.v. 
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met uit het oog verliest '* Wie in het pastoraat de ogen sluit voor de concrete werke 
lijkheid van de mens in de hedendaagse mondiale cultuur, doet dit slechts tot nadeel 
van zichzelf en de ander die hij dient Voor Klein Kranenburg is de empirische 
werkelijkheid het vlak waarop de waarheidsverwerkelijking van het Woord geschiedt 
en dus 'landingsplaats' voor het Woord In communicatieve en relationele zin zijn de 
beschouwingen van Klein Kranenburg over de plaats van God, mens en wereld in het 
pastoraat waardevol Er ontbreekt echter een stuk scheppingstheologie waarin de 
verhouding van God tot de geschapen werkelijkheid en de mens als beeld van God tot 
uitdrukking komt 

1111 Pastoraat als verbondsbediening 

Eerder in deze studie zijn bepaalde afwegingen gemaakt die geleid hebben tot een 
specifieke keuze inzake godsbeeld en mensbeeld Voor de verhouding van trimtansche 
en antropologische aspecten in het pastoraat is het concept van foederatief parallellisme 
ontwikkeld Voor het proprium van het pastoraat brengt dit bepaalde consequenties met 
zich mee zowel aan het parallelliteitsaspect als aan het foederatieve aspect moet recht 
gedaan worden Het gaat bij pastoraat in deze zin om de verhouding van God en mens 
in zijn ontologische dimensies, in zijn positieve of negatieve geladenheid, zijn dyna 
miek en meervoudige perspectieven De notie van het verbond tussen God en mens 
neemt daarbij een centrale plaats in Hierbij past de aanduiding van het proprium van 
het pastoraat als verbondsbediening 

De verbondsrelatie tussen God en mens is gegeven met de schepping van de mens 
naar Gods beeld " Pastoraat hoeft dus geen verbondsrelatie tussen God en mens tot 
stand te brengen, maar mag van die verbondsrelatie uitgaan De mens is door God niet 
in een ontologisch tabula rasa geplaatst, want de schepping van hemel en aarde gaat 
aan die van de mens vooraf (Genesis 1) Er is verwantschap tussen de mens en de 
geschapen werkelijkheid (Gen 2,7 uit het stof van de aarde is de mens geformeerd) 
Aan de andere kant is er ook verschil tussen de mens en de rest van de schepping 
Alleen van de mens wordt gezegd dat hij is geschapen naar het beeld van God en dat 
hij de levensadem ontvangt uit God (Gen 1,26 en 2,7) De empirische werkelijkheid 
IS daarom meer dan een neutrale landingsplaats voor het Woord van God of een 
willekeurige ontmoetingsplaats van God en mens De mens en de rest van de schepping 
staan in verbondenheid van afkomst, gebrokenheid en eindbestemming samen als 
geschapen werkelijkheid tegenover God als Schepper Daarmee is nog met alles 
gezegd Er is ook sprake van een verantwoordelijkheidsrelatie van de mens voor de 
schepping De mens als beeld van God is onderkoning over de schepping Midden m 
de geschapen werkelijkheid moet hij beeld van God zijn en als zodanig functioneren 
om de heerlijkheid van God te reflecteren 

De verbondenheid van de mens en de geschapen werkelijkheid komt ook uit bij de 
zondeval Het stof waaruit de mens genomen is, wordt mee betrokken in de straf op de 

18 ES Klem Kranenburg aw p 51 59 
19 Zie bij hoofdstuk 9 onderdeel 9 1 over de mens als schepsel en als beeld van God 
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zonde de aardbodem wordt omwille van de mens getroffen door de vloek van God 
(Gen 3,17, Rom 8,20) Zo ontstaat een situatie waarin de ganse schepping zucht naar 
de eschatologische verlossing die verbonden is met de verlossing tot de vnjheid van de 
heerlijkheid van de kinderen van God (Rom 8,21-23) Heilshistonsche kernwoorden als 
oorspronkelijke heerlijkheid, zondeval, verlossing en vernieuwing zijn in hun relevantie 
niet beperkt tot de mens, maar omwille van de mens als beeld van God wordt ook de 
empirische werkelijkheid enn betrokken Evenals bij de mens is er ook ten aanzien van 
de geschapen werkelijkheid te spreken van Gods algemene goedheid en trouw De 
Schepper blijft trouw aan het werk van Zijn handen Gevolg van deze manier van 
denken is dat de empinsche werkelijkheid niet losstaat van God, maar vanwege de 
inwerking van de zonde ook geen volmaakte weerspiegeling meer is van de wil en het 
werk van God De geschapen werkelijkheid is mee op weg in de heilshistonsche 
voortgang van verwording naar vernieuwing In de gebrokenheid van de empinsche 
werkelijkheid worden tekenen van eschatologisch heil opgencht als mijlpalen van de 
hoop, maar ze staan nog in de bodem van een door de zonde geteisterde wereld Dit 
tweeslachtig karakter van de empirie in heilshistonsch perspectief maakt het onmogelijk 
er theologische uitgangspunten of morele normen aan te ontlenen 

Pastoraat als verbondsbediening onderkent de ambivalente situatie van mens en 
wereld voor God Temidden van een gebroken werkelijkheid worden mensen geroepen 
om beeld van God te zijn Het verbond tussen God en mens bestaat wel, maar het komt 
niet als vanzelf tot een voluit functioneren naar de bedoeling ervan het leven van de 
mens coram Deo et hommibus Pastoraat als verbondsbediening ziet zich geroepen om 
de verbondsrelatie tussen God en mens helder te maken en zet zich ervoor in dat die 
verbondsrelatie in alle opzichten tot zijn doel komt Dat houdt een loyaliteit in naar 
twee kanten naar God toe en naar de mens toe 

Het uitgangspunt dat God de Schepper is van mens en wereld leidt in combinatie 
met de leer van de aseitas van God tot de overtuiging dat er een goddelijke keuze aan 
de empirische werkelijkheid ten grondslag ligt God heeft ervoor gekozen mens en 
wereld tot aanzijn te roepen Daarbij is de mens geschapen naar Zijn beeld De 
(verbonds)relatie met God vormt daarvan de onvervreemdbare kern Het is Gods trouw 
en goedheid dat van Zijn kant deze relatie voortgezet wordt ook na de zondeval Een 
van de meest typerende beelden waann dit wordt getekend is dat van de herder God 
IS de Herder van Zijn volk (Gen 48,15, 49,24, Ps 23,1, 77,21, 78,52, 79,13, 80,2, 
95,7, Jes 40,11, Jer 31,10, Ezech 34, Joh 10, Hebr 13,20, 1 Petr 2,25) Zijn her-
dersarbeid wordt in Ezech 34 aangeduid met 'bqr' (be)zoeken, onderzoeken, omzien 
naar, zich bekommeren om (m de LXX weergegeven met èTUOKéTTxeGOai)'° Het gaat 
daarbij om meer dan alleen de relatie Schepper en schepsel Tot het pastorale werk van 
God hoort ook de verlossing van Zijn volk (Ezech 34,12,16,22) en de vernieuwing van 
hun hart (Jer 31,31-34) Als de Herder van Zijn volk brengt God ook recht en 
gerechtigheid (Jes 40,10, Ezech 34,17v,21) Het herderschap van God culmineert in 
de verzekenng dat Hij Zijn volk tot een God zal zijn en dat Hij met hen zal zijn 
(Ezech 34,24,30) Kern en climax van het heil worden op deze wijze aangegeven als 
herstelde verbondsrelatie tussen God en mens. 

20 Cf W Gesenius Handworterbuch uber das Alte Testament Berlin / Gottingen / Heidelberg 1962 sv 
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Jezus Christus tekent Zichzelf als de Herder bij uitstek, die de schapen niet alleen 
verzorgt maar zelfs Zijn leven voor hen overheeft (Joh. 10,11-15). Zijn dood en 
opstanding kunnen daarom worden gekarakteriseerd als herdersarbeid (Mrk. 14,27v; 
Hebr. 13,20). Hij is bewogen met mensen die leven als schapen die geen herder hebben 
(Mat. 9,36) en brengt ze bijeen (Mat. 3,12; 12,30; (15,24), 24,31; Mrk. 13,27; Luk. 
3,17; 11,23). Jezus is daarmee getekend als de Vervuiler van het Messiaanse herder
schap. Evenals in het Oude Testament brengt deze Messiaanse Herder recht en 
gerechtigheid: Hij scheidt de schapen van de bokken (Mat. 25,31-33; vgl. Opb. 2,27; 
12,5; 19,15). Jezus zoekt het verlorene om het te behouden (Luk. 19,10) en doet 
daarmee het werk van de herder die negenennegentig schapen in de wildernis achterlaat 
om het ene verloren schaap te zoeken totdat hij het vindt (Luk. 15,4; vgl. het verwijt 
uit Ezech. 34,4 en de belofte uit vers 16). Evenals in Ezechiël 34 gaat het bij het her
derschap van Christus om beeldspraak die uitmondt in een spreken over het heil in per
soonlijke categorieën: Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen 
Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken. (...) Het moet worden één kudde en 
één herder (Joh. 10,14-16). 

In het herderschap van God en in het bijzonder van Jezus komt uit dat het gaat om 
de volle breedte van het heil, waarvan de kern gelegen is in de herstelde verhouding 
tussen God en mens. In het licht van het bovenstaande mag het opvallend genoemd 
worden dat ook van mensen gezegd wordt dat zij het werk van een herder doen 
(èiaaKéTtxecOat, Tiotpalveiv). Jezus stuurt Zijn discipelen naar de verloren schapen 
(Mat. 10,6). Te denken is ook aan Petrus (Joh. 21,16; 1 Petr. 5,1-4) en de oudsten van 
Efeze (Hand. 20,28). Als leiders van de gemeente is hun werk te typeren als het 
hoeden van de schapen van de kudde van Christus. Daarbij is er geen sprake van dat 
mensen in de plaats van de Pastor Bonus Zijn kudde hoeden. De verhoogde Christus 
blijft in absolute zin de Herder van Zijn kudde. Hij schakelt mensen door Zijn Geest 
in om te dienen in de gemeente.^' Blijkens 2 Kor. 5,18-21 heeft het Woord der 
verzoening een onvervangbare plaats in het hoeden van de kudde van Christus. De 
bediening der verzoening en het Woord der verzoening worden aan mensen toever
trouwd die in het midden van de gemeente en van de wereld afgezanten van Christus 
en van God zijn. Zij weten zich geroepen en gezonden (vgl. Rom. 10,14-15). Het pa-
rallelliteitsaspect tussen God en mens is in de context van het slot van 2 Kon 5 
frappant aanwezig: God is bezig in Christus de wereld met Zichzelf te verzoenen en 
Hij vertrouwt mensen de bediening en het woord der verzoening toe.̂ ^ Deze verzoe
ning tussen God en mens markeert de overgang van het leven als oude mens naar het 
leven als nieuwe schepping in Christus (2 Kor 5,17). Daaruit mag geconcludeerd 
worden dat wanneer mensen als pastor in dienst worden genomen van de Pastor Bonus, 
het gaat om de volheid van het heil die door geloof in het Woord van de verzoening 
ontsloten wordt. Verzoening heeft weer alles te maken met de geschonden en daarna 

21 Du ligt in de lijn van wat eerder ter sprake is gebracht in hoofdstuk 5 over het pastoraat bij Bucer. Vgl 
M.H. Bolkestein, Zielszorg in het Nieuwe Testament Exegetica, 4e reeks, 2e en 3e deel, Den Haag 
1964, p. 5-40. In het vervolg van dit werk schetst Bolkestein hoe het pastoraat van Christus m de 
gemeente wordt voortgezet Zie ook WH. Velema, Pastoraat met raad en daad. Kampen 1994, p 11-
16, 38-48 

22 Vgl W.H Velema, De verzoening m de prediking, in: ThR (41) 1998, p 47-53. 
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herstelde verbondsrelatie tussen God en mens Het TCOi|jatveiv van mensen is daarom 
slechts te verstaan vanuit het spreken van de Schnft over het herderschap van God en 
van Jezus Chnstus 

Het behoort tot de identiteit van pastoraat als verbondsbediening dat het deel 
uitmaakt van het herderschap van de dneenige God dat erop gericht is de mens die 
geschapen is naar Zijn beeld te laten delen in de volheid van het heil waarvan de 
herstelde verbondsrelatie tussen God en mens de kern is Het mag verbondstrouw van 
God genoemd worden dat Hij mensen roept tot verzoening, bevnjding en vernieuwing 
van hun leven naar het beeld van Christus Pastoraat brengt mensen in opdracht van 
God, namens God en in afhankelijkheid van Zijn Geest in aanraking met de verbonds
trouw van God die concreet wordt in de bediening van het Woord der verzoening en 
de daarin gewortelde levenshouding van christenen die te omschrijven is als een le
venspraktijk die vernieuwd is en vernieuwd wordt, door de omgang met de dneenige 
God 

Naast het foederatieve aspect is er ook het parallelliteitsaspect in de verhouding 
God en mens De roep tot verzoening van Gods kant vraagt om een gelovig antwoord 
van de kant van mensen Het heil dat God aanbiedt, wil ook voluit door mensen aan
vaard en beleefd worden Pastoraat mag daarom het verbond tussen God en mensen 
met zonder meer beschouwen als een garantie van het delen in het heil De asymmetne 
m de verhouding God en mens blijft bestaan, maar dat neemt niet weg dat mensen door 
genade vernieuwd naar het evenbeeld van Chnstus ook werkelijk als mens God gaan 
liefhebben en dienen 

De verbondsrelatie tussen God en mens wordt in pastoraat als verbondsbediening 
centraal gesteld Daarom is er niet alleen aandacht voor God en Zijn Woord in het 
pastoraat, maar ook voor de mens en diens concrete omstandigheden Het zijn mensen 
die in het kader van Gods verbondstrouw ingeschakeld worden om pastoraat te 
bedrijven aan andere mensen De pastor zelf is niets menselijks vreemd Evenals de 
mensen die hij in het pastoraat ontmoet, ervaart de pastor zelf de moeite en de vreugde 
van de roeping om als beeld van God te leven in een gebroken wereld 

Pastoraat kan geen verbondsrelatie met God tot stand brengen, maar dient wel oog 
te hebben voor de verschillende manieren waarop iemand in een verbondsrelatie tot 
God kan staan Pastoraat als verbondsbediening kan daar niet omheen Het mag duide
lijk zijn dat een verbondsrelatie van de kant van mensen niet altijd positief benaderd en 
ervaren wordt In een technisch hoogontwikkelde wereld met een post moderne cultuur 
zien veel mensen God niet meer als hun Schepper Anderen geven aan wel te zoeken 
naar God en spirituele ervaringen, maar doen dat bewust (of minder overwogen) zonder 
Bijbel en kerk De relatie van Schepper tot schepsel bestaat dan wel door de trouw van 
God, maar is slechts formeel en leidt met tot een delen in het volle heil van het kennen 
van God door het geloof in Chnstus Heeft de verbondsrelatie niet meer inhoud dan al
leen die van Schepper en schepsel, dan ligt er vanuit de verbinding van het pastoraat 
met het herderschap van God de roeping om meer van God bekend te maken aan de 
hand van het Woord der verzoening, opdat een formele verbondsrelatie zal worden tot 
een persoonlijke, spiritueel doorleefde en in de levenspraktijk geïntegreerde verhouding 
Naast de foederatieve elementen kunnen dan ook de parallelliteitsaspecten in de ver
houding van God en mens voluit gaan functioneren 
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Is er sprake van een verbondsverhouding tussen God en mens die persoonlijk van 
aard is en waarin het geloof door de Heilige Geest doet delen in het heil van Chnstus 
dan gaat het er in het pastoraat om dat deze relatie ook van de kant van de mens 
optimaal functioneert een interactie waarbij alle antropologische en trinitarische 
aspecten in de verhouding van God en mens tot hun recht komen Geloofs- en levens 
vragen kunnen belemmerend inwerken op deze verhouding '̂  Het behoort tot de taken 
van het pastoraat om belemmeringen te signaleren, bespreekbaar te maken en in 
verbondenheid aan het Woord van God te zoeken naar mogelijke oplossingen Evenzeer 
IS er plaats in het pastoraat voor toerusting en opbouw om te komen tot de volle ont 
plooiing van de ander als beeld van God in het kennen van God, in het delen in de 
gerechtigheid en heiligheid van Christus, zodat de liefde tot God en de naaste door hel 
bezielende werk van de Heilige Geest concreet gestalte knjgt in het alledaagse leven 

Concluderend kan gezegd worden dat pastoraat als verbondsbediening oog heeft 
voor zowel foederatieve als parallelliteitsaspecten in de verhouding van God en mens 
Het propnum van het pastoraat is daardoor van meet af aan breder dan alleen verkon 
diging of hulpverlening of tussenmenselijke ontmoeting Doordat de relatie tussen God 
en mens in al zijn dimensies centraal staat, kan noch verkondiging, noch hulpverlening 
noch de tussenmenselijke ontmoeting gemist worden, mits ze maar gezien worden IP 
het perspectief van de verbondenheid en afhankelijkheid van het pastoraat ten opzichte 
van het herderschap van God Zelf Daann is immers verankerd de bewogenheid van 
God en de schepselmatige integriteit van de mens die Hij respecteert als het werk van 
Zijn eigen handen Door de asymmetrische parallellie en foederatieve verbondenheid 
van God en mens is er plaats voor de volle ruimte van de verbondstrouw van God en 
voor de humaniteit van de mens 

1112 De verhouding tot andere wetenschappen 

Pastoraat en menswetenschappen een gecompliceerde verhouding 

BIJ Voetius leeft nog sterk de gedachte dat andere wetenschappen de uitgangspunten en 
resultaten van de theologie dienen over te nemen Op het eerste gezicht lijkt zo'n 
standpunt in de hedendaagse situatie hopeloos verouderd, onbruikbaar en bovendien 
pretentieus op het arrogante af Bij nader inzien echter staat op de achtergrond de vraag 
naar de eenheid van ons kennen Voetius kan ongecompliceerd over de grenzen van de 
theologie spreken tot andere wetenschappen, omdat de eenheid van alle kennen voor 
hem en zijn tijdgenoten een vanzelfsprekend uitgangspunt is, waarbij de theologie een 
vooraanstaande plaats inneemt '̂' 

In de huidige situatie van de academische wetenschappen is de plaats van de 
theologie omstreden De worsteling om de eenheid van het kennen is er echter nog 
steeds Het is onder meer vanwege deze behoefte om op gelijke voet met andere we-

23 In hoofdstuk 12 wordt hier meer concreet op ingegaan 
24 Vgl G Voetius Oratio maugurahs de pietate cum scientia coniungenda passim vgl A C Duker 

Gisbertus Voetius deel II p 132 136 en de daar aangehaalde literatuur 
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tenschappen te kunnen communiceren, dat m het pastoraat (en meer algemeen in de 
praktische theologie) aansluiting is gezocht bij een meer empirisch gericht wetenschaps
paradigma dat een vorm van interdisciplinariteit met andere academische wetenschap
pen mogelijk maakt" Uitwisselbaarheid van methoden en resultaten tussen verschil
lende wetenschappen draagt bij aan de integratie van het menselijke kennen Bovendien 
lijkt de wetenschappelijke plaats en status van de theologie er duidelijker op te worden 
wanneer zij te werk gaat op dezelfde manier als andere wetenschappen 

Om de problemen die hier njzen helder in beeld te krijgen, is het goed nader in te 
gaan op het punt van het interdisciplinaire gesprek tussen theologie en mensweten
schappen Zoals aangegeven, was er bij Voetius sprake van een eennchtingsverkeer: 
wat de theologie aan opvattingen inbracht, zou door de andere wetenschappen aanvaard 
moeten worden. Deze visie stuitte op groot verzet, zoals Voetius heeft ondervonden in 
zijn uiteenzettingen met de geestverwanten van Descartes Na de opkomst van het 
rationalisme en positivisme is de monologische situatie tussen de theologie en andere 
wetenschappen gebleven, echter met een radicale omkering van de richting. De 
theologie werd geacht de resultaten van andere wetenschappen te aanvaarden Indien 
niet, dan werd daardoor het wetenschappelijk karakter van de theologie geproblemati
seerd *̂ De opkomst van de praktische theologie als empinsch geonenteerde hande-
lingswetenschap is tegen deze achtergrond te verstaan als een poging de dialoog tussen 
theologie en de andere wetenschappen als gelijkwaardige academische disciplines op 
gang te krijgen 

Het IS eerlijke zelfkritiek wanneer C Trimp toegeeft dat de gereformeerde theolo
gie vanaf het begin van de twintigste eeuw niet veel aandacht heeft geschonken aan het 
interdisciplinaire gesprek en de mogelijkheden van menswetenschappen ten opzichte 
van de theologie ^̂  Er is sprake van een achterstandssituatie omdat een weloverwogen 
theologisch fundament ontbreekt, op grond waarvan een positie ten opzichte van 
moderne menswetenschappen kan worden ingenomen In de tegenwoordige tijd ziet het 
ernaar uit, dat veel pastores die staan in de traditie van de klassieke gereformeerde 
theologie wel willen leren van menswetenschappen, maar huiverig zijn voor een verlies 
aan theologische inhoud van het pastoraat Dit leidt gemakkelijk tot een individualisti
sche, pragmatische benadering, die niet voldoende theologisch doordacht wordt Er 
worden wel elementen uit menswetenschappen overgenomen, maar het zijn slechts 
losse fragmenten die onderling en in verhouding met de theologie een hechte samen
hang ontberen Daarbij is het gevaar niet denkbeeldig dat een deficiënte wetenschappe-
lijk-theoretische basis al te gemakkelijk wordt gecamoufleerd met het argument dat de 
Heilige Geest wel zal zorgen dat onze gebrekkige woorden en daden door Zijn werking 

25 Zie H Berkhof, Theologische Antropologie van voor en na de tweede wereldoorlog, in H Berkhof en 
A S V d Woude (red ), Wat dunkt u van de mens'' Een reeks beschouwingen over de mens in Bijbel en 
maatschappij. Kampen 1970 p 29v, vgl O Jager in dezelfde bundel, p 120 127, G D J Dingemans, 
Manieren van doen, p 58vv, vgl H J M Vossen, De ontwikkeling van een empirisch-theologisch statuut 
in de praktische theologie, in WM E Logister e a (red ), Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie 
Tendensen en perspectieven. Kampen 1987, p 233 255 

26 Vgl N Wolterstorff, Van zekerheid naar trouw Christen-zijn en de wetenschap in een postmoderne 
cultuur, Zoetermeer 1996, p 17 

27 C Trimp, Media Vita, p 10 Tnmp noemt daar alleen het werk van G Bnllenburg Wurth als gunstige 
uitzondering 
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toch bnjikbaar zullen zijn Alle nadruk wordt gelegd op het foederatieve aspect van de 
verbondstrouw van God Het parallelliteitsaspect in de verhouding God en mens wordt 
op deze wijze geminimaliseerd Goddelijk en menselijk perspectief raken dan gemakke
lijk in een positie dat ze tegen elkaar worden uitgespeeld in plaats van dat ze foe 
deratief verbonden zijn 

In 1981 verzet J J Rebel zich tegen een al te snelle overname van resultaten van 
menswetenschappen in de theologie Ondanks een toenadering tussen theologie en 
menswetenschappen kan toch niet gesproken worden van een consensus ten aanzien 
van de kijk op de mens *̂ Rebel pleit vervolgens voor een vorm van pastoraat die als 
katalysator kan dienen om het gesprek tussen theologie en de andere wetenschappen op 
gang te brengen '̂ Wat Rebel zich voorstelt bij zo'n katalyserende werking van het 
pastoraat is niet helemaal duidelijk. Het zal vast te maken hebben met een gemakkelij
ker maken van het aangaan van de dialoog tussen theologie en andere wetenschappen 
Het IS echter een illusie te menen dat pastoraat als een katalysator weer zal terugkeren 
tot de oorspronkelijke uitgangspositie na de beoogde reactie tussen theologie en 
menswetenschappen Daarvoor is het pastoraat immers te zeer ingebed in het geheel 
van de theologie Uit het geheel van het betoog van Rebel blijkt dat hij scherp en 
overtuigend in beeld brengt dat er slechts mogelijkheden tot een werkelijke dialoog 
kunnen ontstaan door recht te doen aan zowel de eigenheid van het pastoraat als van 
de menswetenschappen Een overhaast gelijkschakelen van begrippen en methoden leidt 
alleen tot een verschraling van de inhoud aan beide kanten '° 

Dat het nodig is in het pastoraat rekening te houden met de resultaten van de 
moderne menswetenschappen zal met snel bestreden worden De vraag is alleen op 
welke gronden en op welke wijze dit dient te gebeuren Zoals reeds eerder is vermeld, 
wordt praktische theologie vrij algemeen beschouwd als een handelingswetenschap die 
de praktijk van het kerkelijk handelen bestudeert en de wijze waarop deze praktijk de 
samenleving en de enkeling beïnvloedt Niet de bestudenng van teksten, maar van 
menselijk handelen staat voorop Daarom wordt niet in de eerste plaats gebruikgemaakt 
van historische en literaire onderzoeksmethoden, maar van empirische, sociaal-weten 
schappelijke methoden uit de menswetenschappen " De verbindende schakel tussen 
praktische theologie (met pastoraat als onderdeel daarvan) en menswetenschappen is het 
menselijk handelen Dat wordt met behulp van empirische onderzoeksmethoden 
bestudeerd Het specifiek theologische is alleen de kerkelijke praxis waann bepaalde 
godsdienstige teksten (i c de Bijbel, maar ook bepaalde liturgische, dogmatische en 
kerkrechtelijke teksten), tradities, symbolen, rituelen, normen en waarden een plaats 
hebben Doel van de praktische theologie is heil m de zin van wat mensen als heilzaam 
ervaren (daarbij is te denken aan zingeving van het leven en bevrijding van alles wat 
als knellend en knechtend wordt beleefd) 

G Heitink heeft zich bezonnen op een theologisch fundament voor de verhouding 
van pastoraat en menswetenschappen Hij betrekt ze op bipolaire wijze op elkaar 

28 J J Rebel, Pastoraat in pneumatologisch perspectief p 229 232 
29 JJ Rebel, a w, p 259 261 
30 Cf W Jentsch, Der Seelsorger, Moers 1984', S 97 116 J Scharfenberg, Einfuhrung m die Pastoral 

psychologie, Gottingen 1985, S 195-207 
31 G D J Dmgemans, Manieren van doen, p 40, 103 
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Diepste grond daarvoor is de verbrede lijn van de algemene openbaring God is niet 
alleen via de Bijbel te kennen, maar ook uit de menselijke ervaring " Heitink spreekt 
over de kntische, hermeneutische, empirische en strategische aspecten van de prakti 
sche theologie Hermeneutische en empirische aspecten vormen samen het hart van de 
handelingstheone wat mensen in de kerkelijke praxis ervaren, moet niet alleen als 
empirische gegevens verzameld worden, maar ook geïnterpreteerd met behulp van de 
menselijke ervaring die als openbaring wordt erkend (waarbij nadrukkelijk de mogelijk
heid wordt opengehouden dat de overgeleverde openbaring moet wijken voor de meer 
waardevol gebleken ervaringen van mensen uit de hedendaagse praktijk) Het kritische 
element bestaat in het toetsen van de verhouding theorie en praxis en de vooron
derstellingen die mensen met zich meedragen Het strategische perspectief geeft aan dat 
de praktische theologie als handelingswetenschap beoogt om sturend op te treden in de 
praxis van enkeling, kerk en wereld " 

Het sterke punt van de beschreven visie op praktische theologie is ongetwijfeld de 
gerichtheid op de sociale praktijk waarin zij functioneert Verder is de verhouding van 
pastoraat en menswetenschappen hierbij met problematisch, voorwerp en methode van 
onderzoek zijn immers in principe gelijk Alle voorwaarden voor een vruchtbare 
dialoog tussen theologie en menswetenschappen lijken geschapen, maar het is de vraag 
of hier wel van een werkelijke dialoog sprake is Want door de invloed van de 
menswetenschappen is het bijbelse kerugma als normatief element in de praktische 
theologie verdrongen naar de achterbank van een traditie-vormend, -beschrijvend en 
-conserverend maar met autontatief element van het hermeneutische proces en dreigt 
het geheimenis van het werk van de Heilige Geest verloren te gaan in de empirische 
benadenng van de werkelijkheid Het accent is verschoven naar het menselijke hande
len als voorwerp van theologisch onderzoek De vraag moet gesteld worden of hier nog 
sprake is van een theologische grootheid of van een sociologische categone Theologie 
verandert op deze manier in godsdienstwetenschap Immers theologie die geen woord 
(A,6YO<;) meer over God {Qeóq) kan zeggen is vervreemd van de eigen identiteit''' 

Wetenschap in een postmodern klimaat 

Het spreken over de verhouding van pastoraat en menswetenschappen en een mogelijke 
dialoog tussen beide heeft een nieuwe dimensie gekregen door een onder invloed van 
het postmodernisme veranderd beeld van wat wetenschap is '̂ Het modemisme is 
nauw verbonden met de empirisch-rationalistische benadenng van de werkelijkheid In 
de traditie van het moderne Westen is de praktijk van de wetenschap doorgaans 
gerechtvaardigd ofwel met als doel de toename van de vrijheid van de mens (emancipa-

32 G Heitmk Pastoraat als hulpverlening p 170 175 
33 Vgl G Heitink Praktische theologie p 146 
34 Vgl B Spoelstra Dilemma tussen praktiese teologie en ekklesiologie m ThR (35) 1992 p 316 

Praktiese Teologie probeer ( ) om n altematiewe teologie in bondgenootskap met die menswetenskap 
pe daar te stel wat finaliter neerkom op antropologiese godsdienstwetenskap 

35 Voor een korte introductie over postmodernisme met verdere literatuurverwijzing zie G van den Brink 
Oriëntatie in de filosofie deel 2 Zoetermeer 1997 p 190 200 
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tie-denken), ofwel met een beroep op de verwerkelijking van de Geest in het leven der 
mensheid (idealisme), ofwel door haar bijdrage aan de toenemende beheersing van de 
werkelijkheid (technologische beheersing, waaronder ook nadrukkelijk de bio-medische 
ontwikkelingen te noemen zijn) In de ogen van J F Lyotard is het de ondergang van 
de "grote verhalen over de wetenschap, die onze tijd postmodern maakt '̂  

In de postmoderne tijd is de overtuiging ontstaan dat het modemisme ten onder is 
gegaan aan zijn optimistische vooruitgangsgeloof Wetenschap is blijven bestaan 
ondanks het wegvallen van de ' grote verhalen", die er het fundament van waren De rol 
van de wetenschap wordt nu op macro-niveau gezocht in haar bijdrage aan de onder
steuning en economische bevordenng van een gegeven deel van het wereldsysteem en 
op micro-mveau in de bijdrage aan iemands vermogen doeltreffend te functioneren m 
dit systeem (performativiteit als cntenum) Dit heeft als gevolg dat wetenschappelijk 
bezig zijn in dienst staat van een optimaal functioneren van mens en maatschappij, 
zowel binnen als buiten de beroepsmatige sfeer " Daarnaast is er ook kritiek gekomen 
op de epistemologische onderbouwing die lange tijd in wetenschap en techniek is 
gehanteerd N Wolterstorff laat zien dat het klassieke fundenngsdenken, zoals dat o a 
te vinden is bij filosofen als J Locke, R Descartes en I Kant, betrouwbare kennis 
uiteindelijk baseert op onmiddellijk inzicht '̂  Voomaamste probleem bij deze klassie 
ke epistemologische positie is, dat het fundament te zwak blijkt te zijn voor de 
gevolgen die men eraan wil verbinden Dat komt aan het licht in een reeks bezwaren 
waarvan de voomaamste zijn 1 een theone wordt met dwingend bepaald door het 
empinsch en logisch bewijs dat eraan ten grondslag ligt (verschillende theorieën zijn 
doorgaans met hetzelfde bewijs verenigbaar), 2 in de beoordeling van een theorie 
spelen ook andere elementen een rol dan de aannemelijkheid van de waarheid (bijvoor
beeld ook de eenvoud en elegantie ervan, maar eveneens de sociaal-culturele achter 
grond, politieke en godsdienstige overtuigingen, normen en waarden van de persoon die 
wetenschap bedrijft), 3 tradities en autoritatieve elementen zijn eigen aan de praktijk 
van de wetenschap (daarom kan wetenschap met bedreven worden op een ethisch, 
politiek of levensbeschouwelijk neutrale wijze) 

Met het failliet van de "klassieke" epistemologie is de uitdaging gegeven voor een 
andere benadenng Wolterstorff wijst op een weg die goed harmonieert met wat eerder 
in deze studie is gezegd over God als Schepper en de mens als schepsel Hij stelt voor 
om uit te gaan van bepaalde kennis verwervende disposities die mensen als schepselen 
hebben ontvangen van God '̂ Aan de hand van de werking en de producten van die 
vermogens kan een adequate omschrijving worden verkregen van kennis en de daarop 
rustende wetenschap Kennis is in deze visie met het huis waarvan eerst het fundament 

36 J F Lyotard Hel postmoderne weten Kampen 1987 p 108 de grote vertelling van de wetenschap 
heeft haar geloofwaardigheid verloren welke wijze van unificatie haar ook toegekend wordt specula 
tieve vertelling, vertelling van emancipatie 

37 Vgl A van den Beukei Geen beter leven dan een goed leven Over de kwaliteit van het bestaan Baarn 
1998 ,̂ p 140-187 Van den Beukei voert daar een pleidooi voor meer nutteloosheid , waann hij zich 
verzet tegen een wijze van leven en denken die bepaald wordt door effientie en rendement Immers de 
liefde IS efficent noch nuttig maar gaat in waarde alles te boven 

38 N Wolterstorff aw p 17 20,97 Vgl G van den Brink Oriëntatie in de filosofie deel 2 p 14 72 
39 N Wolterstorff, a w, p 41 57 
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moet gelegd worden om het vervolgens op te bouwen, maar het is veeleer het huis 
waarin mensen reeds wonen Levensbeschouwelijk is het uitgangspunt van alle kennis 
en wetenschap daarmee het geloof in God de Schepper Op fundamenteel niveau is het 
gesprek tussen theologie en andere wetenschappen mogelijk, omdat het in alle weten
schappen gaat om dezelfde geschapen werkelijkheid waaraan recht moet worden 
gedaan Gevolg van deze manier van denken is dat men niet eerst rekenschap hoeft af 
te leggen van de mogelijkheid van het kennen Kennis en kennisverwervende vermo
gens zijn met pnmair voorwerp van onderzoek, maar uitgangspunt De aandacht wordt 
verlegd van zekerheid naar trouw en vertrouwen 

In navolging van A Kuyper en H Dooyeweerd vraagt Wolterstorff nadrukkelijk 
aandacht voor de sociaal-maatschappelijke en culturele context waarin wetenschap 
plaatsvindt en waarmee zij verbonden is Waar Kuyper nog kiest voor de antithese tus
sen wetenschap die uit gelovig of niet-gelovig standpunt wordt bedreven, geeft 
Wolterstorff de voorkeur aan een model van dialoog op basis van argumenten Weten
schap en geloof zijn in deze visie geen twee gescheiden terreinen In het wetenschappe
lijk gesprek zal het algemene doel van een christen niet zijn een vorm van wetenschap 
die per se verschilt van met-christelijke wetenschap, maar wetenschap die trouw is aan 
de Schrift en God m Jezus Christus '"' 

Het IS onmogelijk los te komen van eigen particuliere perspectieven om op te 
klimmen tot voor ieder toegankelijke inzichten Kennisverwerving is perspectivisch van 
aard en de wetenschappelijke produkten ervan zijn pluralistisch Daarom is in de we
tenschap de dialoog onmisbaar, om te bezien of de overtuigingen die men heeft, op een 
verantwoorde wijze tot stand zijn gekomen Theologische en niet-theologische weten
schappelijke inzichten kunnen botsen in de geschetste dialoog-situatie Winst van de 
perspectivische benadering is nu dat met automatisch de theologische overtuiging als 
onjuist wordt aangemerkt, of dat de theologie verplicht wordt om resultaten van andere 
wetenschappen over te nemen (of omgekeerd), maar dat onderzocht kan worden op 
welke gronden bepaalde overtuigingen tot stand zijn gekomen en of deze overtuigingen 
iemand nopen zijn eigen overtuiging te herzien 

Een grote bereidheid tot het afleggen van verantwoording van de eigen zienswijze 
zal in de verhouding van pastoraat en menswetenschappen moeten samengaan met een 
transparante manier van argumenteren, waarbij eigen levensbeschouwelijke uitgangs
punten naar voren komen Daarbij zal de theologie zich bewust moeten zijn van het feit 
dat het onfeilbare Woord van God komt tot gevallen schepselen, die met worden 
uitgetild boven de gevallenheid van hun bestaan, zelfs niet van hun religieuze bestaan, 
wanneer ze God dienen Ook hun kennen blijft ten dele Aan de andere kant wordt 
duidelijk dat empirische gegevens en menswetenschappelijke standpunten die daarop 
gebouwd zijn, met qualitate qua geldingskracht hebben boven andere overtuigingen Zij 
reiken perspectieven aan waarvan in de theologische wetenschapsbeoefening onderzocht 
kan worden in hoeverre zij verrijkend zijn ten opzichte van het eigen bestaande 
wetenschappelijke perspectief Kortom in het geheel van de wetenschappen heeft de 
theologie een eigen stem en een eigen geluid Daarbij houdt de theoloog zich aan 

40 N Wolterstorff a iv p 34 
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wetenschappelijke conventies als zorgvuldigheid en logische consistentie, maar doet dat 
met goed recht vanuit een eigen overtuiging en een eigen perspectief' 

De Bijbel is geen leerboek voor antropologie en bevat geen afgeronde mensvisie in 
wetenschappelijke termen uitgedrukt Toch mag ons dit er met van weerhouden om oog 
te hebben voor de fundamentele theologische aspecten van het spreken van de Schnft 
over de mens ''̂  Elke poging om gegevens uit de Bijbel gelijk te schakelen met 
mensbeelden van moderne menswetenschappen, moet er wel toe leiden dat de eigenheid 
van het bijbelse spreken vervaagt of verloren gaat Bovendien geldt ook voor de 
mensvisie van met-theologische wetenschappen dat die voortdurend verandert Pastoraat 
en moderne menswetenschappen kunnen alleen een vruchtbare dialoog aangaan 
wanneer ieder ruimte krijgt voor een eigen inbreng Daarbij kan het nooit zo zijn dat 
pastoraat van andere wetenschappen gedicteerd krijgt welk mensbeeld er gebruikt moet 
worden (monoloog) Leren van elkaar kan alleen door zowel overeenkomsten als 
verschillen onder ogen te zien en vanuit de eigen wetenschappelijke discipline op hun 
waarde te schatten 

Het geschetste perspectivisch wetenschapsbeeld met een dialogische verhouding 
tussen pastoraat (en theologie in het algemeen) en menswetenschappen heeft raakvlak 
ken met de manier waarop Bucer, Calvijn en Voetius zijn omgegaan met de verhouding 
van theologische en niet-theologische wetenschappen Zij hebben in hun tijd het belang 
onderkend en gehonoreerd van onder meer historische en literaire wetenschappen voor 
de theologie Op de achtergrond daarvan staat de overtuiging dat God als Schepper 
mensen heeft toegerust met het vermogen te kennen op grond waarvan wetenschap 
bedreven kan worden De eenheid van het kennen is gegeven met God als Schepper en 
enige oorsprong van de werkelijkheid Vanouds heeft de gereformeerde theologie het 
debat met andere wetenschappen niet geschuwd Ook in de huidige situatie kan de 
openheid naar andere wetenschappen met gemist worden in de theologie Een houding 
van weleer van de theologie als de koningin der wetenschappen, past tegenwoordig niet 
meer Dat neemt niet weg dat juist m de theologie het besef levend zal moeten blijven 
dat kennis en waarheid ook in ongerechtigheid ten onder gehouden kunnen worden 
(Rom 1,18, Ef 4,17v) 

Verder zal evenals ten tijde van de Reformatie een voluit trinitarische theologie met 
kunnen blijven staan bij wetenschappelijke resultaten, inzichten en methoden die hun 
grondslag vinden in de schepping door God De eigen theologische verplichting van het 
pastoraat blijft gelegen in het volledig recht doen aan tnnitansche en antropologische 
aspecten van de verhouding van God en mens Daarbij is de verhouding van Schepper 
en schepsel slechts een deel dat pas tot zijn recht kan komen wanneer ook chnstologi 
sche en pneumatologische componenten voluit meefunctioneren in de relatie tot mensen 
die door genade vernieuwd worden tot het evenbeeld van Christus 

41 Vgl E Mackay Geschiedenis bij de bron Een onderzoek naar de verhouding van christelijk geloof en 
historische werkelijkheid in geschiedwetenschap wijsbegeerte en theologie Shedrecht 1997 p 19 25 
Mackay onderneemt een poging om bij de benadering van de historische werkelijkheid het perspectief 
van het christelijk geloof een wetenschappelijk verantwoorde plaats te geven ten overstaan van het 
geheel van de geschiedwetenschap Zie ook G van den Brink Oriëntatie in de filosofie deel 2 p 220 
230 

42 Vgl G C Berkouwer De mens het beeld Gods Kampen 1957 p 212 
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Enkele praktische overwegingen 

Vanuit het perspectief van het pastoraat zijn er met name twee gevaren met betrekking 
tot menswetenschappen Aan de ene kant is dat jaloezie, aan de andere kant is dat 
angst 

Het IS met geheel ondenkbaar dat vanuit het pastoraat met enige jaloezie gekeken 
wordt naar menswetenschappen, omdat daar technieken en benaderingen voorhanden 
zijn, die beter scoren' dan pastoraat waarin de scholing in deze vaardigheden mini
maal IS of zelfs geheel ontbreekt Aantoonbare resultaten kunnen m zo'n denkklimaat 
als legitimatie en als beoordelingscriterium gaan functioneren voor de pastor en zijn 
werk Wanneer gewenste resultaten uitblijven, komen daarmee ook de plaats en de 
waarde van het pastoraat in het geding Pastoraat wordt op deze wijze afhankelijk 
gemaakt van beoordelingscriteria die met meer theologisch van aard zijn Het is 
volstrekt af te keuren wanneer in het pastoraat een houding ontstaat tegenover menswe
tenschappen als zou het een geschikt instrumentarium zijn om mensen makkelijker te 
kunnen manipuleren om de eigen waarde en efficiëntie te kunnen aantonen Reeds de 
apostel Paulus weigert mensen te 'betoveren' omdat ze enkel meegesleept worden door 
boeiende woorden (2 Kor 1,17-2,5) De verhouding van pastoraat en menswetenschap
pen mag met vertroebeld worden door een vorm van resultaat-denken die geen recht 
doet aan de boodschap van het evangelie 

Een geheel ander gevaar is weerstand tegen het gebruik van menswetenschappen 
in het pastoraat vanwege de angst dat alles zo technisch wordt De werkelijkheid en de 
integriteit van het wonder dat God door middel van mensen spreken wil en tot mensen 
komen wil, mag nooit uit het oog verloren worden De grote nadruk op het juist 
toepassen van bepaalde regels en methoden uit menswetenschappen kan de indruk 
wekken dat deze technieken een bepaald succes garanderen In het pastoraat is de ont
moeting met God echter niet 'organiseerbaar' Het proces van menselijke ontmoeting 
is niet eens in al zijn dimensies adequaat te omschnjven, laat staan de menselijke 
ontmoeting (i c het pastorale contact) die God gebruiken wil om tot mensen te komen 
Het blijft een wonder wanneer de Heilige Geest harten van mensen opent voor het 
Woord van God waardoor het persoonlijke contact met God gestalte krijgt (DL III/IV, 
II) Wanneer daarin niet aan menselijke processen en personen wordt voorbijgegaan, 
wil dat nog met zeggen dat de omgang met God daann opgaat of daardoor verklaarbaar 
wordt en in de macht van het menselijk bereik is gekomen Aandacht voor de menselij
ke kant van de pastorale ontmoeting doet geen afbreuk aan het wonder van Gods werk, 
maar het is een manier om recht te doen aan de eigenheid van zowel de tnnitarische als 
de antropologische aspecten van het pastoraat 

Het behoort primair tot de verantwoordelijkheid en de competentie van de menswe
tenschappen om de antropologische aspecten van het menselijke bestaan in de meest 
brede zin van het woord te onderzoeken Pastoraat hoeft dat niet over te doen Vanuit 
de overtuiging dat alle wetenschappen zich bezighouden met dezelfde door God 
geschapen werkelijkheid, kan iedere wetenschap vanuit het eigen perspectief een 
bijdrage leveren aan de bezinning daarop Zelfgekozen isolement of 'verzuiling' in het 
wetenschappelijke denken is af te wijzen omdat het I voorbijgaat aan de betrokkenheid 
van alle kennen op dezelfde geschapen werkelijkheid en 2 niet rekent met de beperkt
heid van eigen inzicht en 3 geen constructieve bijdrage levert aan het geheel van de 
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wetenschappelijke bezinning die immers perspectivisch van aard is Pastoraat en 
menswetenschappen kunnen o a op grond van deze argumenten gebruikmaken van 
eikaars opvattingen zonder dubbel werk te doen 

BIJ een perspectivisch wetenschapsbeeld met dialogische verhoudingen tussen de 
verschillende disciplines hoort echter een kritische houding Wat vanuit mensweten 
schappen naar voren wordt gebracht, moet aan de hand van de eigen theologische uit 
gangspunten op zijn waarde worden getoetst in het pastoraat en daarna op een verant 
woorde wijze worden verwerkt"" Niet alles kan klakkeloos in het pastoraat worden 
geaccepteerd Steeds moet zorgvuldig en eerlijk de afweging gemaakt worden in hoe
verre bepaalde argumenten en inzichten, ontleend aan andere wetenschappen (die steeds 
in ontwikkeling blijven), steekhoudend en bruikbaar zijn in de situatie van het pastoraat 
met zijn eigen theologische lading, die weer verbonden is met de visie op de verhou 
ding van trinitansche en antropologische aspecten Hetzelfde geldt in omgekeerde nch 
ting vanuit de theologie naar de andere wetenschappen overtuigingen die voortkomen 
uit het christelijk geloof mogen vruchtbaar gemaakt worden voor een ieder die er 
gebruik van wil maken Is er geen doordacht kader om resultaten uit de andce 
disciplines te gebruiken, dan vervlakt het eigen wetenschappelijke perspectief en 
verzandt iedere mogelijkheid tot een vruchtbare dialoog 

Of de dialoog tussen pastoraat en menswetenschappen werkelijk gestalte knjgt als 
een blijvende, volwaardige uitwisseling van gedachten met vruchtbare resultaten voor 
beide zijden, is niet te voorzien Het is wel te hopen, omdat een eenrichtingsverkeer op 
ad hoc-basis niet bevredigen kan Het instellen van pastorale psychologie als een eigen 
discipline binnen de theologie is daarbij met nodig en wekt verwarring er is immers 
ook geen pastorale sociologie, pastorale economie, pastoraal recht, pastorale geneeskun
de o i d De behoefte aan de vorming van zulke disciplines is te voorkomen door een 
goede algemene vorming van de pastor op het gebied van menswetenschappen, 
toegespitst op het werk dat in het pastoraat gedaan moet worden 

Voor het pastoraat zijn in het bijzonder van belang de inzichten uit de mensweten 
schappen over communicatie tussen mensen, aspecten van menselijke ontmoeting en 
gesprek, sociale interactie, agogische, psychologische en therapeutische processen met 
hun verloop (met daaraan gekoppeld enig inzicht in ziektebeelden) Hiermee wordt niet 
een pleidooi gehouden voor een binnendringen van menswetenschappelijke disciplines 
binnen de theologie, maar wel voor het zich eigen maken van enige fundamentele ken
nis op genoemde gebieden Evenals bijvoorbeeld artsen, mensen in dienst van politie 
en justitie en managers van bedrijven er goed aan doen iets te weten van fundamentele 
regels met betrekking tot menselijke verhoudingen, gedrag, omgang en gesprek, is het 
voor de pastor nodig hiervan op de hoogte te zijn De medische, juridische en economi
sche wetenschappen verhezen niet hun eigen identiteit doordat hun beoefenaars kennis 
kunnen nemen van de grondbeginselen van de menswetenschappen Evenmin zal dit het 
geval mogen zijn bij de theologische wetenschap 

Met foederatief parallellisme als omschrijving van de verhouding van antropologi
sche en tnmtansche aspecten in het pastoraat, blijft het de verantwoordelijkheid van de 
pastor om met Woord van God en de belofte van Gods nabijheid te naderen tot het hart 

43 Cf W Schutz, Seelsorge, Gutersloh 1977, S 65 68 

296 



van mensen met wie hij m contact treedt Uit respect voor de schepselmatige, antropo
logische aspecten die God met voorbijgaat in Zijn verbond met mensen, moet er in het 
pastoraat moeite gedaan worden om in de ontmoeting met mensen zoveel mogelijk bar-
neres te vermijden en met op te werpen door een slechte scholing in communicatie, 
sociale vaardigheden, omgang met stress, procesbeheer e d De Heilige Geest kan wel 
met een kromme stok een rechte slag slaan (gelukkig maar), maar het is beslist niet 
geestelijk om te weigeren zich zo goed mogelijk te laten toerusten Foederatief 
parallellisme vraagt aandacht voor het volstrekt genadige karakter van Gods omgang 
met mensen Het werk van de Heilige Geest is daarbij van beslissende betekenis On
dertussen is het juist de Heilige Geest die schepselmatige structuren, processen en 
mechanismen van mensen niet vernietigt, maar ze tot hun recht doet komen en in 
dienst neemt om een eigen doel te bereiken geloof, troost, bemoediging, leiding, 
onderwijs 

11 2 Pastoraat in de naam van 

Het in deze studie ontwikkelde perspectief van het foederatief parallellisme heeft niet 
alleen gevolgen voor de verbinding van het pastoraat met de rest van de theologie en 
de verhouding tot andere wetenschappen, maar heeft ook betekenis voor de positie en 
het werk van de pastor 

De situaties waann pastoraat plaatsvindt, zijn net zo veelkleung als de mensen en 
hun omstandigheden waarmee de pastor te maken krijgt Verwachtingen die bij mensen 
leven over de pastor, kunnen sterk uiteenlopen Het is nodig voor de pastor om zich 
bewust te zijn van zijn eigen positie in die rijk geschakeerde pastorale context 
Ontbreekt een heldere visie op de positie van de pastor m het pastoraat, dan is het 
gevaar groot dat de pastor buiten de grenzen van zijn eigen taak zich gaat bezighouden 
met werk waarvoor hij niet is opgeleid en vervolgens gefrustreerd wordt door verwach
tingen die hij met kan waarmaken, gestresst raakt door werk dat hij zich ten onrechte 
laat toeschuiven, of zich koestert in eigen succes terwijl hij niet toekomt aan het werk 
waartoe hij is geroepen 

Pastoraat als verbondsbediening heeft door de aandacht voor zowel de foederatieve 
als de parallelliteitsaspecten van de verhouding van God en mens, een eigen kijk op de 
positie van de pastor in het pastoraat Om het verschil met andere visies duidelijk te 
maken, wordt eerst in het kort iets gezegd over de visie op de pastor als representant 
van Chnstus en de pastor als werktuig van de Geest 

112 1 De pastor als representant van Chnstus 

In verschillende vormen van pastoraat is de positie van de pastor nauw verweven met 
Chnstus 
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Kerugmatisch pastoraat 

Een klassiek voorbeeld daarvan voor wat betreft kerugmatisch pastoraat, is de visie van 
E. Thumeysen. Evenals K. Barth gaat Thumeysen uit van de kloof tussen God en 
mens, die alleen van Gods kant af kan overbrugd worden. De incarnatie van Christus 
is het brandpunt van de overwinning van het diastatisch moment tussen God en mens: 
door de komst van Christus in de wereld, is God als verlossende God aanwezig in een 
zondige wereld. De theologische lijnen in het pastoraat zijn sterk christologisch 
gekleurd. Alleen het Woord van God kan de afstand tussen God en zondige mensen 
overbruggen. Daarom moet de pastor zich richten op de verkondiging van de vergeving 
van zonden.'*'' Niet dat de pastor het Woord der verzoening tot zijn beschikking heeft, 
maar hij moet toewerken naar een breuk in het gesprek: de overgang van de inter
menselijke ontmoeting in het pastoraat naar de confrontatie met het overwinnende 
Woord van de genade van Christus. Daarbij is de Heilige Geest er de garantie van dat 
het Woord van de verhoogde Christus zijn werkmg zal doen."^ 

Het werk van de pastor staat bij Thumeysen in dienst van de beweging van het heil 
van God uit naar de mens toe. Daarin is de pastor volkomen afhankelijk van het 
handelen van God: alleen de Geest kan het door de pastor verkondigde Woord levend 
en krachtig maken in het actuele moment van openbaring. De pastor wordt niet gezien 
als een (re)incamatie van Christus, noch als de voortdurende drager van de Geest. De 
pastor is slechts werktuig in de hand van God, ten dienste van de christologisch be
paalde en pneumatologisch gegarandeerde beweging van het heil van God uit naar de 
mens toe. Daarbij moet gezegd worden dat de pastor evenzeer als zijn gesprekspartner 
wordt beschouwd als adres voor de actuele openbaring van God waarin Hij Zich laat 
ontmoeten als de Genadige. Aandacht voor de mens in het pastoraat is er primair als 
adres voor de verkondiging.''* 

Het is te waarderen dat Thumeysen zulke sterke nadmk legt op het Woord van God 
in het pastoraat. Ook al is bij Thumeysen de verhouding tussen het Woord van God en 
de Heilige Schrift anders dan in de klassieke gereformeerde theologie, toch is het 
pastoraat onlosmakelijk verbonden met de inhoud van de Heilige Schrift. De positie 
van de pastor is echter problematisch. Hij bevindt zich immers in een situatie die met 
zulke sterke christologische categorieën wordt beschreven, dat de antropologische as
pecten van de ontmoeting van de pastor en diens gesprekspartner in het gedrang 
komen. In het pastoraat is alleen aandacht voor de concrete zondige mens als adres 
voor de 'Anspmch' voor het Woord van God. Moeite en zorgen, nood en ellende 
functioneren alleen als landingsplaatsen voor de - steeds soteriologisch ingekleurde -

44 E. Thumeysen, Die Lehre von der Seelsorge, Zurich 1946, S 9ff, 292ff, Idem, Seelsorge im Vollzug, 
Zurich 1968, S. 13-17, 28ff. 

45 E. Thumeysen, Die Lehre von der Seelsorge, S. 53f, 87, 92-97, 161-166, Seelsorge im Vollzug, S 57, 
92-94. 

46 Wel moet gezegd worden dat Thumeysen vanaf het begin de hele gemeente op het oog heeft als 
pastorale gemeente De pastor kan net zo goed adres worden voor de verkondiging als zijn gemeentehd 
Ook gemeenteleden kunnen pastoraat bedrijven aan elkaar, omdat zij met elkaar adres kunnen zijn voor 
het Woord dat zij aan elkaar verkondigen Deze dienst van de gemeenteleden ten opzichte van elkaar 
IS evenzeer als bij de pastor christologisch gefundeerd, want alleen Christus is de grote "Dienst- und 
Amtstrager" Seelsorge im Vollzug, S 10. 
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boodschap van het Woord. De modi van de parakiese en de didache komen in het 
pastoraat en het bijbelgebruik niet genoeg aan bod."' De incarnatie van Christus vormt 
de verbinding tussen de verkondigmg van het Woord enerzijds en het mens-zijn 
anderzijds: omdat Christus het mens-zijn in zijn geheel heeft aangenomen, kan de 
ganse mens met het Woord van Christus bereikt worden. De denkbeweging blijft uit
sluitend gericht van God uit naar de mens toe. Er komt niet echt plaats voor de tegen
overgestelde beweging. Relationele aspecten van de verhouding God en mens komen 
niet tot hun recht wegens het ontbreken van pneumatologische en scheppingstheolo-
gische perspectieven."* De boodschap van genade en vergeving komt zo centraal te 
staan, dat er voor niets anders plaats overblijft."' Bovendien is ook niet duidelijk of 
en op welke wijze de relatie van de pastor zelf met God invloed heeft op het pastoraat. 
Soortgelijke kritiek is te geven op de door Thumeysen beïnvloede concepties van 
pastoraat.'" 

Participerend pastoraat 

In vormen van participerend pastoraat zijn er ook voorbeelden van een sterk christolo
gisch gekleurde positionering van de pastor. Te denken is aan de theologen die 
verbonden zijn met de (van oorsprong Amerikaanse) 'pastoral counseling'-beweging. 
Zoals bekend hebben de opvattingen van P. Tillich, waarin Christus wordt gezien als 
de manifestatie van het nieuwe zijn, daarop veel invloed uitgeoefend. CA. Wise 
spreekt van een 'incamational theory' van communicatie en pastoraal werk. Zo wordt 
een pastoraal gesprek beschouwd als uitbreiding van de incarnatie.'' Bij H.J. Clinebell 
wordt de intermenselijke ontmoeting een vorm van voortgezette openbaring van God. 

47 Vgl. J Firet, Hel agogisch moment m het pastoraal optreden. Kampen 1982\ p 54vv, 118-122. 
48 Cf R Bohren- "Thurneysens Perspektive ist auch da, wo er pneumatologisch denkt, von der christologie 

bestimmt Er versteht den Geist als 'Fortsetzung Jesu Christi'. (..) Solches Denken reicht aber nicht aus, 
es wird dem Personsein des Heiligen Geistes kaum gerecht" R. Bohren, Ceist und Gericht, Arbeiten zur 
Praktischen Theologie, Neukirchen-Vluyn 1979, S 14 Cf. Idem, Dafi Gott schon werde Praktische 
Theologie als theologische Asthetik, Munchen 1975, S. 19-27, 48 

49 Het IS Thumeysen te doen om werkelijke troost te bieden aan mensen in nood. Hij is daarbij niet uit op 
een monologisch pastoraat "Sprechen hat nur einen Sinn, wenn es die Absicht in sich tragt, eine Aus-
sprache zu sein, die Antwort weckt Es will gehort werden Und das Zeichen wirkhchen Gehortwerdens 
1st eben die Antwort, die unserer Rede folgende Gegenrede" Die Lehre von dei Seelsorge, S. 93. 
Daarom wil Thumeysen alle mogelijke moeite doen om de ander in het gesprek tot zijn recht te laten 
komen als mens. Hij acht daartoe kennis van psychologie en menswetenschappen voor de pastor 
noodzakelijk (aaO, S. 57), Thumeysen bedoelt dit als een serieuze manier om recht te doen aan het 
grote feit van de incarnatie Maar ondanks deze uitdrukkingen functioneert de aandacht voor de mens 
m het pastoraat stmctureel gezien toch te veel als voorwerk voor de te houden Woordverkondiging aan 
de ander, alle humane wetenschappen krijgen het volle gewicht, maar op hun eigen plaats "Gerade der 
Seelsorger wird nie genug darum wissen konnen. Aber nur deshalb, damit er in die so verstandene Lage 
hinein das ganze Wort von der Vergebung der Sunden in der rechten Weise ausrichten kann". a.a.O., 
S. 138 

50 Zie JJ. Rebel, Pastoraat in pneumatologisch perspectief, p 14 met de daar besproken auteurs en 
literatuurverwijzingen 

51 C A Wise, The Meaning of Pastoral Care, New York 1966, p 27, 32. 
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Elke helpende relatie is een plek van de vleeswording van de genade van God.̂ ^ De 
pastor is hier de representant van Christus geworden. Bij W. Zijlstra komen - aanvan
kelijk wat scherper, later meer gematigd - soortgelijke gedachten naar voren." Hij 
noemt het luisteren van de pastor een vorm van kenosis. God Zelf wordt tegenwoordig 
gesteld in de pastor die de bereidheid toont om namens God met de ander te communi
ceren. Zo ziet Zijlstra de pastor staan in het krachtenveld van de incarnatie, waarin het 
Woord van God vlees wordt in de menselijke woorden van de ontmoeting met de 
ander.''' Een rechtstreekse voortzetting van de incarnatie door de pastor kan dit niet 
genoemd worden. Wel is de incarnatie gaan functioneren als oermodel en bron van alle 
werkelijke pastorale communicatie." 

De pastor krijgt een positie waarin hij naar het voorbeeld van Christus waarachtige 
existentieel-menselijke communicatie tot stand moet brengen, opdat hij samen met de 
ander zal groeien in ware humaniteit, bevrijd van alles wat dit laatste kan hinderen. Zo 
levert de pastor een bijdrage aan de zelfrealisering van de mensen met wie hij in een 
pastoraal contact treedt. Een aanvaardende houding van de pastor als impliciete 
verkondiging van de liefde van God is hiervoor het aangewezen middel dat door 
intensieve oefening in de praktijk geleerd kan worden. 

De houding van de pastor is in deze manier van pastoraat van wezenlijk belang. De 
kwaliteit van de relatie die tussen de pastor en diens gesprekspartner ontstaat, is tot op 
grote hoogte bepalend voor de heilzaamheid ervan. Aan de andere kant rust er ook een 
(te) zware belasting op het werk en de persoon van de pastor. '̂' Het is immers zijn 
taak om voor de ander en samen met de ander ervaarbaar te maken wat in het leven 
van Jezus optimaal gestalte heeft gekregen; het gaat dan om begrippen als liefde, 
vrijheid, volgroeide persoon, bevrijding, vernieuwing en waarachtige humaniteit. 
Christus is toonbeeld en voorbeeld van Gods grote toekomst, die als 'gerealiseerde 
eschatologie' ook nu reeds wil beleefd worden, zij het nog ten dele. Het gevaar is groot 
dat deze vorm van pastoraat het geloof tot een opgave maakt, die leidt tot godsdienstige 
ervaringen wanneer mensen zich houden aan de juiste regels voor de existentiële, 
intermenselijke ontmoeting. Bovendien kan de pastor nooit waarmaken wat van hem 
verwacht wordt: zonder expliciet te spreken over Christus, het heil van God ervaarbaar 
maken. 

Er wordt een sterk beroep gedaan op de subjectieve beleving van mensen, terwijl 
de afstand groot is tot de verkondiging van de daden van God in Christus. De dyna
miek in de ontmoeting tussen God en mens raakt daardoor op de achtergrond. De 
antropologische aspecten van de verhouding God en mens treden zo sterk op de 

52 H J. Clinebell, Basic Types of Pastoral Care and Counseling. Resources for the Ministry of Healing & 
Growth, London 1984^ p. 50, 66. 

53 Vgl W Zijlstra, Op zoek naar een nieuwe horizon, Nijkerk 1989, p. 125 waar meer genuanceerd 
gesproken wordt over een in Christus' naam geïnteresseerd zijn in de mensen waarvoor iemand als 
pastor verantwoordelijk is. Een korte bespreking van de discussie in Nederland over dit punt is te vinden 
bij C.H. Lindijer e.a., Jezus ter sprake, Zoetermeer 1992, p. 95v 

54 W Zijlstra, Klinische pastorale vorming, Nijmegen 1973 ,̂ p 141, 144, 215 
55 Zie hoofdstuk 1, p. 30 en 39 
56 Vgl. R. Bons-Storm, Kritisch bezig zijn met pastoraat, Den Haag 1984, p 98 en C.H. Lindijer, Jezus 

ter sprake, p. 89. 
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voorgrond, dat het werk van de pastor meer bestaat in een ethisch appèl of een reh-
gieuze zoektocht naar de zin van het leven, dan betrokken te zijn bij de relatie tussen 
God en de concrete mens 

112 2 De pastor als instrument van de Geest 

Onder invloed van het theologisch werk van O Noordmans en A A van Ruler zijn er 
in het pastoraat ontwerpen gekomen die de positie van de pastor meer met de pneuma-
tologie verbinden De eerste aanzetten zijn gegeven door R Bohren, in Nederland later 
gevolgd door J J Rebel en tevens verwerkt door E S Klein Kranenburg 

De kritiek van deze theologen op pastoraat dat met sterk christologische begrippen 
wordt ingekleurd, is dat ofwel de menselijke kant van de pastorale ontmoeting wordt 
tekortgedaan (kerugmatisch pastoraat), ofwel het heil van God wordt te veel opgesloten 
m de tussenmenselijke ontmoeting in het pastoraat (participerend pastoraat) Pastoraat 
met pneumatologische in plaats van christologische grondlijnen, ontworstelt zich aan 
deze bezwaren Er loopt geen rechtstreekse lijn van christologie naar antropologie of 
omgekeerd. Persoon en werk van de Heilige Geest staan daartussen Het is juist de 
Geest die mensen als mens inschakelt bij de dienst in het Komnknjk van God Zo biedt 
deze vorm van pastoraat de mogelijkheid om de sterke punten van zowel kerugmatisch 
als participerend pastoraat in zich te verenigen de kwaliteit van de tussenmenselijke 
ontmoeting is van groot belang terwijl het heil van God er met aan is gebonden, aan de 
andere kant blijft het voornaamste werk van de Geest het deelgeven aan het heil in 
Christus dat niet uit onze werkelijkheid opkomt of daar naadloos bij aansluit Om het 
pastorale werk goed te kunnen doen, is een praktische toerusting in het pastoraal leren 
omgaan met andere mensen van groot belang Daarbij kan en mag van mensweten
schappen in ruime mate gebruik worden gemaakt, omdat het wetenschappen betreft die 
het welzijn van mensen zoeken en waann de Geest werkt'' 

Wordt de pastor gezien als instrument van de Heilige Geest, dan is daarbij wel de 
vraag te stellen wanneer er sprake is van een reële inschakeling van mensen bij het 
werk van de Geest De begrippen pneumatonome mondigheid, autonomie en zelfstandig 
functioneren zijn op zichzelf te vaag om daaraan te herkennen of mensen betrokken 
zijn bij het handelen van de Geest of met E S Klein Kranenburg wijst in dit verband 
op de vertolking van de Schnft om werk en positie van de pastor in pneumatologisch 
licht te schetsen De Schriftwoorden moeten expliciet door de pastor aan de orde 
gesteld moeten worden in het pastoraat, want door de vertolking van de pastor van de 
woorden van de Schnft, neemt Christus Zelf het Woord '* Ook als de pastor de 
opdracht krijgt om de kudde van Chnstus te weiden, maakt dat het werk van Chnstus 
Zelf niet overbodig Via de pneumatologische inschakeling is het pastoraal optreden 

57 Vgl JJ Rebel Pastoraat in pneumatologisch perspectief p 257 258 261 
58 Vertolking van Gods beloften en geboden is nodig gericht op het unieke leven van de gesprekspartner 

In die vertolking probeert de pastor een brug te slaan van de werkelijke mens in de Bijbel naar de mens 
van nu Het gaat hier om een samen gedenken van de grote daden van God die in Christus alle 
menselijke nood tot Zijn nood heeft gemaakt In dat herinneren zal men dan openstaan naar de 
verwachtmg dat de Pastor Bonus zelf op verborgen wijze zijn gesprek met ons wil voortzetten E S 
Klein Kranenburg aw p 216 
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verbonden met het werk van Christus De pastor heeft de opdracht om zijn profetische 
getuigenis met een pnesterhjke bewogenheid samen te laten opgaan'' Doordat de 
pastor gezien wordt als instrument van de Geest, wordt voorkomen dat pastoraat heils
bemiddeling of heilsbewerking zou kunnen zijn Christus maakt wel gebruik van men
sen in Zijn dienst, maar Hij is nooit aan mensen gebonden Zo wordt ruimte gecreëerd 
om de pastor te plaatsen als tolk tussen de sprekende Christus in het gewaad van de 
Schnft en zijn gesprekspartners "De Derde neemt aan het gesprek deel door de vertol 
king van de Schriftwoorden en de vertolker in dienst te nemen, waardoor beide in het 
krachtveld van de Geest komen te staan' *" Daarmee is de positie van de pastor 
voornamelijk pneumatologisch geduid Tevens is duidelijk dat niet alleen de relatie 
tussen de pastor en diens gesprekspartner van invloed is op het pastorale gesprek, maar 
ook de relatie van de pastor met God Daarom zijn met alleen intermenselijke, commu 
nicatieve en sociale vaardigheden van belang, maar ook een gezonde spintuahteit van 
de pastor*' 

Op dit punt van het betoog krijgen anders dan in de klassieke gereformeerde 
theologie - de pneumatologische categorieën van ambt en charisma onvoldoende 
aandacht Bovendien verbindt Klein Kranenburg de vertolking door de pastor met het 
profetische en pnesterhjke ambt van Christus de woorden van de Schrift moeten met 
bewogenheid en bereidheid tot daadwerkelijke hulp in het leven van de ander een 
plaats ontvangen ''̂  Afwezig is hier de verbinding met het koninklijk ambt van 
Christus Het evangelie roept op tot stnjd tegen de zonde en tot heiliging van het leven 
(zie bijvoorbeeld Ef 6,10-20, 1 Thess 4,7 en Hebr 12,14) Vertolking van het 
evangelie houdt met alleen in aanvaarding van de ander, maar ook afwijzing van wat 
tegen God ingaat en dus de relatie met Hem hindert 

Wanneer de pastor als instrument gezien wordt van de Heilige Geest, kan daarmee 
duidelijk worden gemaakt dat de presentie van God met exclusief opgesloten kan 
worden in het pastoraal optreden van de menselijke pastor Er komt dan naar twee 
kanten ruimte eerst voor de beleving van het gemeentelid en daarnaast voor de persoon 
en het werk van de pastor Het werk van de pastor en van de Geest liggen wel dicht bij 
elkaar maar mogen niet met elkaar geïdentificeerd of verwisseld worden De ver
houding van pastoraat ten opzichte van gemeente, ambt en tucht blijft echter onderbe 
hcht 

112 3 De pastor in dienst van de dneenige God 

Te grote nadruk op christologische of pneumatologische aspecten alleen leidt tot 
onevenwichtige vormen van pastoraat Een voluit trmitansche benadenng biedt een 

59 In dit samengaan van daadwerkelijke ervaring en bevestiging van de ander en zo van maximale 
nadering met behoud van distantie waarin aan Christus en Zijn heilzaam en genezend Woord ruimte 
wordt gelaten wordt de pastor behoed voor zelfoverschatting en de ander de unieke ontmoeting met de 
sprekende Heer gegund ES Klem Kranenburg aw p 187/188 

60 ES Klein Kranenburg aart (1989) p 211/212 
61 ES Klein Kranenburg Trialoog p 219 225 
62 E S Klein Kranenburg a u p 187 
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beter alternatief waardoor schriftuurlijke noties over antropologische en ecclesiologische 
aspecten van de omgang tussen God en mens meer tot hun recht komen 

Verbondsomgang als uitgangspunt 

Pastoraat als verbondsbediening neemt de levende, veelkleunge verbondsverhouding 
tussen God en mens als uitgangspunt om van daaruit positie en werk van de pastor 
onder ogen te zien Daaraan ligt de in de gereformeerde theologie gangbare - overtui
ging ten grondslag dat God met mensen omgaat op de wijze van het verbond Het gaat 
in het pastoraat met zozeer om verbondssluiting alswel om verbondsomgang tussen 
God en mens Bij verbondssluiting valt de nadruk op de eenzijdige, genadige be
schikking van God over de mens Bij de verbondsomgang gaat het om een tweezijdig 
functioneren van de verhouding God en mens Daarbij is er oog voor God die uit is op 
contact met mensen en er is aandacht voor de concrete mens (of groep van mensen) die 
geroepen wordt tot de omgang met God in de wereld waarin hij leeft 

Het is eigen aan elke vorm van pastoraat om iets te willen bereiken Verbonden 
met de theologische normen en waarden die men voorstaat, is er in het pastoraat een 
gerichtheid tot verandering om (meer) te beantwoorden aan het gewenste ideaal *"' 
Verbond en verbondsomgang brengen eigen doelen met zich mee en vragen om vormen 
die daarbij passen Kort gezegd gaat het erom dat de relatie tussen God en de mens als 
Zijn beelddrager hersteld wordt en optimaal functioneert Om dit voornaamste doel te 
bereiken is het Woord van het verbond dat spreekt van de belofte van genade en heil 
in Chnstus en dat spreekt van de eis van geloof en bekering, onmisbaar (Joh 3,16,36, 
Ef 2,1-10, Hebr 10,36, 1 Joh 4,9) Het spreken van God roept om een antwoord van 
geloof en liefde van de kant van mensen (Rom 10,14,15, 2 Kor 1,20, 2 Tim 1,9, 
Hebr 11,6) *̂  Daarnaast spreekt het Woord van het verbond ook van een nieuwe 
gehoorzaamheid, een nieuwe levenshouding die een teken zijn van de geloofsverbon-
denheid met God (Rom 1,5, 16,26, 2 Kor 13,5, 1 Petr 1,2,22) Van een goed functio
nerende verbondsomgang tussen God en mens is dus slechts te spreken wanneer daarin 
deze schriftuurlijke elementen terug te vinden zijn 

Het IS goed om er op dit punt aan te herinneren dat 'verbond' geen formeel of 
rationeel begrip is Het gaat bij 'verbond' om de aanduiding van een allesomvattende, 
levend-dynamische en liefdevolle betrekking tussen God en mens waarin alles door 
genade gericht wordt op de eer van God en het heil voor mensen Daarbij is te 
bedenken dat onze omgang met God wordt gedragen door Zijn omgang met ons ^^ Dit 
verbond is geen vanzelfsprekend onderdeel of een ingebouwde mogelijkheid van het 
schepselmatige bestaan, maar een vorm van genadige toewending van God tot de in 

63 Vgl J Firet Hel agogisch moment in hel pastoraat optreden p 131 v 149 154 en de beschouwingen 
over het agogische in deel III van diens studie De aanzetten van Firet worden in een breder kader 
uitgewerkt door G Heitink die spreekt over een strategisch perspectief van de praktische theologie 
Praktische Theologie p 195 21! 

64 Vgl DL III/IV 8 en 9 
65 Vgl C Trimp De mens in de prediking in Almanak FQI 1989 p 172 Verbond betekent dat God 

wil omgaan met konkreet aanwijsbare mensen die in al hun menselijkheid mogen omgaan met God 
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zonde gevallen schepping en de mens als het hoofd daarvan Er is voor het chnstelijk 
geloof met verrassing en verwondering een element in te onderkennen van het radicaal 
doorbreken van Gods kant van alle vormen van onmacht en verzet die de omgang 
tussen God en mens blokkeren Sotenologisch en eschatologisch gekleurde beelden 
geven aan dat het bij de verbondsomgang tussen God en mens gaat om hersteld contact 
dat eeuwig leven inhoudt (Jes 11,1-10, Jer 31,31-43, Joh 17,3, Hebr 8-10) 

BIJ pastoraat als verbondsbediening is de positie en het werk van de pastor nauw 
gerelateerd aan het verbond en de verbondsomgang tussen God en mens Daarbij kan 
de pastor met op een plaats komen te staan tussen God en mensen in, zodat de toegang 
tot God en de omgang met Hem exclusief via de pastor verloopt Er is immers al een 
rechtstreekse verbondsrelatie tussen God en de gesprekspartner van de pastor - al kan 
die ook verschillend van karakter zijn (schepselmatig of door geloof) Bovendien kan 
de pastor geen medium of intermedium zijn, omdat dit tekort zou doen aan de unieke 
en onvervangbare plaats van Christus als Middelaar tussen God en mensen Er kan dus 
geen sprake zijn van een positie van de pastor waarbij hij geheel en al aan de kant \an 
God geplaatst wordt tegenover de mens met wie hij spreekt in het pastoraat Aan de 
andere kant kan de positie van de pastor ook met uitsluitend bestaan in een naast-de 
ander-staan In het laatste geval is er wel sprake van het besef samen met de ander 
tegenover God te staan, maar de inschakeling van de pastor in de beweging van het 
heil van God komt dan niet meer tot zijn recht Ambtelijke roeping, opdracht en 
volmacht raken daarmee uit het zicht 

Gekozen moet worden voor pastoraat waann de pastor en zijn gesprekspartner 
zowel naast als tegenover elkaar kunnen staan Het naast elkaar houdt in de gerichtheid 
op de concrete situatie van de gesprekspartner'''' De bereidheid tot en het werken aan 
maximale toenadering tot elkaar staan hierin voorop Het tegenover elkaar houdt ver 
band met het Woord van God Bij de verbondsomgang tussen God en mens neemt het 
Woord van het verbond een centrale plaats in Woorden van verlossing, genade 
bevrijding, hoop en moed kunnen in het pastoraat niet komen van de pastor, maar 
alleen van God Zelf Daarin ligt enerzijds de erkenning van de onmacht van de pastor 
om de ander tot heil te zijn en anderzijds komt erin uit de erkenning dat het in het 
pastoraat met slechts gaat om de relatie tussen mensen onderling, maar eerst en vooral 
om de relatie met God 

BIJ het spreken van Zijn Woord neemt God mensen in dienst Dat geldt voor de 
prediking, maar met minder voor de kerugmatische kant van het pastoraat Het gaat dan 
om het tegenover elkaar van de pastor en degene met wie hij in gesprek is Er is ook 
op het intermenselijke vlak van de pastorale ontmoeting te spreken van nabijheid en 
distantie Hier gaat het echter om iets anders het tegenover van het Woord De pastor 
wordt in dienst genomen om het Woord van God te brengen Als ambtsdrager wordt hij 
gezonden met de opdracht om in Gods Naam om te zien naar de mensen die aan zijn 
zorg zijn toevertrouwd *' 

66 Vgl J Firel a >v p 109 121 WH Velema Het gesprek in het pastoraat m ThR (18) 1975 p 95 
Idem Verdiept pastoraat Het voeren van een pastoraal gesprek Heerenveen 1998 p 9 14 17 19 J F 
Versteeg Het karakter van het ambt volgens Efeziers 4 7 16 m PJ Rossouw (red) Gereformeerde 
Ampsbediemng Pretoria 1988 p 49 74 

67 Zie bij onderdeel 12 2 1 p 313 
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Van het ambtelijke tegenover en de menselijke nabijheid in het pastoraat moet geen 
oneigenhjke tegenstelhng worden gemaakt, alsof ambtehjk besef menselijke toenadenng 
verhindert De pastor als ambtsdrager is tevens mens die in ootmoed beseft dat hijzelf 
met zijn onvolmaakte leven staat coram Deo Deze wetenschap staat toenadering tot de 
ander niet in de weg, maar schept op voorhand een band van solidanteit en bevordert 
een liefdevolle, aanvaardende grondhouding Dat neemt niet weg dat pastoraat ook een 
kritisch aspect blijft behouden De herderlijke zorg van God voor mensen, waarin het 
pastoraat is opgenomen, gaat met voorbij aan de normen, waarden en doelen waarvan 
de Schrift getuigt en is dus niet ethisch, sociaal en maatschappelijk indifferent De 
confrontatie met het kritische tegenover van God en Zijn Woord is een onvervreemd
baar en heilzaam correctief in het pastoraat Het is in de veelkleurige verhouding van 
God en mens onmisbaar in het proces van een voortdurend groeien en verdiept worden 
in de kennis van God en zichzelf hoe de stand van zaken is in de verbondsomgang 
met God, hoe het wezen moet, en hoe het worden kan Voor pastoraat zijn daarom 
nodig zowel het naast elkaar als het tegenover elkaar - als meest gepronunceerde 
momenten waartussen de pastorale ontmoeting zich beweegt - van de pastor en degene 
die bezocht wordt 

Oog voor de veelkleurigheid van de verbondsrelaties 

BIJ pastoraat als verbondsbediening gaat het met om dienst aan het verbond, in de zin 
dat pastoraat gezien wordt als een dienst die het bestaan en het functioneren van het 
verbond tussen God en mens mogelijk maakt Daarmee zou de plaats van de pastor bij 
de verbondsomgang tussen God en mens alleen voorbereidend zijn Van actieve 
betrokkenheid en de reële inschakeling van de pastor bij het verbondsgebeuren kan dan 
geen sprake meer zijn Zoals eerder betoogd, is het verbond tussen God en mens een 
gegeven waar de pastor van uit mag gaan en niet een zaak die hij tot stand moet 
brengen Als uitgangspunt voor verbondstheologie mag gelden wat K H Miskotte kort 
en kernachtig gezegd heeft "de Omgang is" ** Mensen hoeven de verbondsomgang 
met God niet op gang te brengen, want dat heeft God allang gedaan Ook wanneer wij 
het niet ervaren, het geloof als koud en dor beleven, dan nog geldt dat' de Omgang is" 
Want de goddelijke tegenwoordigheid, trouw en ontferming zijn net zo eeuwig als de 
God van het verbond Zelf Dat besef opent de weg naar de vrede die alle verstand te 
boven gaat 

Het werk van de pastor is geen dienst aan het verbond, maar bediening van het 
verbond Daarom mag pastoraat geen vrijblijvend gebeuren zijn, want er ligt roeping, 
toerusting en zending van de pastor door God aan ten grondslag Het is God Zelf die 
verbondsomgang wil hebben met mensen en Hij maakt daarbij gebruik van mensen die 
HIJ zendt In de pastorale ontmoeting mag daarom de God van het verbond met 
verzwegen worden, evenmin als de beloften en de eisen van het verbond, het leven 
waartoe het Woord van verbond oproept, hoe dat leven gestalte krijgt en wanneer 
daartoe aanleiding is, mag aan de mogelijkheid van het breken van het verbond met 

68 K H Miskotte Als een die dient Baarn 1982" p 260 
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alle gevolgen daarvan met voorbijgegaan worden Daarom zal de pastor een open oog, 
een luisterend oor en een opmerkzaam hart moeten hebben voor de persoon met wie hij 
spreekt, want gehalte en gestalte van de verbondsomgang tussen God en de gespreks
partner van de pastor kunnen zeer verschillend zijn is er een kennen van God in de zin 
van de persoonlijke omgang met Hem, of is God de grote Onbekende, is er sprake van 
groei in geloof of van verachtering m de genade, wordt de verhouding tot God geken 
merkt door opstand of overgave, wat voor uitwerking heeft de persoonlijk doorleefde 
omgang met God op het geheel van het leven'' Waar de pastor zijn werk doet in 
gehoorzaamheid aan zijn roeping, zal de levend-dynamische verbondsomgang tussen 
God en mens plaatsvinden Niet op een magische wijze, alsof de pastor macht heeft om 
het verbondsgebeuren op gang te brengen, maar door Woord en Geest van Christus die 
beloofd heeft voorwaar, voorwaar, Ik zeg u Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij 
en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft (Joh 13,20) 

In deze studie is ervoor gekozen om het verbond tussen God en mensen te nemen 
als uitgangspunt voor de visie op het pastoraat Daarmee is tegelijk gezegd dat de 
pastor geen blanco situatie binnenstapt wanneer hij in contact treedt met mensen Er 
zijn reeds bestaande verbondsrelaties De pastor vindt daar zijn werkterrein de 
verbondsomgang tussen God en mens Om de wijze waarop hij zijn werk verricht te 
verhelderen, kan nu opnieuw gebruik worden gemaakt van het begrip 'foederatief paral
lellisme' Door middel van persoon en werk van de pastor wil de drieenige God Zelf 
omgang hebben met mensen (parallelliteitsaspect) De pastor mag zich opgenomen 
weten in het werk dat zijn Zender hem heeft opgedragen in het vertrouwen dat Christus 
door Zijn Woord en Geest mensen inschakelt om anderen te brengen of dichter te 
brengen tot Zijn Vader 

In het pastorale contact moet de pastor zich bewust zijn van de veelkleurige 
aspecten van de verhouding van de drieenige God en de mens als drager van Zijn beeld 
(foederatief aspect) De verbondsomgang van de pastor zelf met God (spiritualiteit) is 
van invloed op het pastorale werk dat verricht wordt Juist als mens die zelf het Woord 
van God heeft leren verstaan als het levende Woord dat de verbondsomgang met God 
bewerkt, wordt de pastor gebruikt door de Geest Is er bij de pastor nauwelijks sprake 
van persoonlijk beleefde verbondsomgang met God, dan komt daarmee het parallelli-
teitsaspect in de pastorale ontmoetingen die hij heeft, onder zware druk te staan Het 
gaat te ver om te stellen dat de verbondsomgang tussen God en mens in het pastoraat 
hierdoor verhinderd wordt Daarmee zou immers de omgang met God opgesloten raken 
in de omgang met de pastor en de kwaliteit van diens persoonlijke geloofsbeleving De 
rechtstreekse relatie van God en de gesprekspartner van de pastor door middel van 
Woord en Geest (foederatief aspect) voorkomt dat Wel kan gezegd worden dat het tot 
een alarmerende verarming van het pastoraat leidt, wanneer de pastor zelf met verder 
komt dan een formele en verschraalde omgang met God 

Is er bij de pastor geen zicht op de veelkleurigheid van de verbondsrelatie tussen 
God en mensen waarvan hij ook zelf deel uitmaakt - dan loopt hij het gevaar geen 
recht te doen aan de menselijke aspecten van de relatie tot God en het levend dynami 
sche karakter daarvan, of zich theologisch tevreden te stellen met pastoraat waarin de 
verbondsomgang met verder reikt dan die van Schepper en schepsel 
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HOOFDSTUK 12 
Resultaten voor de praktijk van het pastoraat 

Deze studie houdt zich bezig met de vraag naar de verhouding van God en mens in het 
pastoraat Bij het zoeken naar een antwoord is weloverwogen aansluiting gezocht bij de 
klassieke gereformeerde theologie Bijbels-theologische motieven zijn onderzocht en 
hebben geleid tot de typenng "foederatief parallellisme" om daarmee de veelkleunge 
verhouding God en mens aan te duiden De implicaties daarvan voor pastoraat als 
theologische discipline en de plaats van de pastor daarin zijn in het vorige hoofdstuk 
geschetst Tenslotte kunnen nu de resultaten van de voorgestelde verhouding van 
trinitansche en antropologische aspecten in de nchting van de praktijk van het pastoraat 
verwerkt worden Met name in § 12 3 1 worden in het kader van het pastorale contact 
de mogelijkheden geschetst voor de praktijk van een meervoudig perspectivisch 
pastoraat 

12 1 Dynamische verbondsrelatie in het middelpunt 

Pastoraat als verbondsbediening ziet de mens als beeld van God Met het beeld-zijn is 
de relatie met God gegeven De mens kan niet Gods beeld zijn zonder dat hij in relatie 
tot God staat Het scheppend spreken van God is basis van de woord-antwoord relatie 
tussen God en mens Het gaat hier met om een formele capaciteit tot relationele struc
turen De omgang tussen God en mens is niet een willekeung contact en de relatie tot 
medemensen is geen normloos gebeuren In de gereformeerde theologie zijn vanouds 
de constitutieve elementen van een verbond onderkend in het spreken van God in Gen 
1,26 bevel en belofte, opdracht en zegen waarop de mens dient te reageren ' In 
Genesis 1 en 2 verkeert het verbond in de protologische fase Constituerende elementen 
zijn aanwijsbaar, maar een bredere uitwerking is pas verderop in de Bijbel te vinden 
De verbondsgedachte impliceert de noodzaak van een positief antwoord in gehoorzaam
heid aan het Woord van God Dit laatste is de vorm waarin de mens zijn bestemming 
als beeld van God verwerkelijkt Het wil zeggen dat hij m liefde en gehoorzaamheid 
het verbond met God onderhoudt en bewaart en op die wijze de heerlijkheid van God 
weerspiegelt 

Het hoort bij de grandeur van het mens-zijn dat hij vanaf het begin met slechts 
indirect wordt aangesproken maar rechtstreeks Daarom houdt de verbondsrelatie ook 
in dat de mens zijn antwoord niet alleen indirect maar ook rechtsreeks aan God moet 
geven Deze gestructureerde en inhoudelijk bepaalde theologische momenten moeten in 
de praktijk van het pastoraat verwerkt worden De relaties tot God, medemens, de 
overige schepping en zichzelf zijn niet normloos, maar staan in een verbondskader dat 
inhoudelijk bepaald wordt door het Woord van God Om recht te doen aan de rijke ge
schakeerdheid en de dynamiek van de relatie tussen God en mens is het nodig in het 

1 Vgl WH Velema, BCD, p 331 v B Wentsel Dogmatiek, deei 3a p 617-622 
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pastoraat rekening te houden met de verschillende gezichtspunten die eerder in deze 
studie zijn aangewezen 

Perspectivische verbondsaspecten 

De verbondsverhouding tussen God en mens kent verschillende perspectieven Foedera-
tief parallellisme bedoelt die ten volle tot hun recht te laten komen Het gaat daarbij 
niet om een formeel parallelliteitsaspect of een algemeen verbondsbegnp Het parallel 
lisme tussen God en mens is niet formeel maar foederatief van aard Zowel het 
parallelhteitsaspect als het foederatieve aspect zijn geheel en al te betrekken op wat de 
Schnft getuigt van de levende en vaak verrassende relatie tussen de drieenige God en 
de mens als beeld van God Daarachter staat de overtuiging dat de verhouding van God 
en mens bepaald en genormeerd wordt door wat de Bijbel ons daarover zegt Door een 
bijbels georiënteerd foederatief parallellisme kan de eigenheid van God en mens als af
zonderlijk perspectief gerespecteerd worden zonder de relatie tussen beiden uit het oog 
te verhezen God en mens zijn niet gelijkwaardig, ook niet op het vlak van het ver
bond De asymmetrische parallelliteit blijft bestaan omdat God het verbond met de 
mens opricht (monopleunsch aspect) en mensen het wel vrijwillig aanvaarden (dupleu-
nsch aspect), maar niet inhoudelijk bepalen noch in eigen kracht kunnen bewaren De 
inhoud van het verbond is alleen door God bepaald Hij geeft aan hoe Hij als drieenige 
God met mensen omgaat en hoe Hij wil dat mensen met Hem, met elkaar en met de 
schepping omgaan Verkiezing en verbond hebben daarin een eigen plaats evenals werk 
en Woord van God en de daden en verantwoordelijkheden van mensen In Zijn omgang 
met mensen is God er niet op uit om de humaniteit van mensen weg te nemen of in te 
perken, maar juist tot zijn doel te laten komen Wanneer God Zich in relatie stelt tot de 
mens als Zijn beeld is daarmee met de inperking van de menselijke vnjheid en ver
antwoordelijkheid gegeven, maar juist de mogelijkheid en de werkelijkheid ervan, 
gerelateerd aan de verhoudingen en structuren waann God de mens geschapen en be
doeld heeft Dat geeft ruimte aan de menselijkheid van de pastor en van degene die 
bezocht wordt, terwijl het niets afdoet aan het feit dat God Zelf omgang zoekt met deze 
concrete mens ^ 

In het licht van de foederatieve parallelliteit zijn de dingen die de drieenige God op 
het niveau van de eeuwigheid doet niet toegankelijk vanuit menselijk perspectief 
Alleen in zoverre God in Zijn openbaring iets bekendmaakt van Zijn wezen, werk en 
raad kan dat binnen het menselijke perspectief worden gekend en ervaren Van een 
verbondsinteractie op basis van gelijkwaardigheid tussen God en mens kan geen sprake 
zijn Dat kan ook met verwacht worden omdat mensen met als God zijn Ontkenning 
of miskenning van deze asymmetrie leidt tot een structureel overvragen van de mens 
in het pastoraat waarvan existentiële frustratie of indifferentie het gevolg kunnen wor
den Het niet aan God gelijk zijn is geen nadeel voor de mens, maar schenkt hem de 
vrijheid en identiteit van zijn eigen plaats Op die plaats kan hij als beeld van God 

2 Vgl GC BtTkoüvier, De voorzienigheid Gods Kampen 1950, p 180 het handelen van God is zo groot 
en vol van majesteit dat het de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid in zich besluiten kan 
zonder daardoor aangetast of ook maar begrensd te worden 
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functioneren binnen de mogelijkheden en begrenzingen die daaraan verbonden zijn, in 
het vertrouwen dat alles wat zijn menselijke verantwoordelijkheden te boven gaat in 
Gods hand is Slechts in een relatie van geloof kan de mens zich overgeven aan het 
werk van God dat in vele opzichten voor hem onzichtbaar is en ondoorgrondelijk blijft 
(Hebr 11,1) Pastoraat als verbondsbediening houdt zich daarom niet bezig met het 
verklaren of verdedigen van wat God doet, wel is het de taak van de pastor om in 
woord en daad te wijzen op de betrouwbaarheid en troostvolle nabijheid van God 
waarin mensen zichzelf mogen worden en zijn 

Dvnamische verbondsaspecten 

Vanuit pastoraal perspectief hebben wij te maken met God zoals Hij Zich aan ons 
openbaart Het bijbelse gegeven dat de mens het beeld van God is, neemt daarbij een 
belangrijke plaats in Ieder mens staat krachtens zijn schepselmatige bestaan reeds in 
een relatie tot God als Schepper van zijn leven Foederatieve parallelliteit beschouwt 
deze relatie met als een statisch gegeven, maar als een dynamische realiteit Mensen 
worden als beeld van God getekend in hun heerlijkheid maar ook in hun ellende, 
behoefte aan verlossing en vernieuwing en in het herstel dat door de genade van 
Christus en het werk van de Heilige Geest teweeg wordt gebracht Grootheid, verval en 
herstel in voorlopige en eschatologische zin van de mens als beeld van God, zijn geen 
dramatische aspecten van archetypische oerbeelden die psychologisch te duiden zijn, 
maar zij bevinden zich in het vlak van het verbond tussen God en mens en de his
torische gang van dat verbond voor de mensheid als geheel en voor ieder mens in het 
bijzonder De zonde waann mensen leven, voorziet hun relatie met God van een 
negatief voorteken, maar heft de verbondsverhouding met op en verwijdert die daarom 
evenmin uit het centrum van het pastoraat Dat God Zich als de Drieenige wil laten 
kennen door Zijn openbanng houdt onder meer ook in dat Hij met mensen de weg wil 
gaan van verlossing van zonden en vernieuwing naar het beeld van Christus Daarom 
laat zich de relatie tussen God en mens met wegdenken uit de kern van de praktijk van 
het pastoraat 

Vanuit foederatief parallellistisch standpunt kan gezegd worden dat de relatie van 
God als Schepper met de mens als Zijn beeld erop aangelegd is om Hem te leren 
kennen in alle volheid als de God van het verbond en van de verkiezing De wijze van 
omgaan die God daarbij gekozen heeft, houdt in dat mensen verantwoordelijk worden 
gehouden voor wat zij met de belofte en de eis van het verbond doen ' Pastoraat heeft 
daarom te maken met mensen die geen statische, maar een dynamische relatie met God 
hebben Op de weg van verharding en vervreemding van God wordt de verbondsmatige 
relatie van menselijke kant af negatief geladen Het wordt ons als een dynamisch ge
beuren getekend waarbij plotselinge versnellingen mogelijk zijn (de farao van Egypte, 
Ex 7-15) of een geleidelijk wegzakken (bijvoorbeeld Eli, 1 Samuel 2), maar ook een 
afdnjven ondanks momenten van bezinning (Saul, Judas) In de gelijkenis van de 
verloren zoon (Luk 15, 11-32) geeft Jezus op een indnngende wijze aan dat God mets 

3 Over het samengaan van belofte en eis van het verbond J van Genderen Verbond en verkiezing 
Kampen 1983 p 58 66 
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liever heeft dan dat mensen op de weg van de vervreemding van het vaderhuis 
terugkeren (vgl Ezech 18, 33,1-20) In de weg van genade en geloof wordt de ver-
bondsrelatie met God getekend door het delen in het heil van Christus door de Heilige 
Geest 

Het delen in het heil van God is niet als een procesmatig gebeuren te beschouwen 
waarin ononderbroken kwalitatieve en/of kwantitatieve voortgang wordt geboekt Het 
is evenzeer een dynamisch gebeuren als de weg van vervreemding van God Bij het 
delen in het heil mag gewezen worden op het beeld van de ware wijnstok en de ranken 
die vruchten dragen (Joh 15,1-8) Om vrucht te kunnen dragen is het geënt zijn van de 
takken op de wijnstok een conditio sine qua non Het beeld van de wijnstok, de ranken 
en de vruchten zou kunnen leiden tot allerlei speculaties over factoren die de opbrengst 
van de vruchten beïnvloeden temperatuur, zon, regen, gesteldheid van de bodem, 
ziekte, verlies door vraatzucht van dieren De tekst zelf geeft daartoe geen aanleiding, 
maar spreekt op een eigen wijze over factoren die de opbrengst bepalen Het al dan 
met dragen van vruchten is volstrekt afhankelijk van het wel of met verbonden zijn met 
de wijnstok (vgl verzen 2,4 en 6) Hoe meer vruchten, des te beter, want het is tot 
verheerlijking van de Vader wanneer de ranken veel vruchten dragen (vers 8) Naast 
het verbonden zijn met de wijnstok wordt de mate van vruchtdragen van de ranken in 
verband gebracht met het snoeien door God de Vader als de landman (vers 1-2) In 
deze laatste woorden is terug te vinden dat vruchtdragen niet eenvoudig een kwestie is 
van een lineair vermeerdenngsproces, maar ook van terugsnoeien om tot de maximale 
opbrengst te komen 

Al IS er sprake van een verbondsverhouding tussen God als Schepper en de mens 
als beelddrager, toch is deze relatie op zichzelf nog met voldoende om te delen in het 
heil Het door God geschapen zijn, roept om het geloof en de persoonlijke omgang 
waarin de Dneenige Zich ten volle wil laten kennen Zoals boven aangegeven, is het 
geloof in Chnstus en de geloofsverbondenheid met Hem absoluut noodzakelijk om te 
kunnen delen in het heil van God Pastoraat mag daarom met uitgaan van de gedachte 
dat alle mensen op voorhand reeds zouden delen in het heil, of dat zij de mogelijkheid 
om aan het heil deel te krijgen door eigen inspanning en middels een eigen invulling 
effectief kunnen maken - waardoor mensen juist op het punt van het (leren) kennen van 
de Ander met gewezen worden op de verbondsverhouding die dit kennen beoogt, maar 
op zichzelf aangewezen blijven ^ Het geeft des te meer de noodzaak aan om in het 
pastoraat nadrukkelijk aandacht te geven aan de Schriften die getuigen van Christus en 
die WIJS maken tot zaligheid (Joh 5,39, 2 Tim 3,15) 

Door het foederatieve element te betrekken op het parallelliteitsaspect in de verhou
ding God en mens in het pastoraat kunnen de meervoudige perspectieven zoals we die 
bij Calvijn hebben aangetroffen, volledig tot hun recht komen in hun onderlinge 
dynamische betrokkenheid De effectiviteit van de verbondsrelatie ligt vast in het 
eeuwigheidsperspectief van de verkiezing, maar de dynamische verbondsrelatie bevindt 
zich in de historie In die verbondsrelatie is er oog voor de breuk in de verhouding 
tussen God en mens, maar ook voor Gods trouw als Schepper, Verlosser en Vernieu
wer en voor de sociale verhoudingen waarin mensen ten opzichte van elkaar staan en 

4 Vgl hoofdstuk 8 p 211 
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voor het rentmeesterschap over de schepping, daar al deze elementen gegeven zijn met 
de visie op de mens als beeld van God en ook teruggevonden worden in belofte en eis 
van het verbond Naast de verantwoordelijkheid van ieder mens ten opzichte van God 
als Schepper is er ook oog voor de mens als gelovige en zijn relatie tot Christus en de 
strijd tussen oude en nieuwe mens waarin de werking van de Heilige Geest van groot 
belang is De gestalte van het Koninknjk van God wordt zichtbaar door de werking van 
de Geest in de gelovigen en de gemeenschap der heiligen wordt beoefend als uitvloei
sel van de omgang met God Want het heil is wel ten volle en zonder voorbehoud in 
Christus gegeven, maar "elk mens is een nieuwe realiteit, aan wie dat heil ten eerste 
bemiddeld en ten tweede toegeëigend en toegepast en in wie het ten derde uitgewerkt 
moet worden" ^ Binnen de verbondsverhouding is ruimte voor ontwikkeling voort
gang, terugslag, snoeien van de ranken om meer vruchten te verkrijgen, strijd en 
overwinning De verhouding van God en mens daann is parallel en foederatief bij de 
mens in zondige vervreemding van God komen enkel slechte vruchten (Mat 7,17-20), 
de gelovige komt, geleid door de Geest, tot werking en bloei als beeld van God, als 
kind van de Vader, als medemens voor de naaste en als rentmeester over de schepping 

12 2 Pastoraat, gemeente en ambt 

In het verbond tussen God en mens komen mensen niet slechts voor als enkelingen Er 
lopen ook lijnen naar de gemeenschappelijke verbanden waarin zij staan huwelijk, 
gezin, familie, kerkelijke gemeenschap en andere sociale verbanden Vanuit ecclesiolo-
gisch gezichtspunt is de visie op het verbond tussen God en mens in hoge mate 
bepalend voor de kijk op de kerk Zonder op de verschillende posities in te gaan die 
daarover zijn ingenomen, kan gesteld worden dat het behoort tot de algemene over
tuiging in de gereformeerde theologie dat God de gemeente heeft voorzien van amb
ten ' Reeds bij Bucer, Calvijn en Voetius is de overtuiging te vinden dat Christus als 
Pastor Bonus door de ambten Zijn gemeente wil leiden en regeren 

12 2 1 Gemeente en pastoraat 

Pastoraat geschiedt in de vorm van de gerichtheid op persoonlijke omstandigheden van 
mensen Bij een pastoraal gesprek zal in de regel gedacht worden aan een ontmoeting 
tussen een beperkt aantal personen Dat geeft immers de eigenheid aan van pastoraat 
ten opzichte van catechese en prediking als vormen van verbondsbediening aan 
meerdere mensen die daarvoor bijeen zijn gekomen Toch moet de aandacht voor het 
persoonlijke aspect van het pastoraat met de verbinding met de gemeenschap uit het 

5 AA van Ruler 7WI p 175 
6 Vgl de klassieke bevestigingsformulieren voor predikanten en ouderlingen Zie voor verdere studie en 

literatuurverwijzing C Trimp Mmislenum Een introductie in de reformatorische leer van het ambt 
Groningen 1982, PJ Rossouw, (red) Gereformeerde Amp^bedienmg Pretoria 1988 p 109 182 W 
van 't Spijker e a (red), De kerk Wezen weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting 
Kampen 1990 p 279-281, 331 v 392 472 
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oog doen verliezen In de Bijbel wordt gesproken over de gelovige als persoon, maar 
ook over de gelovige die deel uitmaakt van een grotere gemeenschap De gelovigen 
vormen samen het lichaam van Christus (Rom 12,5, 1 Kor 12,27, Ef 4,12, 5,23, Kol 
1,24, 3,15), ZIJ worden genoemd het volk van God (Ex 6,7, Lev 26,12, Ps 33,12, 
95,7, 100,3, Jes 40,1, Jer 7,23, 2 Kor 6,16, Hebr 4,9, 8,10, 1 Petr 2,9-10), de 
bruidsgemeente van Chnstus (Joh 3,29, Opb 21,9, 22,17) en de tempel van de Heilige 
Geest (1 Kor 6,19) Het laat zien dat de gelovige deel uitmaakt van de gemeente die 
een verbondsgemeenschap is Enkeling en gemeenschap vormen geen tegenstelling De 
gemeente is de gemeenschap der heiligen waarin de gelovige niet alleen staat maar zich 
opgenomen weet in de gemeenschap die de Heilige Geest heeft tot stand gebracht In 
die verbondsgemeenschap komt God naar mensen toe, troostend en bemoedigend 

In deze kerkelijke gemeenschap neemt verbondsomgang een voorname plaats in 
mensen hebben een verbondsrelatie met God en worden opgeroepen Hem te zoeken 
Door het gehoor geven aan deze oproep, vormen de gelovigen een gemeenschap die de 
Naam van God belijdt, zij zien Zijn uitreddingen, ervaren vreugde, zijn dankbaar, 
dorsten naar gerechtigheid, schuilen bij God en herkennen Hem in hun eigen leven, zij 
hebben deel aan de door het geloof bewerkte mystieke ervaring van Chnstus of zoeken 
daarnaar Het wandelen met God roept ervanng van een eigen soort op Het is een 
zoeken en vinden van God in de weg van gebed, geloof en gehoorzaamheid Dit zoe
ken IS geen onzekere speurtocht, want het rust in het verbond met God Hij roept en 
belooft en daarom gaan mensen op zoek om Hem voor het eerst of opnieuw te vinden 
en in de omgang met Hem verdiept en opgebouwd te worden 

Een kerkelijke gemeenschap bestaat uit mannen en vrouwen met aanzienlijke 
verschillen in leeftijd, achtergrond, opleiding, maatschappelijke en financiële positie, le
venshouding, ervaring, spiritualiteit, gezondsheidstoestand (lichamelijk en psychisch) en 
andere levensomstandigheden Voor het pastoraat zijn al deze mensen te benaderen 
vanuit het gemeenschappelijke gezichtspunt van de veelkleunge verbondsverhouding 
tussen God en mens Van een pastorale benadering van de gemeente, zal een stuk 
toerusting uitgaan de pastorale houding die in de verbondsgemeenschap zichtbaar 
wordt, mag daar ook geleerd worden om zowel binnen als buiten de kerkelijke 
gemeenschap gepraktiseerd te worden In die zin kan van pastoraat ook gesproken 
worden als een authentieke levenshouding die de gelovige en de gemeente zich eigen 
maakt en beoefent 

Foederatief parallellisme heeft oog voor het bestaan van de relatie tussen God en 
mens, de persoonlijke en gemeenschappelijke kant daarvan en voor de dynamiek in die 
relatie (ontkenning - erkenning, schepselmatig - geloofsmatig, terugval - groei) Pasto
raat dient hiermee rekening te houden Mensen die wel als beeld van God in relatie 
staan tot hun Schepper, door henzelf in positieve of negatieve zin ervaren, kunnen niet 
op gelijke wijze benaderd worden als mensen die weloverwogen hun plaats innemen in 
de gemeente als verbondsgemeenschap en door geloof delen in het heil van God 
waarvan de intieme omgang met Hem deel uitmaakt 

Soms wordt pastoraat geplaatst in de sfeer van de algemene zorg waartoe mensen 
in een samenleving zich geroepen en verplicht voelen pastoraat met de samenleving als 
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horizon' De verbinding tussen pastoraat en kerk enerzijds en pastoraat en ambt 
anderzijds verloopt langs de lijn van het algemene naar het bijzondere van de algeme
ne zorg van mensen onder elkaar naar de zorg voor een specifieke groep (kerk), door 
een speciale groep (ambtsdragers) Wat in de kerk en door de ambtsdragers geleerd 
wordt, kan omgekeerd weer gebruikt worden in de algemene zorg van mensen onder 
elkaar Het principiële uitgangspunt ligt echter in de algemene menselijke betrokken
heid op elkaar 

BIJ pastoraat als verbondsbediening is de blikrichting van meet af aan anders Niet 
het algemeen menselijke, maar het specifiek theologische is hier het uitgangspunt het 
herderschap van God, de zorg van de drieenige God voor de mens als Zijn beelddrager 
die in de gemeente als verbondsgemeenschap zichtbaar worden Verbondsmatig legt 
God Zich vast om deze zorg aan mensen te besteden (foederatief aspect) Naast de di
recte zorg van God aan mensen, roept Hij ook mensen op om in Zijn Naam zorg te 
dragen voor de naaste (parallelliteitsaspect) Pastoraat als verbondsbediening verstaat 
zichzelf dus als een onderdeel van de beweging die van God uitgaat en mensen in be
weging zet om met en voor God te leven Alle gelovigen worden geroepen zich bij 
deze pastorale bewogenheid van God te laten inschakelen (Mat 22,39p, Rom 13,8vv, 
Gal 5,13 15, Jak 2,8), maar sommigen ontvangen daarbij een bijzondere plaats zij 
worden door God gezonden ^ Onder de vele voorbeelden uit het Oude Testament is te 
denken aan Mozes (Ex 3,10 15, 7,16, Num 16,28), Gideon (Richt 6,14), Jesaja (Jes 
6,1-13), Jeremia (Jer 1,4-19, het gezonden zijn door God is bij Jeremia het beslissende 
verschil met de leugenprofeten, vgl Jer 21 t/m 28), Ezechiel (Ezech 2,1-8) en de 
kleine profeten Jezus getuigt ervan dat ook Hij door God gezonden is en wil als zoda
nig erkend worden Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te 
doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft , Joh 6,38, vgl 17,21-25 (zie 
Luk 4,18-19) Evenals Christus gezonden is, zendt Hij Zijn discipelen om in Zijn 
Naam het werk te doen dat HIJ hun opdraagt (Joh 17,8,18, 20,21, vgl Mat 10,16,40, 
Mrk 9,37, Luk 10,3,16) Daarbij geldt de regel Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt 
MIJ, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft , Joh 13,20 Het 
besef dat sommige gelovigen door God gezonden worden om een bijzondere taak te 
vervullen, blijft levend in de gemeente van het Nieuwe Testament (Hand 6,3, 15,22-
27, Rom 10,15, 1 Kor 1,17, 1 Thess 3,2) De eenheid van de nieuwtestamentische ge
meente met Christus en met elkaar, blijkt harmonieus samen te gaan met een grote ver
scheidenheid van gaven tot opbouw in geloof en liefde (Rom 12,4-8, 1 Kor 12, Ef 
4 1-16) Uitgangspunt daarbij is en blijft Christus heeft zowel apostelen als profeten 
gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot 
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus , Ef 4,11-12 De identiteit van 
het pastoraat is daarmee diep verankerd in het zich gezonden weten door God Pasto
raat is niet een bijzondere verschijningsvorm van een stukje algemene zorg van mensen 
onder elkaar, maar het is een bijzondere vorm van betrokkenheid van mensen op elkaar 
in de Naam van God Daarbij ligt de eerste verantwoordelijkheid \an het pastoraat in 

7 Vgl G Heitink Pastoraat als hulp\erlenmg Kampen 1984' p 237 ev 347 350 D Tieleman 
Geloofscrisis als gezichtsbedrog Spiritualiteit en pastoraat in een postmoderne cultuur Kampen 1995 
p 144v 154 157 168 180 

8 Vgl B Wentsel Dogmatiek deel 4b p 575 591 
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de gemeente, die immers als lichaam van Christus opgebouwd moet worden Verder is 
de gemeente als verbondsgemeenschap betrokken bij de roeping, de zending en de 
voortgang van het pastoraat Daarin wordt ten volle gehonoreerd dat het Chnstus is die 
m Zijn liefdevolle zorg voor Zijn gemeente gebruikmaakt van mensen die daarvoor een 
bijzondere opdracht ontvangen 

De grens tussen wat wel en met als pastoraat is te beschouwen, kan niet zo heel 
gemakkelijk getrokken worden Niet snel zal iemand willen ontkennen dat het gesprek 
van Jezus met de Samaritaanse vrouw pastoraal van aard was (Joh 4,1-42) Aan de 
andere kant is met ieder gesprek van een kerkelijke ambtsdrager met iemand die niet 
tot een gemeente behoort, te beschouwen als pastoraat Het is goed ter wille van de 
duidelijkheid enige terminologische afbakening te geven Het is te vaag om te stellen 
dat alle activiteiten van de pastor als pastoraat kunnen worden aangemerkt Aansluitend 
bij het proprium van pastoraat als verbondsbediening wordt hier gesproken over 
pastoraat als de liefdevolle zorg van God voor mensen, door middel van ambtsdragers 
Pastoraat is en blijft op deze wijze sterk verbonden met de kerkelijke context waann 
de ambtsdragers functioneren Het wil met zeggen dat de openheid van de pastor naar 
de wereld buiten de kerk wordt afgedicht Het lijkt echter beter om in het laatste geval 
met zozeer van pastorale alswel van missionaire presentie te spreken, waarbij de 
ecclesiologische wortels een onmisbaar onderdeel zijn ' 

12 2 2 De pastor als ambtsdrager 

Gezonden door God, verbonden met de ambten van Christus 

Er is in de gereformeerde ambtsopvatting een nauwe verbinding tussen de ambten in 
de gemeente en de ambten van Christus, omdat Hij de Middelaar is (1 Tim 2,5) door 
Wie WIJ toegang hebben tot de Vader (Ef 2,18) Hij herstelt de gemeenschap door de 
kloof tussen God en mens te overbruggen Verbondsomgang is door Chnstus bemiddel
de omgang tussen God en mens '" Ambtsdragers ontvangen daarin een eigen plaats 
Met behoud van hun eigenheid als mensen worden zij door de Geest ingeschakeld om 
anderen door Christus te brengen tot en op te bouwen in de gemeenschap met de 
Vader Het belang van de ambten is dat God daardoor Zijn verbondsvolk tegemoet 
komt Zo wil Hij present zijn en Zijn Aangezicht vertonen in het midden van Zijn volk 
Hienn ligt de legitimatie van het ambt " In de gereformeerde visie komt het ambt met 
op uit de gemeente, maar het is gave van Christus aan de gemeente, waarvoor naast het 
geloof een aparte roeping nodig is Wie geroepen is, mag zich gezonden weten om met 
de volmacht van het Woord in de gemeente te werken Niemand is daartoe geschikt 
enkel op grond van algemeen-menselijke kwaliteiten De gave van de Geest is hiervoor 

9 Het IS hier met de plaats om uitgebreid in te gaan op de positie van pastores die werkzaam zijn in 
ziekenhuizen verpleeghuizen de krijgsmacht industrie en allerlei andere instellingen Wel wordt hier 
het standpunt ingenomen dat dit werk uitgaat van en gedragen wordt door de kerken 

10 Vgl FG Immmk Jezus Chnstus profeet priester koning Kampen 1990 p 88 e v 
11 Vgl C Trimp Mimstenum p 7 e v 
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beslissend (Hand 20,28) '" Bedoeld om te functioneren in en door en voor de ge
meente, staat het ambt in dienst van de regering van Chnstus Daarom is een ambtsdra
ger geen functionans van de gemeente, maar knecht van Chnstus en in de bediening 
van het verbond door middel van het Woord van Chnstus zal hij dienaar van de ge
meente zijn (Kol 1,25) 

Wanneer aan deze ambtelijke zijde van het pastoraat wordt voorbijgegaan, is het 
gevaar groot om werk en persoon van de pastor te onder- of overwaarderen Onder-
waardenng mondt gemakkelijk uit in een theologie met docetische trekken Kerugmati-
sche elementen gaan dan zo sterk overheersen dat voor menselijke aspecten bijna geen 
oog meer is Overwaardermg kan leiden tot een zicht op de pastor dat welhaast Messi
aanse trekken vertoont het optreden van de pastor is op zichzelf al heilbrengend Er zal 
een duidelijk evenwicht moeten zijn tussen Woord- en daadverkondiging Te veel 
accent op de verkondiging van het evangelie devalueert het kerugma tot een "Fremd-
korper" in het pastorale gesprek dat te veel op afstand blijft van het concrete leven van 
het gemeentelid Een helder zicht op de ambtelijke zijde van het pastoraat kan hier be
hulpzaam zijn de dne ambten van Chnstus - profeet, priester en koning - vormen een 
eenheid met dne onafscheidelijke aspecten In zijn ambtelijke dienst namens Chnstus 
in de gemeente zal de pastor zijn profetisch getuigenis met een pnesterlijke bewogen
heid en een koninklijke beslistheid om te stnjden voor de heiliging van het leven, laten 
samengaan '̂  

Deze ambtelijke visie op de positie en het werk van de pastor geeft plaats aan de 
antropologische aspecten van de pastorale ontmoeting, terwijl het resultaat van het 
pastoraat niet afhankelijk wordt gemaakt van het menselijke optreden Het werk van de 
Heilige Geest blijft onvervangbaar en noodzakelijk Dat neemt de verantwoordelijkheid 
van de pastor met weg, maar het geeft wel rust en ruimte om in de pastorale ontmoe 
tmg zichzelf te zijn het concrete menselijke leven van ambtsdragers maakt het werk 
van de Geest met onmogelijk, maar het wordt ingeschakeld in de verbondsomgang 
tussen God en mens Daarmee is tevens de blijvende opdracht gegeven zich onder 
leiding van de Geest te laten toerusten zowel in zaken van geloof en geestelijk leven 
als op het punt van de omgang met mensen 

Omdat God Zelf door Zijn Woord en Geest present wil zijn in het pastoraat, blijft 
een inhoudelijk juiste weergave van het Woord nodig Daarvoor is studie en toerusting 
onmisbaar Niet iedere pastor is in elk opzicht van het pastorale werk even sterk. 
Samenhangend met eigen achtergrond, geestelijk leven en andere factoren die een 
mensenleven beïnvloeden, kunnen er bepaalde eenzijdigheden aanwezig zijn Het is 
goed daarop alert te zijn (of zich er door anderen op attent te laten maken) en te 
werken aan verandering Ovengens moet dat met leiden tot een ongezond perfecti
onisme, want daarbij wordt gemakkelijk de indruk gewekt dat de persoon van de pastor 
de identificatie-figuur is voor de ander in het pastoraat Die taak is te zwaar Mensen 
stellen vroeg of laat teleur De Schrift roept op, met om het goede voorbeeld van de 
pastor, maar het goede voorbeeld van Christus na te volgen (Rom 15,5, Ef 5,1, Fil 
2,5-6) In zoverre de pastor dat beeld vertoont, is hij een levende en authentieke 

12 Vgl JP Versteeg, Nieuwtestamentisch profiel van de ouderling, in D Koole en WH Velema, Uu 
liefde tot Chnstus en zijn gemeente. Kampen 1982, p 22 e v 

13 Vgl ES Klein Kranenburg, Tna/oog, p 187 
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verwijzing naar zijn Zender (1 Kor 4,16, 11,1, Fil 3,17, 4,8-9, 1 Thess 1,6, 2,14, 2 
Tim 1,13, Hebr 6,12) en staat hij met heel zijn leven in dienst van het pneumatolo-
gisch getoonzette verbondsomgang van God met mensen 

Spiritualiteit 

De eigen spiritualiteit van de pastor als ambtsdrager is daarbij een niet te onderschatten 
factor hij spreekt zoals hij leeft en de authenticiteit van beide is medebepalend voor de 
herkenning en het relevantiebesef van degene met wie hij spreekt'" De pastor is als 
persoon geheel en al betrokken bij het pastorale contact met de ander Zijn karakter, 
levensinstelling, wijze van omgaan met anderen en zichzelf, blijven niet onopgemerkt 
Zowel de verbale als non-verbale communicatie (lichaamstaal, zakelijke, vlotte of 
slordige presentatie, prekerige toon, onrustige, gehaaste motoriek) laat indrukken achter 
Het IS niet te verbergen in hoeverre de pastor zelf emotioneel en persoonlijk betrokken 
is bij wat hij zegt en in hoeverre hij de relevantie van bepaalde vragen heeft doorleefd 
of het gewicht van bepaalde moeiten inschat of een stuk problematiek (mede) heeft 
doorworsteld Het besef geroepen en gezonden te zijn om onderdeel te zijn van de 
beweging van God uit naar mensen toe, moet in de houding van de pastor te herkennen 
zijn niet als een autoritaire trek of een betweterige instelling, maar als een uitstraling 
van warmte, persoonlijke betrokkenheid, enthousiasme en authenticiteit Terecht zegt 
E S Klein Kranenburg dat een gezonde en werkzame spiritualiteit in het leven van de 
pastor hem kwalificeert "als existentieel bondgenoot van de hem toevertrouwde naaste, 
in het perspectief van diens menswording" '̂  

Dit houdt onder meer ook in dat de pastor zich niet presenteert als een geestelijke 
supermens met alleen maar positieve eigenschappen Alle woorden die de pastor zegt, 
slaan immers ook terug op hemzelf Daarom zal ook over minder positieve punten op
recht gesproken moeten kunnen worden Zo zal de pastor als mens herkenbaar blijven 
inclusief zijn zwakheden, kwetsbaarheid, fouten en twijfels Eerlijk ervoor uitkomen 
(solidariteit) betekent nog niet dat men zich erbij neerlegt (passiviteit) Met zijn eigen 
persoonlijk leven en beleven als illustratie kan de pastor aangeven dat hij eraan werkt 
om de verbondsomgang met God zo goed mogelijk gestalte te geven, ook m de strijd 
om de heiliging van het leven en de worsteling om de zekerheid van geloof en genade 
te beleven Omgekeerd is het voor de pastor van groot belang om te peilen wat de 
ander bezighoudt moeite, zorg, weerstand, verdriet, vertrouwen, liefde, trouw, overgave 
enz Worden deze dingen niet serieus genomen, dan wordt herkenning en relevan
tiebesef van het Woord in het pastoraat geblokkeerd 

Voor het (kunnen) luisteren naar de woorden van Christus is de band met de 
Schnft onmisbaar voor zowel de pastor als degene met wie hij spreekt " De Bijbel is 

14 Vgl G Heitink, Tussen zeggen en zwijgen, Grondwoorden in het pastorale gesprek. Kampen 1994 p 
9v In Praktische Theologie spreekt Heitink ook over de spiritualiteit van de pastor (p 305 e v) maar 
bij de vorming en beoefening daarvan legt hij meer de nadruk op de omgang met gelovige mensen dan 
op de omgang met het Woord van God 

15 ES Klein Kranenburg, a IV, p 219 
16 Vgl ES Klein Kranenburg, (2 w, p 141 
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een boek dat in tijd en cultuur ver van ons afstaat. Het is een te simpele voorstelling 
van zaken om te denken dat God sprekend kan deelnemen aan het pastorale gesprek 
door voor te lezen uit Zijn Woord." Er is meer nodig: de inschakeling van de pastor 
om het spreken van God in Zijn Woord door de werking van de Geest verstaanbaar te 
maken. Deze inschakeling is er geen garantie voor dat het Woord in het pastoraat niet 
misbruikt kan worden, of door de inbreng van de pastor wordt verduisterd zodat het 
werk van de Geest in de weg wordt gestaan en er van werkelijke verbondsomgang met 
God geen sprake is. De oorzaak daarvan ligt niet in het Woord van God, maar in het 
misbruik dat mensen ervan maken. Daarom heeft de pastor nodig de houding van een 
verbi Divini minister, iemand die in navolging van Christus en bewust van zijn roeping 
door God uit is op dienst aan de naaste. Vanuit het geloof dat Christus present is waar 
twee of drie in Zijn Naam vergaderd zijn (Mat. 18,20), spreekt de pastor met zijn 
naaste. Alleen door Zijn presentie wordt het pastorale gesprek tot verbondsbediening op 
persoonlijk niveau. 

Wordt de indruk gewekt dat de nabijheid van God geheel of gedeeltelijk afhanke

lijk is van de tussenmenselijke relatie die de pastor aangaat, dan wordt tekortgedaan 
aan de soevereiniteit van God en er worden verwachtingen gewekt die de pastor niet 
waar kan maken. De diepste troost wordt ervaren in de nabijheid van God (zie het 
antwoord van God aan Elia, 1 Kon. 19, 918 en het slot van het boek Job). De 
nabijheid van God valt evenwel niet samen met de nabijheid van de pastor. Het besef 
van de gelovige dat hij leeft coram Deo is bij Bucer, Calvijn en Voetius verbonden met 
de werking van de verhoogde Christus door middel van Zijn Woord en Geest. Hierdoor 
ontstaat ruimte voor een bescheiden, ontspannen en toch niet vrijblijvende houding van 
de pastor. Samen met de ander weet de pastor zich afhankelijk van de nabijheid van 
God door Zijn Woord en Geest. Zo wordt het werk van de pastor als ambtsdrager 
transparant: zijn menselijke nabijheid verwijst naar Gods nabijheid zonder daarmee 
samen te vallen of die te verduisteren. 

Voor het pastoraal functioneren in de verbondsverhoudingen tussen God en mens 
is nodig het gebed om de Heilige Geest die door het spreken van de pastor heen de 
stem van de levende God laat klinken.'* Daarnaast zijn ook een vertrouwd zijn met 
de Schriften en oefening in de godsvrucht nodig (als een in het eigen persoonlijke 
leven geïntegreerde gestalte van de verbondsomgang met God), wil de pastor het juiste 
woord op de juiste toon in de juiste situatie spreken." Niet dat daarmee een dwang 
wordt opgelegd aan de pastor om altijd meteen iets te moeten zeggen. Juist de omgang 
met de Schriften en de oefening in de godsvrucht leren, dat er momenten zijn dat 

17 Vgl. WH. Velema, Zullen we lezen'' Over het gebruik van de Bijbel in het pastoraat, Zoetermeer 1997, 
p 9, !3e.v. 

18 Vgl E.S Klein Kranenburg, a w, p 155160. Klein Kranenburg beroept zich daar met name op Calvijn 
en dienst commentaar op 2 Kor 3,6 en Hebr 4,12 om de arbeid van God en de pastor op ieders eigen 
naam te laten staan in een verwachtingsvolle spanning Vgl. T. Brienen, Oriëntatie m de liturgie, 
Zoetermeer 1992, p 74 e v, die in het kader van de hturgie wijst op de samenhang van Christus, de 
Heilige Geest, het Woord en de ambtsdragers 

19 Vgl WH Velema, Nieuw zicht op gereformeeide spiritualiteit. Kampen 1990, p 8795, 128143, vgl 
de opstellen Spiritualiteit en aktie, en Spiritualiteit en persoonlijk geestelijk leven nu, in W van 't Spij

ker e.a (red ), Spiritualiteit, Kampen 1993, p 373382, 416432, W.H. Velema, Zullen we lezen ■>, p. 22

27. 
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mensen stil worden voor God (Pred 3,7), een stilte van angst en verbijstering om de 
zwaarte van het leed dat iemand treft (Job 2,13), een stilte van verwachting omdat de 
hoop op God met opgegeven wordt (Ex 14,14, Ps 37,7, 62,6, 131,2) 

Woord en gebed 

Pastoraat kan met zwijgen alleen niet toe Er komt een moment dat met langer 
verzwegen mag worden dat Gods beloften en geboden in de ruimte stellen van Zijn 
ontferming en barmhartigheid (Jes 62,1) Waar mensenwoorden kunnen gaan klinken 
als holle klanken, blijft het Woord van God vol van genade en waarheid, troost en 
kracht (Joh 1,14,17, Rom 1,16, 2 Kor 1,3-7, Kol 1,6, 2 Joh 1,3) In dit licht is de 
inbreng van het Woord van God in het pastoraat niet gemotiveerd door een op voor
hand af te keuren verkondigingsdwang, maar door het besef dat het de Geest van 
Christus IS die met en door het Woord werkt Daarom blijft naast een inhoudelijke 
weergave of vertolking van het Woord ook nodig het gezamenlijk horen van de lezing 
van het Woord in het pastoraat Hierin komt de erkenning uit dat het hele pastorale 
ambtelijke optreden m dienst staat van de verbondsomgang met God door middel van 
Zijn Woord en Geest Voor dat Woord buigen zowel de pastor als diens gesprekspart
ner in een houding van verwachting en vertrouwen 

Het zou een miskenning zijn van de aard van het werk van de Geest in het 
pastoraat om met meer te doen dan slechts bijbelteksten voor te lezen Het gevaar is 
daarbij met denkbeeldig dat een verschil tussen uitwendige en inwendige openbaring 
ontstaat waarbij een filosofische subject-objectproblematiek ontstaat die aan de Bijbel 
vreemd is of een vorm van legalisme die in stnjd is met de vrijheid van de kinderen 
van God 

Het kan voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin het met mogelijk is met 
elkaar een gedeelte uit de Bijbel te lezen Wanneer de pastor daartoe nog wel de 
bereidheid heeft, maar diens gesprekspartner zich er volstrekt afwijzend tegenover 
opstelt, kan en mag het Woord met opgedrongen worden Slechts in een luisterhouding 
wil het Woord beluisterd worden Waar de luisterhouding geweigerd wordt, moet uit 
respect voor het Woord en voor de mens met wie men spreekt, met geforceerd gaan 
worden wat zich niet laat afdwingen Er zijn ook situaties denkbaar waann de pastor 
helaas moet constateren dat de gemeenschappelijkheid in het pastorale gesprek zodanig 
IS geschonden dat het lezen uit Gods Woord slechts onwaarachtig en onoprecht zou 
zijn Uit eerbied voor het Woord kan hij er dan voor kiezen om met uit de Bijbel te 
lezen, in de overtuiging dat hij daarmee het evangelie een grotere dienst bewijst 

Gekoppeld aan de expliciete verkondiging van het Woord zal ook het gebed in het 
pastorale gesprek nodig zijn - ook al is dat minder vanzelfsprekend dan vroeger'" 
Gebed hoort wezenlijk bij de ambtelijke dienst in de gemeente (Hand 6,4), het onder 
streept de afhankelijkheid van God in het werk dat in Zijn Naam wordt verricht^' D 
Bonhoeffer heeft dit kernachtig onder woorden gebracht Der Weg zum Bruder fuhrt 

20 Vgl C H Lindijer e a Jezus ter sprake Zoetermeer 1992 p 188 
21 J P Versteeg Het gebed volgens het Nieuwe Testament Amsterdam 1976, p 25 Vgl P Groenenberg 

Gewapende ambtsdragers Over het gebed in de ambtsdienst Goes 1991 p 20 30 
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uber das Gebet und horen des Wortes Gottes" ^̂  Het spreken van God in Zijn Woord 
mag in het pastorale gesprek gevolgd worden door het gebed als gestalte van het 
antwoord aan God Daardoor maakt het gebed een wezenlijk onderdeel uit van de 
verbondsomgang Gebed is geen "Monolog der religiosen Selbstbesinnung"^\ want het 
gaat om verbondsomgang waarin Gods hart wordt opengelegd voor mensen en mensen 
hun hart openleggen voor God In deze antwoordgestalte van het gebed zal de pastor 
daarom de belangrijkste elementen uit het pastorale gesprek een plaats moeten geven 
tegen de achtergrond van het samen beluisterde Woord. Lof en dank, belijden van 
schuld en vragen om vergeving, woorden van toewijding en trouw, klagen en smeken, 
voorbede voor anderen en zichzelf - het zijn allemaal elementen die in het gebed 
kunnen terugkeren ^̂  In het besef samen te staan voor God, zal de pastor een houding 
van oprechtheid en betrokkenheid moeten tonen en tegen alle vormen van routine, 
uiterlijk vertoon van woorden en schijnvroomheid moeten strijden 

In het gebed komt sterke onderlinge verbondenheid uit oog en hart zijn open voor 
elkaar, maar met minder voor God en de voortgang van Zijn Rijk Gebed laat ook zien 
dat de relatie met God met ingesnoerd wordt door de dienst van mensen (parallelli-
teitsaspect), want er is sprake van een directe toegang tot God in de weg van het gebed 
(Hebr 4,16).^' Het gaat in het gebed om een bewust nchten van alle hoop en ver
wachting op de macht van Gods barmhartigheid die de beperkingen van menselijke 
situaties ver te boven gaat Daarbij is volharding en continuïteit van groot belang (1 
Thess 5,17, Kol 4,2)'" 

Gebed mag niet misbruikt worden om de halfslachtigheid, de lafheid of de onwil 
van de pastor of degene met wie hij spreekt, met mooie woorden weg te retoucheren 
Eerlijk en barmhartig zullen de woorden van het gebed moeten zijn, ook over zaken die 
voor de pastor zelf niet gemakkelijk liggen Soms zal het niet mogelijk zijn met de 
ander te bidden Er kunnen situaties zijn waarin de pastor zelf aangeeft dat hij op dat 
moment daar met kan bidden, gezien de negatieve instelling van de ander Het kan ook 
zijn dat de ander aangeeft dat hij er geen pnjs op stelt Hooguit kan de pastor dan nog 
aangeven dat hij voor de ander zal bidden als het met de ander niet meer kan 

Heel het pastoraat moet geschieden vanuit de houding van het gebed: afhankelijk
heid en vertrouwen op God Wat er verder in het pastoraat aan woorden en wijsheid 
wordt gebruikt, het maakt het gebed niet overbodig maar nodig'' Terecht zegt Thur-
neysen: "Beten ist also nicht nur ein Mittel der Seelsorge, wie man es oft horen kann, 
auch nicht das hauptsachlichste Mittel Es ist vielmehr die Mitte selber alles seelsor-
gerlichen Tuns"'* Gebed m het pastoraat is 1. gebed voor de naaste als erkenning 
van onze onmacht en Gods almacht, dat de ander God mag kennen, dat Gods wil zal 

22 D Bonhoeffer, Gesammelte Schriften Band V, Munchen 1972, S 370 
23 W ientsch. Der Seelsorger, Moers 1984\ S 38 
24 Zie J P Versteeg aw p 25-72 
25 Vgl H Berkhof, Christelijk Geloof, p 44v, ES Klein Kranenburg, a w , p 153v Wat hij daar zegt 

over het 'extra calvinisticum', geldt ook voor het gebed 
26 Vgl GC Berkouwer, Ce/oo/<?n vottardmg, Kampen 1949, p 112-115 
27 G BriWenburgWuTth, Christelijke zielszorg in het licht der moderne psychologie,K!Lmpen 1955, p 161 

e V 

28 E Thurneysen, Die Lehre von der Seelsorge, Zurich 1946, S 166 
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geschieden in zijn leven, 2 gebed met de ander om samen tot God te gaan, 3 gebed 
voor de pastor om te wandelen in heiligheid, reinheid, wijsheid en leiding van de 
Geest'" 

12 2 3 De plaats van de tucht 

Vanuit de samenhang met het ambt kan er ook gesproken worden over de plaats van 
de tucht in het pastoraat Het woord 'tucht' lijkt helaas meer met de sfeer verbonden 
van 'tuchtschool' en 'tuchtmaatregel', dan met pastoraat Zo'n associatie roept de 
verkeerde gedachte op dat tucht enkel zou bestaan uit straf of afwijzing Calvijn heeft 
als doel van de kerkelijke tucht aangegeven 1 de eer van God, 2 het heil van de 
gemeente, 3 het behoud van de zondaar {Inst IV, 12,5) De gereformeerde theologie is 
hem daarin nagevolgd '" Voor Calvijn is deze tucht (disciplina) verbonden met de leer 
{doctnna) van de kerk Door middel van deze doctnna wordt in het pastoraat het 
Koninknjk der Hemelen geopend en eventueel ook toegesloten Daarbij zijn zowel 
doctnna als disciplina direct verbonden met het Woord van God {Inst 111,4,14), dat als 
boodschap van genade gehoord wil worden en in geloof aanvaard In dit kader heeft de 
disciplina alles te maken met boete en bekering, het gedeelte dat in de Heidelbergse 
Catechismus onder de dankbaarheid wordt behandeld Tucht heeft hier een plaats 
gekregen in het leven voor God, op grond van de verzoening door Christus. Zo zijn 
boete en tucht identiek geworden met de bekering die bestaat in zowel voortgaande 
mortificatio als voortgaande vivificatio " Tucht in deze zin opgevat, is gericht op 
heiliging en behoud van het leven Het heeft een uiterst positief doel en geeft mede ge 
stalte aan de verantwoordelijkheid die ambtsdragers in de gemeente van Christus 
hebben voor de mensen die aan hun pastorale zorg worden toevertrouwd " Slechts 
door de volmacht van het ambt geheel en al te beschouwen als afhankelijk van de vol
macht van het Woord van God, kan de tucht als een vorm van verbondsbediening een 
legitieme en zinvolle gestalte krijgen in het pastoraat Wanneer menselijke tegenstellin
gen in het pastoraat de boventoon gaan voeren en geïdentificeerd worden met het 'te
genover' van het Woord, verliest de tucht haar geestelijk karakter en wordt gewetens-
dwang Wanneer de vermaning en de vertroosting van het Woord van God niet meei 
aan bod komen in het pastoraat, verliest de pastor zijn ambtelijke volmacht en wordt 
afbreuk gedaan aan het parallelliteitsaspect van het handelen van God en mens Tussen 
beide uitersten zal de pastor zijn weg moeten zoeken met de wijsheid die slechts te 

29 Vgl E Thumeysen Die Lehre von der Seelsorge, S 169 173 Seelsorge im Vollzug, Zurich 1968 S 
92-94 Vgl J P Versteeg Oog voor elkaar Het gebruik van het woord elkaar in het Nieuwe 
Testament met betrekking tot de onderlinge verhoudingen binnen de gemeente Kampen 1979, p 93 
101 

30 Zie H Bouwman, De kerkelijke tucht naar het gereformeerde kerkrecht. Kampen 1912, p 172 177, W 
Schutz Seelsorge, Gutersloh 1977, S 19 33 

31 HC, Zondag 33 
32 Vgl C Trimp, Media Vila Groningen 1981 p 48 e v Zie ook E Thumeysen, Die Lehre von der 

Seelsorge, S 26-44 Ph J Huijser Het ambtsgeheim van de zielszorger. Kampen 1961, p 258 278 B 
V/enise\, Dogmatiek, deel 4b p 780-791,796 801 
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ontvangen is als gave van de Geest (Dtn. 34,9; Jes. 11,2; 1 Kor. 1,30; 12,8; Ef. 1,17; 
Kol. 1,9,28). 

12.3 Pastoraal contact 

Het gaat bij pastoraat als verbondsbediening om een doelgerichte vorm van pastoraal 
contact: een optimaal functioneren van de verbondsomgang tussen God en mens met 
alle veelkleurige aspecten daarvan staat centraal. Het is goed daarvan rekenschap te 
geven en de mogelijkheden ervan te onderzoeken. 

In de pastorale ontmoeting kunnen mensen op verschillende niveaus en vanuit 
verschillende perspectieven worden benaderd om daarmee verschillende doelen na te 
streven. Foederatief parallellisme wijst voortdurend op de perspectieven van God als 
Schepper en de mens als beelddrager. God als Verlosser en de mens als zondaar die 
verlossing nodig heeft, God als Vernieuwer en de mens die naar het beeld van Christus 
vernieuwd wordt. Deze theologische perspectieven dienen verwerkt en gebruikt te 
worden in de pastorale benadering van mensen. Daarbij moet rekening gehouden 
worden met de verschillende niveaus waarop menselijk contact zich beweegt. Op cog
nitief niveau wordt het verstand aangesproken en worden er onderrichtsdoelen als 
kennis en inzicht nagestreefd. Het emotionele of affectieve niveau raakt het gevoel; 
hiermee verbonden is het evaluatieve niveau waarin waardering of afkeuring plaats
vindt. Doelen in dit tweede vlak zijn vormend van aard. Het gaat over het zich eigen 
maken of afstoten van normen, waarden en houdingen. Het laatste niveau is het 
persoonlijke: het 'ik' van de mens wordt aangesproken. De doelen zijn hier gericht op 
persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling. Op dit laatste niveau vallen beslissingen 
omtrent authentiek mens-zijn en de relatie met God en medemensen.'' 

Niet in elk pastoraal gesprek zullen al deze perspectieven en niveaus met hun 
verschillende doelen aan de orde (kunnen) komen. Dat is ook niet nodig. Maar wil 
pastoraat echt verbondsbediening zijn, dan is een eenzijdige gerichtheid op alleen het 
soteriologische perspectief onvoldoende. Zowel het schepselmatige perspectief als het 
gezichtspunt van de pneumatologisch bepaalde vernieuwing naar het beeld van God 
moeten voluit tot hun recht kunnen komen. Evenmin is een eenzijdige fixatie op 
verstand of emotie voldoende om tot het persoonlijke niveau door te dringen. Want 
kennis en inzicht in de boodschap van het evangelie zonder innerlijke aanvaarding 
(emotionele en evaluatieve niveau) hebben weinig waarde en raken niet tot aan het 
niveau van de identiteit en de relatie tot God.'" Aan de andere kant kunnen positief 

33 Dit sterk vereenvoudigde schema is ontleend aan Bigot, Kohnstamm, Palland, Beknopt leerboek der 
psychologie, Groningen 1970'^ p 157-290, HR Wijngaarden, Hoofdproblemen der volwassenheid. 
Utrecht 1959', p 28-62, WJ Ouweneel, Hart en ziel Een christelijke kijk op de psychologie, 
Amsterdam 1984, p 76-84, 105-114, R Schoonhoven en PJ Verhagen, Met lichaam en ziel. Zoeter-
meer 1991, p 23-62. Vgl. B. Roukema-Koning, Spiritualiteit en psychologie, in. W van 't Spijker e a. 
(red.). Spiritualiteit, Kampen 1993, p 403v 

34 Vgl. J. Overduin, Tact en contact De moderne mens en het Evangelie, Kampen 1958, p 92-95 
Overduin waarschuwt daar voor een versmalde intellectualistische benadering van mensen met het 
evangelie De boodschap van Gods Woord bedoelt de hele mens te raken Deze opmerkingen, gemaakt 
in het verband van evangelisatie, gelden met minder voor het pastoraat 
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beleefde ervaringen en sterke emoties leiden tot een andere houding met betrekking tot 
normen, waarden, personen, zichzelf en God Is daarbij het cognitieve niveau uitge 
schakeld, dan vervalt de mogelijkheid om de eigen beleving te toetsen aan het Woord 
van God Daarom is in het pastoraat een geïntegreerde aanpak nodig waarbij kerugma 
tische, catechetische en parakletische momenten met alleen op cognitief niveau 
voorkomen, maar ook emotioneel en evaluatief, zodat de ervanngswereld van mensen 
wordt aangesproken en er mogelijkheden ontstaan voor persoonlijke herkenning en 
relevantiebesef Met andere woorden het is nodig in de pastorale ontmoeting het 
Woord van God waann Hijzelf present wil zijn, zo te spreken dat mensen zich erin 
herkennen (situaties, personen, gebeurtenissen), dat de relevantie ervan vanuit de 
verschillende verbondsperspectieven voor hun eigen leven duidelijk wordt en zij op een 
affectief niveau worden geraakt Zo wordt de weg ontsloten voor de verbondsomgang 
met God op persoonlijk niveau 

12 3 1 Mogelijkheden van meervoudig perspectivisch pastoraat 

Puntsgewijs worden vanuit verschillende invalshoeken de mogelijkheden onderzocht 
van meervoudig perspectivisch pastoraat Om de verwerking nchting de praktijk te 
schetsen, wordt ieder onderdeel afgesloten met enkele aandachtspunten voor het pasto 
rale gesprek Het is goed daarbij te bedenken dat de verschillende perspectieven met 
losstaan van elkaar, maar bij elkaar horen in een verhouding van God en mens die 
eerder omschreven is als foederatief parallellisme Daarnaast mag duidelijk zijn dat de 
aandachtspunten richting pastoraal gesprek illustratief van karakter zijn en niet de 
pretentie hebben een volledig overzicht te bieden van wat aan de orde zou kunnen 
komen 

Schepselmatig perspectief 

1 In het perspectief dat God de Schepper is en de mens Zijn beelddrager, ligt de 
mogelijkheid om het eigen bestaan en het leven van anderen voluit te accepteren 
als gewild door God Niet dat het concrete bestaan inclusief zijn gruwelijke en zon 
dige kanten naadloos gelijk is aan de wil van God, maar wel dat de geschapen wer 
kelijkheid met losstaat van de oorspronkelijke goedheid noch van de opdracht om 
te komen tot de bestemming die God als Schepper meegeeft Het als een uitgangs 
punt gebruiken dat mensen door God gewild en in Zijn schepping welkom zijn, kan 
door het pastoraat ingezet worden bij vragen die te maken hebben met de ervaring 
van zin en zinloosheid 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek 
Het zich niet geaccepteerd voelen (door God andere mensen of door zichzelf terecht of onterecht) 
IS een bron van veel onvrede Het zelfbeeld wordt er in negatieve zin door beïnvloed de omgang 
met God en met andere mensen wordt bemoeilijkt 
Het ervaren van zinloosheid doet de vreugde van het leven verdwijnen 
Het gevaar is niet ondenkbaar dat kerkmensen in godsdienstige termen als zonde zelfverlooche 
ning zelfvernedering e d een gebrek aan levensvreugde onder woorden zouden kunnen brengen 
dat niet past bij het geloof 
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De pastor doet er goed aan om nauwkeurig en geduldig te luisteren naar de mate van aan- of afwe
zigheid van levensvreugde en het (samen met de ander en voor zichzelf) overdenken van de 
mogelijke oorzaken daarvan Gezien de relatie van God als Schepper en de mens als Zijn beeld
drager, is er alle reden om zichzelf met blijdschap als een schepsel uit Zijn hand te aanvaarden en 
te werken aan alles wat deze vreugde blokkeert 
Het pastorale gesprek waarin aanvaarding van de ander uitkomt en de vreugde om zijn of haar 
leven doorklinkt, mag een teken zijn dat verwijst naar het feit dat God de Schepper het leven van 
de ander gewild heeft Daarbij zal het met hoeven te blijven, want het mag van de kant van de 
pastor met recht en reden expliciet aan de orde gesteld worden dat God mensen geschapen heeft 
tot een zinvol leven vol van vreugde. 
Zelfs in situaties dat mensen zichzelf opgeven, of door anderen opgegeven worden, mag het 
pastoraat erop wijzen dat God niet opgeeft Hij heeft mensen geschapen met het doel dat ze er 
zouden zijn tot Zijn eer Ook wanneer het mensenleven is ontluisterd of afgetakeld, zal het er zijn 
uit God, vóór God en tót God, uitgangspunt blijven voor de pastorale benadering 

God als Schepper van een oorspronkelijk paradijselijke wereld is een betrouwbare 
en niet een machteloze of gecompromitteerde Bondgenoot in de strijd tegen 
onrecht, kwaad en lijden. Smds de zondeval heeft God Zijn bemoeienis met Zijn 
schepping niet opgegeven. Het tekent Zijn trouw. Het werk van Zijn genade strijdt 
tegen alles wat onrecht en zonde is en zet de humaniteit en het hele leven m het 
perspectief van de belofte van eschatologische vernieuwing. Dit perspectief mag het 
pastoraat moed geven om ondersteuning te geven aan allen die zwak zijn, onrecht 
lijden of moedeloosheid ervaren. 

Pastoraat als verbondsbediening heeft oog voor zonde en genade. Tegelijk is er 
een legitieme plaats voor menselijke ervaringen, gedachten en gevoelens. Immers, 
alles wat God de Schepper met het mens-zijn heeft gegeven wordt door het werk 
van de Geest niet vernietigd, maar gerespecteerd. Er is echter verschil tussen het 
werk van de Geest in het kader van Gods algemene goedheid naar mensen toe en 
het werk van de Geest in het kader van de soteriologie. Bij het spreken over be
vrijdende ervaringen van mensen en de gaven van de Geest dient dit onderscheid 
in acht genomen te worden. Er zijn gaven van de Geest op het vlak van de 
humaniteit, cultuur en wetenschap waardoor mensen iets kunnen vertonen van het 
beeld van God. Deze gaven kunnen echter ook misbruikt worden voor voze hu
maniteit, geperverteerde cultuur en gewetenloze wetenschap. Ervaringen van 
mensen zijn niet qua talis vindplaatsen van het werk van de Geest. Ervaringen van 
mensen die het werk zijn van de Geest zijn inhoudelijk gerelateerd aan en genor
meerd door het Woord van de Geest. 

Ook in het pastoraat is het nodig om genoemd onderscheid te hanteren: men 
mag de goede gaven van God in mens en samenleving voluit erkennen en waarde
ren maar dit mag nooit leiden tot een kritiekloos accepteren van misstanden met 
een beroep op Gods wil. Het verdient de naam pastoraat niet meer wanneer men al
leen maar mensen probeert te brengen tot berusting over onrecht dat hun is aan
gedaan. Pastoraat moet opkomen voor en steun bieden aan mensen die misbruikt en 
verdrukt worden. Waar gaven van God in positieve zin gebruikt worden buiten de 
muren van de kerk, daar liggen voor het pastoraat mogelijkheden om samen te 
werken. 
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Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek. 
Onrecht, hjden, ziekte en dood trekken diepe sporen in het leven van mensen. 
De vraag naar God laat zich in zulke omstandigheden niet verdringen. 
In het pastoraat moet hierover eerlijk gesproken kunnen worden, zonder de ander met antwoorden 
lastig te vallen op vragen die men zelf met stelt. 
In de bedoelde ingrijpende situaties moet de pastor niet geringschattend doen over wat de ander 
ervaart aan pijn, onzekerheid of moedeloosheid, maar zal erop in gaan, er belangstelling voor tonen 
en erin meeleven 
Vanwege de trouw van God in heden en toekomst zelfs tot over de grenzen van dood en graf, mag 
pastoraat niet blijven staan bij de ervaring van de ander Het perspectief van de hoop op God en 
Zijn nabijheid moet alle ruimte ontvangen Bij God is niets onmogelijk Wonderlijke tekenen van 
Gods almacht mogen niet op voorhand uitgesloten worden geacht Aan de andere kant betekent 
hopen op God evenzeer zich in vertrouwen aan Zijn wil (leren) overgeven, ook als dat tegen eigen 
verwachtingen ingaat Verdragen van onrecht, lijden van pijn en het onder ogen zien van de dood 
heeft dan niet het karakter van het berusten in een onvermijdelijk noodlot, maar het komt te staan 
in het licht van de eschatologische vernieuwing waar de gelovige reeds hier - zij het met zonder 
strijd - deel aan mag hebben om eenmaal ten volle, ongestoord en tot in eeuwigheid het heil van 
God te ervaren. 

3. Het spreken van de Bijbel over de mens als schepsel en als beeld van God bevat 
inhoudelijke normatieve elementen die voor het functioneren van een theologische 
antropologie m het pastoraat onopgeefbaar zijn. Gebrek aan normatieve elementen 
in het mensbeeld leidt tot vage formele structuren zoals de mens die is aangelegd 
op het aangaan en onderhouden van relaties. Medemenselijkheid wordt op deze 
wijze tot een formele categorie, want het heeft geen mhoudelijke normering.̂ ^ 
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de relatie tot God. Gevolg is een vorm van 
pastoraat waarin humaniteit en godsdienstigheid wel voorkomen, maar niet meer 
een duidelijke inhoud hebben die herkenbaar in verband staat met het spreken van 
de Schrift. 

Het spreken over de mens als beeld van God biedt de mogelijkheid om zowel 
recht te doen aan de lijn van de discontinuïteit (zonde) alsook aan de lijn van de 
continuïteit (overgebleven humaniteit). Het is een reductie van het spreken van de 
Schrift om de mens als schepsel en als zondaar te laten samenvallen. Wanneer 
alleen aandacht overblijft voor de mens als zondaar, dan wordt tekortgedaan aan 
Gods goedheid en trouw waardoor er resten van het beeld van God zijn gebleven 
in de mens. In dat geval zou de kritiek terecht zijn dat de mens als schepsel 
verdwijnt achter de mens als zondaar. In het pastoraat dreigt dan een geïsoleerde 
aandacht voor de te verlossen ziel te ontstaan, samenhangend met een volslagen 
negatief mensbeeld, hetgeen leidt tot existentiële vereenzaming. Het zicht op Gods 
goedheid en trouw, die reeds op het schepselmatige vlak tot uitdrukking komen, 
wordt verduisterd. Het gevaar is groot dat de horizon van de hoop en de aanspreek
baarheid op de eigen menselijke verantwoordelijkheid worden vernauwd en 
verkleurd tot een passieve vorm van 'uitverkiezingsgeloof'. Dat de mens als zon
daar wegens de overblijfselen van het beeld van God niet te verontschuldigen is, 
zoals de confessies belijden, wordt stilzwijgend op God en de uitverkiezing terug
geprojecteerd. 

35 Voorbeeld: B. van lersel. Het normatieve mensbeeld van het evangelie, in: Concilium, (8/5) 1972, p 45-
56. 



Wanneer men de mens als schepsel en als zondaar laat samenvallen op de 
manier dat het zondaar-zijn behoort tot het schepsel-zijn, dan valt uiteindelijk niet 
te ontkomen aan de conclusie dat God de Auteur is van de zonde.̂ * Dit leidt tot 
dualisme in de godsleer en voor de theologische antropologie blijft in feite niets 
anders over dan een mensbeeld te accepteren waarvan duistere kanten een legitiem 
en gemtegreerd deel uitmaken. Hooguit kan men hopen op verbetering (maar een 
optimistisch mensbeeld past niet meer in onze post-modeme tijd) of anders zijn 
tragisch lot met moed ondergaan. Deze manier van denken brengt het pastoraat 
echter veraf van het bijbelse getuigenis over God en Zijn werk. Bovendien is het 
de vraag of men zo niet al te makkelijk de menselijke verantwoordelijkheid (en dus 
ook eigenwaarde!) ondergraaft doordat het beroep op eigen onvermogen wegens de 
schepselmatige verankering van de zonde wel snel voor de hand ligt. 

De visie van Calvijn helpt om in het pastoraat de mens te zien als schepsel en 
als zondaar. Er is een tweevoudig perspectief: de mens coram Deo is geheel en al 
zondaar, maar vanuit menselijk perspectief zijn er resten van het beeld van God die 
een minimum van humaniteit mogelijk maken, tot humaniteit oproepen en verwij
zen naar de door God bedoelde humaniteit die alleen door genade bereikt kan 
worden. Voor het pastoraat geeft dit de mogelijkheid om in alle opzichten rekening 
te houden met de realiteit van de zonde en de gevolgen daarvan, hetgeen helpt om 
te voorkomen dat mensen in hun gebroken levenssituatie overvraagd worden." 
Aan de andere kant kunnen mensen aangesproken worden op hun verantwoor
delijkheid in de relatie tot God, hun medemens en zichzelf, hetgeen de eigenwaarde 
intact laat en valse lijdelijkheid tegengaat. 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek 
Mensen kunnen zich voordoen als zielige slachtoffers van de omstandigheden van hun leven, of 
omgekeerd juist als de zelfbewuste managers van hun levenslot 
Pastoraat is erop uit mensen hun verantwoordelijkheid te laten zien in plaats van die te ontlopen 
Vanuit het perspectief van de mens als schepsel van God is dat goed mogelijk zoals God zondige 
mensen in een gebroken wereld blijft aanspreken op hun verantwoordelijkheden, zo mogen mensen 
dat onderling ook (blijven) doen. 
Er zijn grenzen aan wat mensen kunnen Het is een zaak van pastorale wijsheid om daarmee 
rekening te houden 
Overvragen van mensen omdat geen rekening wordt gehouden met hun zondig zijn, leidt tot 
frustratie en allerlei vormen van krampachtigheid Hier wordt begrip van de pastor gevraagd Niet 
dat daarmee de zonde in het leven van mensen goedgepraat of goedgekeurd wordt, maar de kracht 
en de invloed ervan (in negatieve zin) moeten wel erkend worden, juist ook om de mogelijkheden 
te onderzoeken zich door Gods genade eraan te ontworstelen 
Onderschatten van de menselijke verantwoordelijkheid, doet afbreuk aan de humaniteit die in 
zondige mensen is overgebleven. Al te gemakkelijk wordt de pastor in de verleiding gebracht om 
de ander alleen nog te beklagen. Daaraan mag met toegegeven worden Als beeld van God moet 
mensen ook geleerd worden hun verantwoordelijkheid te aanvaarden 

4. Een geïsoleerde aandacht voor het zieleheil van mensen en bijgevolg een volslagen 
verinnerlijking van het geloof, worden voorkomen door ernst te maken met de 
verhouding van Schepper en schepping. Het gaat in het pastoraat om mensen van 

36 Dit wordt met klem weersproken door NGB, art. 13, DL, 1,15 
37 Vgl J Walstra, Hel donkere gat Pastorale handreiking over angst, Nijkerk 1989, p. 27vv, 71-73 
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vlees en bloed Zij functioneren ook op het vlak van het schepselmatige bestaan 
omdat God als Schepper hun daar een plaats heeft gegeven Het zou een grote 
nalatigheid zijn om in het pastoraat aan dit gegeven voorbij te gaan 

De positieve waardering van het aardse leven als door God gegeven kan dienen 
als basis voor humaniteit in de moderne samenleving en zo als invitatiemotief van 
christenen naar niet-chnstenen Het postmoderne denken houdt ons voor dat het 
tijdperk van de 'grote verhalen' voorbij is In feite onderstreept dit iets dat in de 
kerk der eeuwen allang bekend is, namelijk dat een levensbeschouwing zich niet al
leen in woorden laat overbrengen De levenshouding in de praktijk van alledag naar 
anderen toe is van groot belang Humaniteit op de werkvloer van de schepping is 
een opdracht waann pastoraat een 'voorbeeldige' functie kan vervullen 

Een strenge boedelscheiding tussen het geestelijk leven (inwendig) en het 
natuurlijk leven (uitwendig) is onhoudbaar Geestelijke noden kunnen te maken 
hebben met spanningen in de werksfeer of bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen 
en ziekte Pastoraat zal oog moeten hebben voor de samenhang van deze dingen 
Ook de moeiten die mensen kunnen ondervinden met het functioneren als beeld 
van God in het creatuurlijke vlak, moeten onderwerp kunnen zijn van een pastoraal 
gesprek Pastoraat kan dan bijvoorbeeld sociaal-economische vragen en milieupro 
blematiek niet wegschuiven met de opmerking dat het geen geestelijke noden zijn 

De mens als schepsel en als beeld van God heeft een eigen waarde die niet 
slechts afgeleid is uit de sotenologie Voor het pastoraat ligt hierin de legitimatie 
en de opdracht om belangstelling te hebben voor alles wat mensen op het creatuur
lijke vlak beweegt en bezighoudt Omgang met medemensen en het beheren van de 
schepping zijn ook gestalten van het antwoord dat God als Schepper vraagt van de 
mens als schepsel dat naar Zijn beeld is geschapen Daarbij hoort goed rentmeester 
schap, een verantwoord leefklimaat en geen gewetenloze uitbuiting van mensen, 
dieren of natuurlijke bronnen 

Het concrete alledaagse leven is in het pastorale gesprek geen wachtkamer waar 
de pastor zo weinig mogelijk tijd in kwijt wil zijn, maar het is een onderdeel van 
het leven van de mens als beeld van God Omdat het niet los te maken is van het 
beelddrager van God zijn, kan ook met gezwegen worden over de verhouding tot 
God Het gaat immers om de weerspiegeling op creatuurlijk vlak van de heerlijk
heid van God Pastorale belangstelling voor de mens als schepsel moet in dit 
theologische kader functioneren Een eigen theologische invalshoek en aanpak 
voorkomen een oeverloze taakverzwaring bij de pastor en een amateuristisch 
pionieren op terreinen waarvoor men niet is opgeleid 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek 
Pastoraat mag zich niet ver houden van het alledaagse leven van mensen, maar moet juist laten 
zien hoe God en geloof te maken hebben met het gewone leven De pastor zelf heeft daarin 
onmiskenbaar een voorbeeldfunctie Zijn hele manier van doen, straalt iets uit van de wijze waarop 
hijzelf het Woord van God in verband brengt met het leven van elke dag en dus op welke wijze 
hij daarin functioneert als beeld van God 
Belangstelling voor de concrete levensomstandigheden van de ander is geen formaliteit in het pas 
toraat maar noodzaak om enig begrip te krijgen van de plek in het leven waar de ander dagelijks 
functioneert 
Het alledaagse leven is de plaats waar de gelovige als een levende getuige van Christus moet 
functioneren Pastoraat kan helpen bij bewustwordmg en toerusting maar ook bij het onderkennen 
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van grenzen en knelpunten Eïen praktische begeleiding in alle eenvoud gericht op concrete stappen, 
doet het beter dan een theoretische verhandeling over de invulling van de praktijk 
De vreugden en moeiten van het leven in deze wereld kunnen verbonden zijn met geloofsproble-
matiek (hoe is Gods leiding te zien in de concrete gebeurtenissen van mijn leven, waarom helpt 
God mij niet, waarom ervaar ik in dagen van voorspoed zo weinig dankbaarheid) 

5. Pastoraat kan zich in de omgang met mensen niet tevredenstellen met het in een 
pastoraal proces samen met de ander groeiende inzicht verkrijgen aangaande de 
actuele situatie en de existentiële kijk op de concrete mens als schepsel en als zon
daar. Een soteriologisch en eschatologisch kader is onmisbaar om werkelijk eigen 
gebrokenheid, schuld en verantwoordelijkheid onder ogen te kunnen zien en op 
zoek te gaan naar verwerking, verlossing en verandering. Omdat in de aanduiding 
van de mens als beeld van God het zwaartepunt is gelegd in de relatie tussen God 
en mens, is een soteriologisch en eschatologisch perspectief ondenkbaar zonder een 
positief functioneren van deze kern-relatie. Pastoraat is onaf en gebrekkig wanneer 
het geen oog heeft voor deze theologisch-antropologische samenhangen.'* 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek 
Het leren omgaan met schuld, onrecht en mislukking in hel leven kan in het pastoraat niet beperkt 
blijven tot menselijke relaties De verhouding tot God zal ook ter sprake moeten komen De manier 
waarop schuld en vergeving functioneren in de menselijke verhoudingen, heeft immers alles te ma
ken met de omgang met God (Mat 18-21-35) 
Zelfs met de beste pastorale begeleiding, blijven er grenzen bijvoorbeeld daders die niet ten volle 
het gewicht van hun schuld inzien of mensen die na aangedaan leed het slechts in beperkte mate 
op kunnen brengen de ander te vergeven Pastoraat mag wijzen op God die met aan menselijke 
grenzen gebonden is (met als een excuus om mensen in hun zwakte te laten, maar als een bemoedi
ging om te komen tot verdere verwerking, verlossing en verandering dan mensehjke beperkingen 
toestaan) 
Verlossing en vernieuwing - ook van schepselmatige verhoudingen - staan in een eschatologisch 
kader wat ervan ervaren wordt, wacht op vervulling in heerlijkheid. Men mag er hier en nu 
letterlijk nog niet alles van verwachten Pastoraat zal daar eerlijk in moeten zijn en een daarbij 
passende houding van bescheidenheid en verwachting moeten aannemen 

6. Anders dan Bucer, Calvijn en Voetius betrekken wij de mens als beeld van God en 
de resten die daarvan na de zondeval zijn overgebleven niet voornamelijk op de 
verstandelijke vermogens van de mens.̂ ** 'Beeld van God' is een totaliteitsaandui-
ding van de mens in zijn geheel. Het gaat hierin om de relatie tot God in alle 
onderdelen van het mens-zijn. Elke vorm van dualisme is daarom te verwerpen. Als 
schepsel en als zondaar, in positieve en negatieve modus blijft de relatie tot God 
een centraal gegeven voor de kijk op de mens. Een benadering waarin voornamelijk 
een beroep gedaan wordt op rationele en intellectuele vermogens als instrumen
tarium voor het onderhouden van de relatie God en mens, is te beperkt omdat het 
geen recht doet aan de veelzijdigheid van het begrip 'beeld van God'. 

38 Vgl B. Wentsel, Oogma/ieA, deel 4c, p 506-517 
39 Nadruk op verstandelijke vermogens in verband met geloof leidt in het pastoraat tot een verwrongen kijk 

op mensen met een verstandelijke handicap en mensen die (tijdelijk) beroofd zijn van een gezond 
functioneren van hun verstand De totaliteitsaanduiding van de mens als beeld van God kan hier ver
helderend werken. 
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Hedendaagse niet-theologische wetenschappen die zich intensief bezighouden 
met antropologische vraagstukken hebben een breder zicht verschaft op lagen en 
structuren in het mens-zijn dan in de tijd van de Reformatie het geval was. Te 
denken is dan o.a. aan onbewuste krachten, spanningen en conflicten waardoor 
mensen in tegenspraak met hun eigen innerlijk raken, relaties waardoor identificatie 
en oriëntatie in positieve of negatieve zin plaatsvinden met als gevolg een groeien
de interactie in geborgenheid of juist vervreemding, sociaal-maatschappelijke 
factoren, histonsch gegroeide tradities en genetische aanleg die remmend of juist 
stimulerend kunnen werken in het ontplooien van begaafdheden. 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek: 
Een pastoraal gesprek draagt niet het karakter van een theologisch debat Contact voornamelijk op 
intellectueel niveau, loopt het gevaar te ontaarden in een vorm van ontkenning van gevoelens en 
verlangens 
Het gaat in de relatie met God - en daarom ook m het pastoraat - om de hele mens Het kan 
buitengewoon moeilijk zijn om bepaalde conflicten, emoties en behoeften bespreekbaar te maken 
Toch IS en blijft het pastorale gesprek meer dan een uitwisseling over 'goddelijke waarheden' Het 
gaat erom hoe de concrete mens in het geheel van zijn bestaan omgaat met de God die de Schepper 
IS van hemzelf en zijn naaste. 
Pastorale communicatie m existentiële zin omvat veel meer dan cognitieve elementen Vriendelijk 
heid, hartelijkheid, aanraking en tederheid spreken een eigen taal die de verbale communicatie 
ondersteunt of tegenspreekt 
Niemand mag in een pastorale situatie gedwongen worden het 'geheim' van zijn of haar leven prijs 
te geven Wel mag duidelijk gemaakt worden dat er in het pastoraat een hartelijke betrokkenheid 
IS die uitgaat niet slechts naar een bepaald deel van het leven van de ander, maar naar de totaliteit 
van het leven Uiteraard is dit geen vrijbrief voor de pastor om uit nieuwsgierigheid of andere 
kwalijke motieven in te dringen in de intimiteit van de levenssfeer van een ander, maar het bedoelt 
de volle ruimte te geven voor de ander als persoon, als beeld van God met alles wat dat inhoudt 

Soteriologisch perspectief 

1. Zonde heeft een verwoestende uitwerking op alle lagen en structuren van de mens 
als beeld van God. Het hoeft daarom niet te verwonderen dat niet alleen in de 
theologie maar ook in andere wetenschappen gezocht wordt naar manieren om het 
lijden en de verscheurdheid van het menselijk bestaan onder ogen te zien en ermee 
om te gaan. Echter, zonde laat zich niet psychologisch of sociaal 'verklaren'. 
Zonde zoals de Bijbel daarover spreekt in verband met mens en wereld is een veel
omvattend begrip dat steeds terugverwijst naar de werkelijkheid dat al het bestaan
de in relatie staat tot God. Daarom vereist het spreken over de mens als zondaar 
een theologische benadering vanuit het centrale begrip van de mens als beeld van 
God. Dat de kern van de zonde is te zien in de vervreemding van de mens ten 
opzichte van God, is een theologische uitspraak die zich niet empirisch-wetenschap-
pelijk laat verifiëren. Veel kan het pastoraat leren van niet-theologische weten
schappen inzake antropologie. Onopgeefbaar is echter de overtuiging dat de relatie 
tussen God en mens beslissend is voor de kijk op de hele mens. 

De mens is niet als schepsel, maar als zondaar gebrekkig. In het pastoraat kan 
en mag wel positief over de mens en de humaniteit gesproken worden, niet 
vanwege een onaantastbaar humanitair overblijfsel maar alleen vanuit de goedheid 
van God die erop gericht is het bederf door de zonde te herstellen. Voor de praktijk 
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van het pastoraat is het van groot belang om het spreken over de mens als zondaar 
niet los te maken uit het grotere geheel van de heilshistorische voortgang en de 
soteriologische en eschatologische perspectieven van de verhouding tussen God en 

40 

mens. 
Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek 

De pastor komt op allerlei manieren met de gebrokenheid, de onverlostheid, de kracht en de 
werking van de zonde in mens en wereld in aanraking. 
Zonde laat zich nooit 'verklaren' Het netwerk van het kwaad is zo ondoorzichtig dat de ver
scheurdheid van het bestaan in iemands persoonlijk leven niet zonder meer rechtstreeks te koppelen 
IS aan persoonlijke zonden Daarom moet in het pastoraat uiterst voorzichtig met de schuldvraag 
worden omgegaan De mogelijkheid bestaat immers dat iemands verkeerde daden hebben geleid tot 
ontwrichting van het levensgeluk door het gericht van God over het bedreven kwaad (niet alleen 
m persoonlijke zin, maar ook in collectieve zm kan dit het geval zijn in een samenleving) Pasto
raat zal in dat geval niet mee kunnen gaan in ontkenning maar alleen via erkenning van eigen 
schuld een uitweg kunnen zoeken. 
Zonde heeft naast de gevolgen voor het leven van anderen en zichzelf, altijd te maken met de 
relatie tot God God haat de zonde en veroordeelt die. Zonde blokkeert de toegang tot God en 
verduistert het beeld van God in de mens Pastoraat mag dat met verhelen, maar zal in een per
soonlijk doorleefd getuigenis moeten wijzen op de verlossing in Christus. 

2 Het spreken over de mens als zondaar draagt in de Bijbel niet het karakter van de 
beschrijving van een statische toestand waarin geen verandering te verwachten is. 
Door het kernbegrip van de mens als beeld van God wordt de mens voor en na de 
zondeval getekend in zijn heerlijkheid en in zijn opstand tegenover God en in de 
vervreemding van zijn naaste. Grootheid en verval van de mens zijn niet het eind
punt van een tragisch epos, maar steeds staat het spreken over de mens als zondaar 
in het teken van de belofte, het verlangen en de verwijzing naar verlossing, herstel 
en vernieuwing. Met inspanning van alle krachten moet het pastoraat er daarom 
naar streven om in een wereld van gebroken en zondige mensen theologie van de 
hoop te bedrijven. Op het schepselmatige en humanitaire vlak is daar al reden voor, 
maar des te meer vanuit soteriologisch en eschatologisch perspectief."' Het is goed 
om mensen in hun levensproblematiek en hun existentiële eenzaamheid en angsten 
bij te staan, maar omdat de mens als schepsel en als zondaar aangesproken blijft 
worden als beeld van God, blijft het pastoraat geroepen zich te richten op het 
functioneren in de positieve modus van de mens als beeld van God. Omgekeerd 
moet gezegd worden dat het voor de mens niet mogelijk is om als beeld van God 
positief te functioneren wanneer hij alleen verlossing van zijn ziel of vergeving van 

40 HG de Graaff pleit voor een verbreed-gereformeerde mensvisie omdat er bij Calvijn zulke negatieve 
uitspraken over de mens te vinden zijn dat een verengd-gereformeerde visie daaruit zou zijn ontstaan. 
BIJ dezelfde Calvijn vmdt hij vervolgens ook weer de aanzetten voor de verbrede gereformeerde mensvi
sie Deze manier van redeneren veronderstelt een inconsistentie in de visie van Calvijn. Eerder in deze 
studie IS gewezen op de meervoudige perspectieven bij Calvijn. Een verbreed-gereformeerde mensvisie 
is niet nodig, wanneer de visie op de mens als zondaar maar niet losgemaakt wordt van de in eerder 
deze studie geschetste scheppingstheologie, hamartologie, soteriologie en eschatologie waarin Gods 
trouw jegens de mens blijkt (zie hoofdstuk 9) Vgl H.G de Graaff, Onbekwaam tot enig goed'' De 
plaats van de 'totale verdorvenheid' in prediking en pastoraat, Zoetermeer 1996, p 44-50 

41 Hier liggen ook bouwstenen voor missionaire motivatie, maar in verband met de scopus van deze studie 
gaan we daar niet verder op in 
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zijn kwaad nastreeft. Het gaat in tiet beeld van God om de mens als geheel; 
daaraan mag m het pastoraat nooit voorbijgegaan worden.'*^ 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek 
Vanuit de bijbelse boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze, heeft het pastoraat alle 
reden om zondige, geschonden en onvolmaakte mensen te willen zien in het licht van wat ze door 
genade mogen en kunnen worden 
Een grondhouding van aanvaarding en van geduld met de ander staat voorop Daarmee verbonden 
blijft de inzet van het pastoraat voortdurend gericht op het begeleiden van de ander zodat hij of zij 
zo goed mogelijk als gelovige het beeld van God vertoont. Het kennen van God door het geloof 
in Christus neemt daarbij een onvervreemdbare plaats m 
Van de helende en herstellende kracht van Gods genade mag veel verwacht worden Pastoraat mag 
daarop wijzen m situaties van verbroken relaties, leven in zonde (die verwoestend inwerkt op het 
eigen leven en dat van anderen) 
BIJ het spreken over schuld en vergeving, dient volstrekte openheid gezocht te worden, opdat 
volledig herstel van geschonden verhoudingen, vertrouwen en geloof kan plaatsvinden Concreet 
zal het kwaad genoemd moeten worden, maar wel op een wijze dat de ander beseft dat de pastor 
zich niet boven de ander verheven voelt, maar naast hem staat Vergeving en herstel moet 
uitkomen in daden 

3. De spits van het pastoraat wordt bepaald door het zicht op de betekenis van heil en 
Heiland. Recht doen aan het getuigenis van de Schrift inzake godheid en mensheid, 
vernedering en verhoging van de Zoon des Mensen, stelt het pastoraat in staat om 
zowel aandacht te geven aan de nabijheid van Christus in lijden, geloofs- en 
levensproblematiek alsook aan de overwinning van Christus waardoor er nieuwe 
hoop en verwachting ontstaat. Daarbij moet de verzoening door Christus als kern 
van het heil m de verhouding tussen God en mens niet misverstaan worden als een 
miskenning van menselijke verantwoordelijkheid, of een diskwalificatie van alle 
menselijke mogelijkheden. In deze opvatting wordt voluit rekening gehouden met 
de beperkingen van de humaniteit met betrekking tot het verwerven van het heil 
van God. Daarmee bewaart de leer van verzoening door voldoening aan de ene 
kant voor een overschatten van wat mensen kunnen en aan de andere kant wordt 
in theologische termen gearticuleerd dat het heil niet onbereikbaar ver weg is voor 
mensen, maar dat het nabijgekomen is in Christus. Voor het pastoraat houdt dit in 
dat er hoop en verwachting blijft, ook wanneer de grens van de menselijke moge
lijkheden allang bereikt is. Er wordt niet op een overspannen manier van mensen 
verwacht wat zij uiteindelijk toch niet doen kunnen, maar er blijft wel ruimte voor 
het werk van God. Pastoraat is daardoor geen kwestie van mensen ongenadig tot de 
grenzen van hun antropologische potentiaal drijven met de verwachting dat slechts 
de krachten van zelfontplooiing, zelfgenezing en zelfbehoud kunnen zorgen voor de 
beleving van zin en heil. Pastoraat mag vanuit het volbrachte werk van Christus 
weet hebben van rust en geborgenheid voor mensen die daar op eigen kracht niet 
toe komen kunnen. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat (Fil. 4,7) is 
daarom niet de vrucht van wie psychisch en lichamelijk sterk genoeg is om de 
gebrokenheid van het leven te verwerken, maar het is een gave van God die ook 

42 W. Rebell, Psychologisches Grundwissen fur Theologen. Ein Handbuch, Munchen 1988, S 197f, A A 
Hoekema, Created m God's Image, Grand Rapids/Exeter 1986, p 203-225. 

330 



ontvangen mag worden door gelovigen die (soms blijvend) geknakt en gebroken 
door het leven gaan. Vanuit deze rust en vrede ontstaat er ruimte voor de mzet van 
menselijke mogelijkheden onder erkenning van de grenzen daarvan. 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek 
Alle werk in het pastoraat wordt gedaan vanuit het besef dat geen mens zichzelf of een ander kan 
verlossen of vernieuwen Alleen door Christus is er toegang tot God de Vader en het heil dat 
mensen tot hun bestemming brengt 
Gods troostvolle nabijheid m Christus kan met door de pastor afgedwongen worden, maar alleen 
als een geschenk van Zijn genade ontvangen worden. Het Woord dat daarvan spreekt en het gebed 
dat daarom smeekt, kunnen m het pastoraat niet gemist worden. 
Niet iedereen kan gemakkelijk spreken over het geloof. Vertrouwelijkheid om daarover te spreken, 
moet soms groeien Leren spreken over geloof en verstaan van elkaar op dat punt, kunnen tijd 
kosten. In het pastoraat is daar alle gelegenheid voor Op het gevaar dat de pastorale gesprekken 
vrijblijvend van aard worden en geen toenadering vertonen, zal de pastor attent moeten zijn en zijn 
moeite daarover indien nodig, aan de orde stellen 

4. Met behulp van foederatief parallellisme is het mogelijk trinitarische en antropolo
gische aspecten van de verhouding God en mens in hun samenhang te belichten. Er 
zijn trinitarische lijnen te trekken naar het leven van ieder mens. Ieder mens heeft 
als beeld van God een relatie met Hem als Schepper, het scheppende Woord en de 
scheppende Geest, waarin reeds trekken van het verbond zijn te herkennen. Zonde 
betekent corruptie van de mens als beeld van God; dit impliceert ook vervreemdmg 
van God de Schepper en Zijn bedoeling met de mens als beelddrager. Daarom 
roept ieder mensenleven om het heil van Christus en het werk van de Heilige Geest 
als vernieuwing naar het beeld van Christus. Wordt het gecorrumpeerde beeld van 
God hersteld, gaat het door mensen verbroken verbond door Gods trouw en genade 
in heilzame zin functioneren, dan is dat enkel te danken aan het door Christus 
verworven heil, het brengt het werk van God de Schepper tot zijn doel en het ge
schiedt door het werk van de Heilige Geest. Door het delen in het heil van God 
vindt er een beslissende verandering plaats bij mensen. Deze heilsordelijke kant van 
de verhouding God en mens hoort ook bij het denken in termen van foederatieve 
parallelliteit. Mensen worden door geloof en bekering uit genade wedergeboren tot 
een nieuwe schepping. Het nieuwe van het heil komt uit in de inwoning van de 
Geest in de gelovige en de daarmee gepaard gaande innerlijke vernieuwing.'*' 

Christus schenkt Zijn Geest als genadegave in het hart van de gelovige en de 
Geest geeft deel aan Christus en aan de volheid van Zijn heil zodat er vruchten 
komen waarin God de Vader verheerlijkt wordt. Bij dit nieuwe leven hoort ook een 
veranderde verhouding van God en mens. De negatieve lading van de verhouding 
van de zondige mens tegenover God is geworden tot een positieve relatie van liefde 
en geloof. De gave van de Geest heft het parallelliteitsaspect van de verhouding 
tussen God en mens niet op, maar geeft wel een nieuwe inkleuring aan de ver
bondsverhouding. Het in en met en door elkaar van mens en Geest krijgt nu ge
stalte. De Geest neemt niet als een onpersoonlijke kracht bezit van de gelovige. 

43 Vgl DLIII/IV,11 
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maar treedt met hem als persoon in een persoonlijke relatie. Daarmee is de 
asymmetrie en de parallelliteit tussen God en mens niet vervallen. Het persoon-zijn 
van de Geest is niet identiek aan het persoon-zijn van de mens. Het schepselmatige 
en het beelddrager-zijn van de mens maakt dat onmogelijk. Er blijft asymmetrie; 
mensen kunnen ook niet gelijk(waardig) aan God worden door het dienen en ge
hoorzamen van Hem. Wel is er door de inwoning van de Geest in de gelovige een 
band van vertrouwelijkheid waardoor mensen zich in hun persoonlijke eigenheid en 
integriteit volkomen gerespecteerd mogen weten. 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek' 
Christus is de bron van het nieuwe leven door geloof Hij is er ook norm en voorbeeld van. Door 
genade worden zondige mensen vernieuwd naar het beeld van Christus 
Ixven achter Christus is onmogelijk zonder de liefde die offers brengt Immers, de liefde van 
Christus zoekt zichzelf met, maar de ander Deze manier van leven staat haaks op de levensstijl van 
de moderne westerse mens met diens consumptieve en individualistische instelling. 
Een positief functioneren van de relatie God en mens, vraagt van de gelovige om het opnemen en 
dragen van zijn kruis op de weg achter Christus. Geen tegenzin, maar blijmoedigheid en overgave 
staan daarbij voorop in het besef dat God met ieder mens een eigen weg gaat 

5. God geeft ruimte aan de humaniteit van de mens om als beeld van Hem te functio
neren. Deze ruimte voor de eigenheid en vrijheid van de mens is echter niet 
onbeperkt en staat evenmin los van de kaders en relaties waarin de humaniteit dient 
te functioneren. Het verbondsmatige aspect relateert de humaniteit aan God en 
daarna aan de medemens als naaste en de menselijke vrijheid is gebonden aan de 
raad van God. Met dat laatste wil gezegd zijn: er kan niet een situatie optreden 
waarin de menselijke vrijheid een onoverkomelijke blokkade wordt voor de 
voortgang van Gods heilsplan. Evenmin kan gezegd worden dat God het kwade dat 
mensen doen, nodig heeft om Zijn plannen te laten slagen. Het is de overgelijkelij-
ke grootheid van God dat Hij alle dingen kan doen medewerken ten goede voor 
hen die Hem liefhebben (Rom. 8,28). De asymmetrie en de parallelliteit in de ver
houding van God en mens maken het mogelijk om te spreken over de soevereiniteit 
van God en het on wederstandelij ke karakter van Zijn werk, terwijl tegelijk mensen 
verantwoordelijk blijven voor hun daden. Voorbeeld daarvan is de geschiedenis van 
Jakob en zijn zonen (Gen. 37-50). Ondanks de opvoedkundige fouten van Jakob, 
de misdadige behandeling door de broers en Potifar samen met zijn vrouw, komt 
Jozef tot de belijdenis dat God al deze menselijke daden gebruikt heeft in een plan 
dat groter is dan vooraf door mensen te zien was (Gen. 50,20). Vanuit menselijk 
perspectief is het werk van God niet volledig te overzien (tenzij door openbaring) 
Binnen de menselijke gezichtskring is er wel de verantwoordelijkheid voor het 
leven naar Gods wil. Onder wisselende momenten van weerstand en overgave op 
menselijk niveau, volvoert God Zijn plannen en gaat Zijn werk voort in parallel
liteit aan wat mensen doen, zonder aan hun verantwoordelijkheid afbreuk te doen 

Gaan mensen in tegen Gods wil over hun leven als beeld van God, dan doen 
zijzelf daarmee tekort aan hun eigen humaniteit. Ondanks zichzelf kunnen mensen 

44 Vgl. J.P Versteeg, De Geest en de gelovige De verhouding van het werk van de Geest en het werk van 
de gelovige volgens het Nieuwe Testament, Kampen 1976, p 6-8. 



dan nog gebruikt worden om Gods raad te volvoeren (koning Kores, 2 Kron. 
36,22v). Van een inschakeling van de mens als mens in een persoonlijke verhou
ding tot God IS dan geen sprake meer. De onwil en onmacht om m het concrete 
mens-zijn het beeld van God te vertonen, staan deze vorm van gelovig ingescha
keld worden dan in de weg. Hooguit zou men kunnen spreken van een negatieve 
modus van ingeschakeld worden. Daarbij zijn mensen geen willoze werktuigen in 
de handen van God maar, zij blijven voluit verantwoordelijk omdat zij bmnen hun 
menselijk perspectief geen goddelijke dwang opgelegd krijgen, maar geroepen zijn 
"om te leven naar de wil van God als Zijn beeld. 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek 
Gods weg met mensen wil geleerd worden De pastor mag als een leerling samen met de ander die 
weg zoeken en gaan In dit leerproces legt pastoraat geen duidingen op aan de ander, maar mag ze 
bij wijze van verheldering wel bespreken met de ander om te zien waarin hij of zij zich het meest 
herkent 
De pastor moet duidelijk zijn over zijn eigen standpunten Levenswegen die m de Schrift als 
zondig worden aangemerkt, mogen m het pastoraat niet stilzwijgend worden geaccepteerd. Ook al 
IS God bij machte mensen van een verkeerde weg terug te brengen, toch wordt daarmee hun 
eigengekozen weg niet goed De zorg daarom mag gezamenlijk bij God neergelegd worden in 
gebed om wijsheid en oprechtheid om te gaan op de weg die Hij m Zijn Woord wijst 

Het perspectief van de vernieuwing naar het beeld van God 

1. De door God verloste mens vertoont het herstelde beeld van God. Omdat de relatie 
tussen God en mens het hart vormt van het beeld van God, is het wezenlijk en 
kenmerkend voor de verlossing dat deze relatie wordt hersteld. De volheid van het 
heil van God is breder dan alleen het herstel van de relatie met de mens, maar voor 
het delen in het heil is de herstelde geloofsrelatie tot God noodzakelijk voor 
mensen. Het spreken van de Schrift over de mens als een nieuwe schepping, als 
gelovige en mens van God laat zien dat de gemeenschap met Christus door het ge
loof en het werk van de Heilige Geest in het hart onmisbaar zijn met betrekking tot 
het delen in het heil van God. Slechts vanuit de geloofsrelatie met Christus kunnen 
mensen ten volle delen in de eschatologische gaven van het veelkleurige heil van 
God. Daarbij zijn niet slechts bewustzijn en ervaring betrokken, maar heel de mens. 
Elke reductie van het heil in de richting van een verinnerlijking, veruitwendiging 
of functionalisering doet tekort aan de volheid van het heil en de gehele mens 
waarop het is gericht. 

Wanneer in de Schrift de vernieuwing van de mens naar het beeld van God zo 
sterk in verband gebracht wordt met het geloof als de gestalte van de herstelde 
relatie tussen God en mens, dan behoort in het pastoraat aan deze samenhang recht 
gedaan te worden. Bevrijding en verlossing in psychologische, sociaal-maatschap-
pelijke, economische en ecologische zin is van groot belang. Pastoraat mag daar 
nooit aan voorbijgaan. Of men een nieuwe schepping is (Gal. 6,15) blijft echter het 
meest beslissende wat over een mens gezegd kan worden. Bij het antwoord op deze 
vraag kan niets de plaats van het geloof innemen. Pastoraat dat zich verbonden 
weet met deze bijbels-theologische inzichten kan daarom niet heen om het geloof 
als een onderwerp dat zo fundamenteel is, dat het heel de pastorale praxis door-
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trekt. Een veronderstelde anonieme heilsrelatie van alle mensen met Christus als 
bron van verlossing en vernieuwing gaat in tegen de aard van het geloof als het 
persoonlijk kennen van Christus en de kracht van Zijn opstanding (Fil. 3,10). 
Daarmee is niet gezegd dat alleen gesprekken waarin expliciet over het geloof ge
sproken wordt, pastoraal van karakter kunnen zijn. Wel mag duidelijk zijn dat waar 
geloof en geloofsvragen uit de weg worden gegaan er van pastoraat geen sprake 
meer is. Een theologische antropologie waarin geloof en het herstelde beeld van 
God nauw op elkaar betrokken zijn, leidt tot een wijze van pastoraat waarin bewust 
ruimte wordt geboden - en waar nodig ook wordt gemaakt - om te spreken over het 
geloof als persoonlijke relatie tot God vanuit de overtuiging dat daarvan het heil 
van de mens afhangt. 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek: 
Spreken over God, kerk, geloof en de betekenis daarvan m iemands leven is geen 'Fremdkorpei' 
in het pastoraat, maar hoort er helemaal bij. De pastor gaat het niet uit de weg als een gênant 
onderwerp, maar is erop gespitst om juist op dit punt met de ander in gesprek te komen 
Het pastorale gesprek is bij uitstek de plaats om over de vreugde, de dankbaarheid, de moeite en 
de stnjd van het geloof te spreken 
In een gedwongen sfeer kan over geloof niet van hart tot hart gesproken worden Het wil met 
zeggen dat het geloofsleven niet ter sprake gebracht mag worden omdat de ander er niet voor m 
de stemming is Wel dient de pastor zich in zijn hele manier van doen zo op te stellen dat daarin 
de authentieke verbondenheid met de inhoud van het Woord van God naar voren komt Het 
expliciet spreken over God en geloof is dan geen 'breuk' in het gesprek, maar een teken van diepe 
bewogenheid waarin uitkomt dat de pastor bereid is met de ander te communiceren op het meest 
existentiële niveau van het mens-zijn Is deze motivatie bij de pastor zelf niet of onvoldoende 
aanwezig, dan dient hij zich op dit punt te (laten) corrigeren om weer voluit in dienst van Christus 
om te zien naar andere mensen die aan zijn zorg werden toevertrouwd. 

2. Alleen door geloof wordt de Vader-kindverhouding tussen God en mens hersteld. 
Het gaat hierbij uiteraard niet om een vorm van repressie waarbij mensen gedwon
gen worden zich onvolwassen en onvolwaardig te gedragen. De mens als kind van 
God wordt met al zijn mogelijkheden en gaven betrokken bij het werk van God, 
draagt verantwoordelijkheid en krijgt mogelijkheden zich te ontplooien. God doet 
in de herstelde relatie tot mensen niets af aan de integriteit van het mens-zijn. Er 
blijft echter een ongelijkheid bestaan tussen Schepper en schepsel, tussen God en 
Zijn beelddrager. De Vader-kind verhouding tussen God en de gelovige is niet on
derdrukkend maar bevrijdend en brengt mensen tot hun bestemming: om de 
heerlijkheid van God te weerspiegelen in wie zij zijn en wat zij doen. 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek: 
Pastoraat mag mensen helpen de vernieuwing van hun leven te leren zien als geschenk en als 
opdracht Naast dankbaarheid voor het nieuwe leven, wordt ook heiliging en dienst in Gods 
Koninkrijk gevraagd 
Het gaat hier met alleen om een persoonlijk heilsperspectief voor de gelovige, want het herstel van 
de relatie met God brengt ook mee het herstel van de relatie met de medemens Van hieruit lopen 
lijnen naar de relaties die mensen samenbinden tot een hechte geloofsgemeenschap, humaniteit in 
het algemeen en verantwoord rentmeesterschap ten opzichte van de schepping. 

3. De vernieuwing van de mens naar het beeld van God draagt niet het karakter van 
progressio maar van recreatio. Vernieuwing als geleidelijke voortgang van de mens 
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door ontwikkeling of aanvulling van wat reeds bij de schepping onaf en gebrekkig 
was, is vanwege de ernst van de zonde een onbegaanbare weg. Restauratie, 
reparatie of elevatie van het humanum komt niet overeen met het bijbelse spreken 
over een Kaïvr) KxtoK; (2 Kor. 5,17; Gal. 6,15) en de daarmee overeenkomstige 
Katvóq avSpconoq (Ef. 2,15; 4,24). Genade van God is niet te typeren als herstel 
van eerdere lacunes in de schepping, maar van onverdiende goedheid van Gods 
kant tegenover de mens."' Terecht heeft J.J. Rebel erop gewezen dat de ge
leidelijke vernieuwing van de mens door zelfverwokelijking en zelfontplooiing niet 
vrij is van pelagiaanse tendensen.'^ 

Het herstel naar het beeld van God is geen fonneel begrip dat toepasbaar is op 
de (veronderstelde) vooruitgang van de mensheid als geheel, maar het wordt in
houdelijk bepaald door de relatie tot God waarin kennis, gerechtigheid en heiligheid 
de gerichtheid van het hart als centrum van het menselijk bestaan typeren. 

Pastoraal gezien zijn er nog andere bezwaren tegen de voorstelling van de 
vernieuwing van de mens als progressio in de zin van (voorlopige) realisering van 
het eschatologische heil. Voor veel mensen is het eenvoudigweg te hoog gegrepen 
om via zelfrealisatie te moeten werken aan de vernieuwing van zichzelf. Voor 
gezonde mensen met een sterk zelfbeeld werkt het misschien wel, maar mensen 
met een zwakke psychische gezondheid, slechte sociale omstandigheden of geringe 
intellectuele vermogens worden hier overvraagd. Pastoraat sluit alles wat arm, zieke 
en zwak is niet uit, maar juist in. Voorts is hel ook weinig troostrijk om te horen 
dat er wel voortgang is op de weg van procesmatige vernieuwing, maar het einde 
is nog lang niet in zicht en het is de vraag of men het persoonlijk ooit zal meema
ken. 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek 
Geloof in God en vernieuwing door genade horen samen Zo concreet mogehjk dient het pastoraat 
daar zicht op te bieden en mogehjkheden voor aan te dragen 
Het positief functioneren van de mens als beeld van God vraagt in het heden om een voortdurende 
oriëntatie op de komst en de toekomst van het Koninkrijk van God en om een breken met alles wat 
dit in de weg staat 
Alleen het delen in het heil van Christus, maakt dat de spanning tussen het oude leven en de 
vernieuwing door genade is vol te houden De vrede die alle verstand te boven gaat, mag dan nu 
reeds ervaren worden, al is dat ook niet onbeperkt - maar toch werkelijk Het eschatologisch per
spectief wijst op de volheid die komt waarin de strijdsituatie van heden ophoudt te bestaan en de 
overwinning in en door Christus ten volle wordt beleefd 

4. Vernieuwing van de mens als beeld van God door recreatio stelt het werk van de 
Heilige Geest in het middelpunt als Ejfector van het heil dat Christus verworven 
heeft. Bucer en meer nog Calvijn hebben in dit kader voortdurend erop gewezen 
dat het werk van de Geest erop gericht is mensen tot hun bestemming te brengen 

45 Vgl FJ Pop, Bijbelse woorden en hun geheim, Den Haag 1980'', p 263vv, W Bauer, Worlerbuch zum 
Neuen Testament. Berlin 1971^ sv, X^pl^ 

46 J J Rebel, Pastoraat in pneumatologisch perspectief. Kampen 1981, p. 219v. W.H Velema heeft erop 
gewezen dat de groei van het geloof geschiedt, ondanks de weerstand tegen het evangelie Persoonlijke 
en gemeentelijke geloofsgroei is geen natuurlijk proces, maar is verbonden met de heilswil van God, zie: 
WH Velema, De geestelijke groei van de gemeente. Kampen 1966, p 7-16 
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en ze in te schakelen bij het werk van God. Bij Voetius is er een tendens waar te 
nemen om bij de vernieuwing van de mens rechtstreeks te verwijzen naar het 
wonder van de wedergeboorte door de Heihge Geest. Daardoor dreigt een reductie 
plaats te vinden in het werk van de Geest in de richting van de verwerkelijking van 
de uitverkiezing en wordt de verantwoordelijkheid van mensen gemakkelijk 
verduisterd. Het verband tussen Christus en de Geest moet hier sterk worden 
onderstreept. De Geest werkt met het Woord van Christus en maakt gelijkvormig 
aan Christus. Door de verwijzing naar Christus en Zijn Woord blijft het werk van 
de Geest in verband staan met de verantwoordelijkheid van mensen. Heiliging van 
het leven als gestalte van het herstelde beeld van God is zowel het werk van de 
Geest als van de mens zelf. De samenhang van herschepping en heiliging laat 
ruimte voor een levenslang proces van groei en vernieuwing in het reflecteren van 
de heerlijkheid van God."^ 

Voor het pastoraat houdt dit onder meer in dat er rekening gehouden dient te 
worden met de werkelijkheid van de geestelijke strijdsituatie tussen vlees en Geest, 
oude en nieuwe mens. Tussen oude en nieuwe mens is geen sprong-moment maar 
een breuk-moment. Dat geeft iets aan van de verscheurdheid van het bestaan 
waaraan de gelovige niet ontheven is. De oude mens is op aarde voor de gelovige 
nooit een gepasseerd stadium, evenmin als de nieuwe mens op aarde wordt tot een 
volmaakt beeld van God. Het bestaan van de gelovige als 'burger van twee 
werelden' geeft zijn eigen moeiten en vreugden waarvoor juist in het pastoraat 
aandacht hoort te zijn. 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek 
De aanvechting in het leven van de gelovige is als een tegenstem die de relatie met God de 
omgang met Hem tot een aangevochten zaak maakt (Ps 22,3, 28,1, 44,25) In algemene zin kunnen 
als bronnen van aanvechting worden genoemd, a de ervaring van de verscheurdheid van het be
staan, b. het leven in een cultuur waarin God niet terug te vmden is, c het lijden in deze wereld 
d de spanning tussen ideaal en werkelijkheid van het christelijke leven, e. de geestelijke strijd 
tegen de macht van de duivel, de wereld zonder God en het eigen vleselijk bestaan (HC Zo 52 v/a 
127)"" 
Gevolg van zulke aanvechting kan zijn dat de persoonlijke omgang met God verschraalt (ik kan 
niet meer bidden), de omgang met het Woord van God raakt verlamd (ik kan niet meer lezen, hel 
zegt me niks) twijfel slaat toe. 
Juist in het pastoraat moeten deze situaties bespreekbaar gemaakt worden, zodat herkenning 
ontstaat de omgang met God is niet vanzelfsprekend, noch onaangevochten en breekt voortdurend 
stuk op zonde en ongeloof, onwil en onmacht van de kant van mensen Toch staat daar tegenover 
de verbondslrouw van God die niet vermindert tegenover het falen van mensen In dat vertrouwen 
mag in het pastoraat een weg gezocht worden om kwetsbare en zoekende mensen te laten delen in 
de beweging van het heil Doel daarvan is (verdiepte) motivatie om door de kracht van de Geest 
als nieuw mens te leven in een oude wereld en (hernieuwde) oriëntatie op Christus als het vol
maakte beeld van de nieuwe mens (Vgl de treffende pastorale toon in DL 1,16 wanneer gesproken 
wordt over mensen die de zekerheid van het geloof nog niet krachtig in zich gevoelen, hoewel zij 
toch de middelen gebruiken waardoor God beloofd heeft te willen werken Op dezelfde wijze wordt 
gesproken over mensen die nog niet zover in de weg van het geloof kunnen komen als zij wel 
zouden willen. Er wordt begrip getoond voor hun situatie, niettemin worden zij aangemoedigd te 
volharden op de weg waarin God Zijn zegen beloofd heeft) 

47 Vgl HG de Graaff, a w, p 80-83. 
48 Vgl C Trimp, Klank en weerklank Door prediking tot geloofservaring, Barneveld 1989, p 82-84 
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De stnjdsituatie tussen vlees en Geest mag nooit een excuus zijn om in de zonde te blijven leven 
Met wijsheid en tact moeten dan ontmaskerd worden alle uitvluchten om als oude mens voort te 
leven De heiliging van het leven omvat ten volle de verantwoordelijkheid van de mens In het 
pastoraat mag daarop een krachtig appel gedaan worden Het leven van de nieuwe mens staat in het 
teken van de kennis gerechtigheid en heiligheid die het leven richten op God en de naaste als 
vrucht van het volgen van Christus 
Wat er in de stnjdsituatie van vlees en Geest aan verbrokenheid blijft mag met doen voorbijzien 
aan wat er aan verandering ten goed is totstandgebracht 
In pastorale situaties die getypeerd blijven door een stuk gebrokenheid zal grote trouw nodig zijn 

5 Het beeld-zijn veronderstelt in zichzelf reeds ongelijkheid en afhankelijkheid van 
de mens ten opzichte van God De dynamiek in het beeld zijn (oude-nieuwe mens, 
groei en terugval in levensheiliging, stnjd tegen de zonde die nog tegen onze wil 
in ons IS overgebleven, verdieping van geloofskennis en geloofsvertrouwen) is ook 
te verbinden met de blijvende afhankelijkheid van de werking van de Geest De 
parallelliteit laat uitkomen dat God de mens niet overweldigt als een kracht, maar 
respecteert als persoon in zijn eigenheid als schepsel uit Zijn hand Dat laat 
onverlet dat de Heilige Geest niet is een kracht of kwaliteit waar mensen naar 
eigen behoefte over kunnen beschikken De diviniteit van de Geest blijft volledig 
intact bij de inwoning in de gelovige, want er is geen samenvallen van diviniteit en 
humaniteit, maar zij staan in een verhouding van parallelliteit Zo schept de 
persoonlijke verhouding tussen de Geest en de gelovige ruimte voor de humaniteit 
van de mens Dit houdt geen inperking in voor het wezen of de vrijheid van han
delen van God, omdat zich dat parallel op een ander niveau afspeelt Communicatie 
langs de lijnen van het verbond geven de levende realiteit van de verhouding tussen 
God en mens kleur en relief Het Woord van God en de reactie van de mens 
daarop in positieve of negatieve zin vormen de kern van de (openbare en verbor
gen) omgang met de HERE 

Van een werkelijke inschakeling van de mens als mens in het werk van God is 
wel te spreken, maar dan alleen vanuit de gehoorzame houding van het geloof ten 
opzichte van de verbondsrelatie met God Alleen in dat kader is er sprake van de 
Geest als genadegave van Christus, die mensen met charismata toerust om het hun 
mogelijk te maken te leven als mens van God De Geest staat het werk van de 
gelovige met in de weg, maar opent juist de weg daarvoor Naar de praktijk van 
het nieuwe leven zijn dan met J P Versteeg de volgende lijnen te trekken 1 de 
heiliging door de Geest (1 Kor 6,11, 1 Thess 4,3-8) als het volledig aan God 
toegewijd leven, 2 de vervulling met de Geest (Ef 5,18) als het zich door de Geest 
laten beheersen in doen en laten waardoor de eenheid van het werk van de Geest 
en van de gelovige uitkomt, 3 de leiding van de Geest (bv Hand 16,6) waardoor 
de gelovige met door een bovennatuurlijke dwang tot beslissingen komt, maar in 
vrije verantwoordelijkheid lettend op de aanwijzing van de Geest om het werk te 
doen waartoe Hij roept, 4 het ambtelijk werk in de kracht van de Geest (Rom 
15,18v) waardoor ambtsdragers bevoegdheid en kracht van de Geest ontvangen en 
waardoor de Geest Zijn werk werkt door mensen heen"" De asymmetrie in de 
verhouding God en mens maakt ootmoedig mensen mogen in het werk van God 

49 JP Versteeg ÜH (1976) p 23 29 
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ingeschakeld worden. Er is een blijvende verwondering die ontspringt aan het besef 
dat al wat wij mogen doen door de Geest van God gewerkt wordt. Aan de andere 
kant is het een uiterst zinvolle taak met grote verantwoordelijkheid, omdat niemand 
minder dan God Zelf in en door de gelovige wil werken. 

Daarbij is te bedenken dat de gaven van de Geest pas tot hun bestemming 
komen wanneer ze gebruikt worden in het kader van het Koninkrijk van God. Zij 
kunnen dan als charisma gaan functioneren naast charismata die in het bijzonder 
gericht zijn op geloof, kerk en de onderlinge gemeenschap. Wanneer we in de 
pneumatologie sterke accenten zetten op het heilswerk van de Geest in geloof en 
kerk, dan houdt dit voor het pastoraat onder meer ook in dat de gaven van de 
Geest ontplooid dienen te worden ten dienste van kerk en samenleving. Pastoraat 
kan in dit opzicht een signalerende en stimulerende functie hebben om de gaven 
die de Geest geschonken heeft ook metterdaad in te zetten, opdat het lichaam van 
Christus ook werkelijk leeft. 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek; 
De geestehjke vernieuwing van de gelovige krijgt concreet gestalte in de dienst die uit geloot 
verricht wordt en de gemeenschap die de gelovigen samen vormen 
ledere gelovige mag zich met de eigen gaven en beperkingen laten inschakelen bij de dienst in 
Gods Koninkrijk Daarbij gaat het er niet om andere mensen te imponeren, maar God oprecht te 
dienen en zo als mens in liefde, lof en dienst het beeld van God te vertonen 
Dienen vanuit liefde en geloof ontvangt bij mensen niet altijd de waardering die het verdient Het 
verwerken van teleurstellingen op dit vlak mag een plaats hebben in het pastoraat Nieuwe 
motivatie moet gezocht worden en de vraag is legitiem of het werk dat men verricht ook rede
lijkerwijs correspondeert met de gaven (en beperkingen) die men heeft 

6. In een tijd dat het pastoraat zich steeds meer lijkt te laten beïnvloeden door 
empirische wetenschapsbeoefening, is het goed eraan te herinneren dat de gerefor
meerde theologie de overtuiging heeft dat het heil van de eindtijd meer is dan een 
reproductie van de begintijd. Empirische wetenschappen hebben de neiging om 
enkel te zien op wat voorhanden is of wat geweest is en van daaruit naar de 
toekomst te kijken. De toekomst is dan niet meer dan een wetmatig verlengstuk van 
verleden en heden.^° De grote toekomst van God is echter vol van het ongedachte 
en onvoorstelbare: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in 
geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem 
liefhebben (1 Kor. 2,9; vgl. Jes. 64,4). Pastoraat behoort daarom een sterk eschato
logisch perspectief te hebben: mensen mogen gezien worden niet alleen zoals ze tot 
nu toe zijn geweest, maar ook wat er van hen kan worden door genade of juist 
door het afwijzen daarvan. Het geeft bescheidenheid en hoop. Want het zoeken 
naar God is een mogelijkheid die voortdurend open blijft staan en nooit klaar is in 
een mensenleven. God is groter dan wij denken en er valt meer met Hem te 
beleven dan iemand vermoeden kan. Alle vanzelfsprekendheid ontbreekt daarbij. In 
de relatie met God kan nooit sprake zijn van een vorm van gearriveerdheid. God 
blijft ook in Zijn openbaring groter dan wij Hem denken of beleven (Jes. 45,15). 
Aan het zoeken van Hem is een belofteaspect verbonden van het vinden; het 

50 Vgl de felle kritiek daarop van J H van den Berg. Melabletica van God. Kampen 1995 
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zoeken wordt gedragen door een gevonden zijn (Fil. 3,12-14), een beweging van 
bovenaf die zich voortzet naar de grote toekomst van God. 

Pastoraat houdt zich terecht bezig met vragen die de zingeving en zinervaring 
van mensen betreft. Wanneer er echter niet een werkelijk uitzicht bestaat op een 
persoonlijk delen in de volheid van het heil van God in de toekomst, valt het vanuit 
christelijk standpunt moeilijk in te zien hoe mensen zijn te motiveren zich voor de 
toekomst van zichzelf en anderen in te zetten. Het is dan alleen maar meer van 
hetzelfde waarin juist de zinloosheid zo sterk ervaren wordt. Wanneer het toekom
stig aspect van de eschatologie niet meer is dan een mogelijk voortbestaan in de 
gedachten van God of van de mensen, dan verschrompelt de hoop tot niets in 
vergelijking met wat de Bijbel ons aan verwachting voorhoudt. Pastoraal vertaalt 
zich dat in een gebrek aan hoop bij de grens van leven en dood. Wordt het geloof 
in een lichamelijke opstanding en een eeuwig leven losgelaten, dan moet de zin van 
het leven van de mens als beeld van God geheel en al aan deze zijde van het graf 
gezocht worden. De hele eschatologie zou dan moeten worden gerealiseerd in het 
heden. Daarmee is de werkelijkheid van deze gebroken wereld overvraagd. Er 
gebeurt te veel waarvan de zin zich aan onze waarneming onttrekt. Het heil van 
God laat zich niet compleet insluiten door de tegenwoordige werkelijkheid omdat 
die te zeer is aangetast door de zonde. Er blijft altijd een eschatologisch tegoed, 
ook in vragen van zingeving en zinervaring. Dat geeft ruimte in het pastoraat in de 
omgang met mensen die absoluut geen hoop op beterschap hebben door een 
chronische ziekte of een blijvende handicap. Ook al is in hun huidige situatie geen 
verbetering te verwachten, toch blijft er ook voor hen een hoopvol en zinvol 
uitzicht op de eschatologische voltooiing van het heil. 

Aandachtspunten voor het pastoraal gesprek 
Het geloof in de hchamelijke opstanding en het eeuwige leven geeft het pastoraat geen 'wonder
middel' m handen alsof alle problemen op te lossen zijn met de verwijzing naar een betere 
toekomst Het gaat in de huidige en toekomstige aspecten van het eschatologische heil om de trouw 
van God als Schepper die niet opgeeft wat Zijn hand begon. 
Deze trouw van God is de verbindende schakel tussen heden en toekomst Doordat de relatie tot 
God centraal staat voor de mens als beeld van God, wordt een onrealistische toekomstverwachting 
naar eigen wens en smaak voorkomen Het gaat in heden en toekomst om dezelfde God. 
De verwachting van de volheid van het heil in de toekomst maakt de verantwoordelijkheid in het 
heden des te groter met betrekking tot de relatie tot God, de medemens en de schepping Aan de 
andere kant is er een zekere relativering door de toekomstverwachting wat hier onvolmaakt en 
gebrekkig is gebleven, zal eenmaal op een ongedacht rijke wijze met heerlijkheid bekleed worden 
Er is m het christelijk geloof plaats voor het verlangen naar het leven na het sterven ( ik verlang 
heen te gaan en met Christus te zijn , Fil 1,21-24), niet als een ontvluchten van verantwoordelijk
heden (Paulus doet dat nu juist met: het is nodiger m het vlees te blijven om uwentwil, Fil 1,24), 
maar als uitdrukking van het verlangen van de liefde tot Christus die pas na het sterven tot volle 
bloei kan komen." Dan zal de mens als beeld van God de heerlijkheid van God in zijn mens-zijn 

51 Vgl Gebed voor kranke en aangevochten mensen. "Wij willen gaarne dit zwakke vlees verlaten in hope 
der zalige opstanding, waar het ons veel heerlijker zal wedergegeven worden" In de tweede versie 
"Laat ons door geen ding van uw liefde gescheiden worden, maar trek ons dagelijks meer en meer tot 
U, opdat WIJ het einddoel onzer roeping met vreugde aanvaarden mogen, hetwelk is met Christus te 
sterven, te verrijzen en in eeuwigheid te leven" Voor verdere literatuur, zie C Trimp, Formulieren en 
gebeden, Kampen 1978, p 83-85 
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ongeschonden weerspiegelen. Daarmee is de stnjdsituatie van de oude versus de nieuwe mens 
voorgoed opgeheven en heeft de mens ten volle zijn bestemmmg bereikt die hem als kind en 
erfgenaam van de heerlijkheid wordt toegezegd (Rom 8,17, Kol. 1,12, 1 Petr.1,4). 

12.3.2 Doelgericht pastoraal gesprek 

Aan de hand van de problematiek die in het pastoraat aangetroffen wordt, kan een 
indeling gemaakt worden met daaraan gekoppeld het doel van het pastoraal gesprek dat 
in die situatie past." Voordeel van zo'n bespreking is dat op een bepaalde thematiek 
wat breder kan worden ingegaan. Het geeft achtergronden van de betreffende geloofs-
en levensvragen en wijst op knelpunten en mogelijkheden voor het pastoraat. Het kan 
daardoor dienstdoen als een compendium voor wie zich snel in de problematiek wil 
verdiepen. Nadeel van deze benadering is dat nooit uitputtend alle zorgen en moeiten 
behandeld kunnen worden. Bovendien staat de tijd niet stil: nieuwe vragen en moge
lijkheden komen op ons af die om een eigen benadering vragen, het levensgevoel van 
mensen verandert en daarmee ook de beleving van hun problemen. Verder past het niet 
in het begrensde kader van deze studie om uitgebreid in te gaan op specifieke pastorale 
situaties. Daarom volgt een algoritme dat recht doet aan het doelgerichte functioneren 
waarvoor wij sterk willen pleiten vanuit het concept van pastoraat als verbondsbe
diening. 

Pastorale gesprekken kunnen heel verschillend zijn. Soms is er maar eenmaal een 
contact met iemand, soms gaat het om een serie gesprekken die zich over jaren 
uitstrekken. Er zijn pastorale contacten die meer het karakter hebben van een spontane 
ontmoeting die wel de onderlinge band verstevigen en toch niet tot diepgaande 
gesprekken leiden. Aan de andere kant zijn er momenten die zo existentieel zijn dat ze 
vervuld zijn van teuwigheidsgewicht. Kennismakingsgesprekken hebben een heel ander 
karakter dan een gesprek waarin om hulp en raad wordt gevraagd. Het is niet mogelijk 
om al deze verschillende situaties onder een noemer te brengen. Omdat pastoraat 
plaatsvindt in de vorm van een gesprek, kan niet van tevoren een strak omschreven 
doel worden geformuleerd want dat zou afbreuk doen aan het dialogische karakter van 
het gesprek. Doordat de pastor met een verborgen agenda op stap gaat, zou hij op voor
hand het gesprek blokkeren. Aan de andere kant kan de pastor het niet alleen aan de 

52 Zo bijvoorbeeld G Brillenburg Wurth, Practische zielszorg. Kampen 1939, p. 104-203, Idem, 
ChrnteUjke zielszorg in het licht der moderne psychologie. Kampen 1955, p. 173-322, E Thurneysen, 
Seelsorge im Vollzug, S 97-240, PJ. Roscam Abbing, Een goed gesprek. Over zielszorg aan mensen 
met innerlijke moeilijkheden, Den Haag 1974, HJ Clinebell, Basic Types of Pastoral Care and 
Counseling, Londond 1984\ p 138-372, G Heitmk, Pastoraat als hulpverlening, p. 198-215, WH 
Velema, Zullen we lezen'', p 64-99. 

In Tussen zeggen en zwijgen gebruikt G Heitink de Paulinische drieslag van geloof, hoop en liefde 
om het spreken over geloofsproblematiek in de praktijk van het pastorale gesprek onder te verdelen Hij 
probeert op ervaringsniveau het menselijk leven te verbinden met de bijbelse inhoud van deze woorden 
De gekozen indeling is echter betrekkelijk willekeurig Er zijn ook andere grondwoorden m de Schrift 
die ook voor behandeling in aanmerking komen, bijvoorbeeld zonde, genade, lof, dank, dienst Verder 
IS niet de menselijke ervaring van nu beslissend voor wat wij in de Schrift als boodschap beluisteren, 
maar wat in Gods Woord gezegd wordt, wil onze ervaring richting geven en eventueel bijsturen 
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ander overlaten welke kant het gesprek uitgaat Hij is immers ambtsdrager en opgeno
men in de beweging van God uit naar concrete mensen toe om verbondsomgang met 
hen te hebben Met deze voorafgaande opmerkingen m gedachten kan een samen
hangend systeem van methodische momenten worden genoemd die in meerdere of 
mindere mate in elk pastoraal gesprek terugkeren 

Voorop staat de inventansatie De houding van de pastor is voornamelijk luisterend 
en aanvaardend De ander knjgt de volle ruimte om uit te spreken wat hem of haar 
bezighoudt Deze luisterhouding is niet passief, maar vraagt om actieve betrokkenheid 
bij wat de ander te zeggen heeft Het gaat erom zich door de ander te laten meenemen 
op de weg van zijn of haar leven Het stoort daarbij niet om van tijd tot tijd een vraag 
ter verheldering te stellen, want dat onderstreept alleen maar de nabijheid als een teken 
dat men nog steeds samen op dezelfde weg is en geeft de bereidheid aan de weg verder 
mee te gaan om duidelijk voor ogen te krijgen waar de ander precies staat 

Een goede inventansatie kan blootleggen bij welk verbondsperspectief het zwaarte
punt of de eerste pnonteit van het pastoraat moet komen te liggen het schepselmatige, 
het sotenologische, of het vemieuwingsperspectief Uiteraard zijn deze perspectieven 
van de verbondsrelatie met God verweven Een somatische ziekte (de mens als 
schepsel) kan leiden tot vragen die te maken hebben met de zekerheid van het heil (de 
mens als gelovige) of de mogelijke bedoeling van bepaalde gebeurtenissen in het licht 
van geloofsgroei of juist het gebrek daaraan (mens in de heiliging) De pastor zal erop 
bedacht moeten zijn dat menselijke problematiek in al zijn vormen aangestuurd kan 
worden door achterliggende oorzaken die niet snel aan het licht treden Ge
dragsstoringen, relatieproblematiek, negatieve gevoelens naar God, zichzelf en anderen 
kunnen verstopt worden achter vroom klinkende woorden Door middel van luisteren 
en doorvragen zal de pastor iedere keer het beeld dat hij van de ander heeft, kunnen 
bijstellen of voor zichzelf bevestigen 

Een goede inventansatie kan voorkomen dat men in tijden van ziekte of soci
aal/maatschappelijke tegenslag of juist perioden van zegen en voorspoed, de indruk 
wekt in het pastoraat alleen uit te zijn op de behandeling van geestelijke vraagstukken 
Er IS ook ruimte voor het schepselmatige als wezenlijk onderdeel van het totale mens
zijn dat door het evangelie aangesproken wil worden vreugde om Gods trouw in 
huwelijk en gezin (verjaardagen, jubilea en geboorte) of juist moeite met eenzaamheid 
en rouw 

Vragen die mede het gesprek structuur geven (terugkeren naar onderbroken 
gesprekslijnen, navragen of men de ander goed begrepen heeft, overgaan naar een 
volgende fase) kunnen ook gesteld worden bij de inventarisatie, maar voorzichtigheid 
en wijsheid is hier geboden om niet voortijdig het spreken van de ander af te breken 
en zo de vertrouwelijkheid te schaden Toewending naar de ander is immers geen 
natuurlijke gave die spontaan opbloeit, of door techniek geleerd kan worden Het gaat 
om een vorm van dienst van de pastor aan de ander, die voortkomt uit het bewustzijn 
m dienst te staan van Woord en Geest 

Het tweede moment is een kntische terugkoppeling naar het Woord van God Nu 
ligt niet het zwaartepunt bij het spreken van de ander, maar bij het overwegen van de 
pastor Luisterend naar wat de ander gezegd heeft, zoekt hij naar wat vanuit Gods 
Woord daarop betrekking heeft Dit tweede moment begint tijdens een pastoraal 
gesprek doordat de pastor, vertrouwd met de Schrift, geoefend in het geloof, geleid 
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door de Geest en zich bewust van zijn ambtelijke roeping, de situatie van de mens met 
wie hij spreekt, door herkenning van patronen in verband ziet staan met het Woord van 
God Du herkenningsmoment tussen de levensgeschiedenis van een mens en de 
boodschap van het evangelie kan groeien door meerdere gesprekken Door nauwkeurige 
overweging tijdens en na het pastorale gesprek, zal de pastor harmonie en contradictie 
opmerken en daar vanuit een veelheid van invalshoeken op kunnen ingaan 

Het derde moment bestaat in het stellen van pastorale doelen en het kiezen van 
daarvoor geëigende middelen Opnieuw gaat het hier om een taak van de pastor Het 
grote doel van pastoraat als verbondsbediening blijft een optimale verbondsomgang 
tussen de drieenige God en de mens als Zijn beeld Dit doel is eschatologisch geladen 
want het zal pas met de wederkomst van Christus volkomen vervuld worden Ondertus 
sen IS het met goed neer te zien op doelen die minder ver reiken, want ze geven aan 
dat de genade van God bezig is de hele wereld uit zijn voegen te lichten, ze verwijzen 
naar het einddoel en geven hoop en vertrouwen op de komst van het einddoel 

Het kiezen van doelen zal afhankelijk zijn van de zwaartepunten en prioriteiten die 
bij de inventansatie aan het licht zijn gekomen Doelen kunnen heel concreet zijn 
(iemand van een gokverslaving afbrengen, een overlijdensbericht overbrengen en de 
achterblijvende familie bijstaan in het verwerken daarvan, verzoening tussen mensen 
met conflicten), of meer algemeen (geloofsgroei, ondersteuning in een wankele huwe
lijksrelatie, begeleiding bij verlieservaringen) Vaak zullen doelen onder te verdelen zijn 
in kleinere eenheden (een incestgezin bijstaan afzonderlijk aandacht voor dader, 
slachtoffers en het geheel van het gezin, stervensbegeleiding verschillende fasen, 
helpen verwerken van sociale problemen afsluiten van een periode en daarna een 
nieuwe oriëntatie in het leven) Afhankelijk van de gekozen doelen kan de pastor in het 
gesprek met de ander accenten leggen bij parakletische, didactische, soteriologische en 
eschatologische momenten die door genade brengen tot de verbondsomgang met God 
en daarin verdiepen Ook kan bewust gekozen worden voor hulp en bijstand (denk aan 
crisispastoraat), om pas in een later stadium toe te komen aan factoren die te maken 
kunnen hebben met geloof en geestelijk leven 

BIJ het moment van de doelstelling gaat het erom dat de pastor zich ervan bewust 
IS wat hij wil gaan doen en of hij daarvoor zelf over de nodige middelen beschikt Het 
kan nodig zijn om in een serie gesprekken via verschillende tussenstappen uit te komen 
bij het beoogde doel De gesprekken met een voorbereidend karakter zijn niet minder 
pastoraal van aard of anders in de uiteindelijke doelstelling, maar wel verschillend in 
de tussenliggende doelen Het is een zaak van pastorale wijsheid om met te grote 
doelen na te streven binnen een gesprek, de ander en zichzelf met te zwaar te belasten 
en zodoende te overvragen en geduld te hebben Aan de andere kant mag het uitblijven 
van het beoogde doel er met toe leiden dat de pastor zich gaat neerleggen bij de 
weerbarstigheid van de werkelijkheid Hij blijft zijn pastorale roeping en visie slechts 
trouw wanneer hij de ander blijft zien in relatie tot het einddoel van de verbondsom
gang met God Het stellen en evalueren van doelen helpt de pastor in de overweging 
om wel of niet de hulp en deskundigheid van anderen in te roepen 

Het vierde moment is de praktische uitvoering van de gekozen doelen in het 
pastorale gesprek Hierbij trekken de pastor en degene met wie hij spreekt weer samen 
op De pastor is hier met de neutrale toeschouwer die aan de kant blijft staan, of een 
spiegel die alleen terugkaatst wat ervoor komt, maar nu is er ook plaats voor inbreng 
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van de kant van de pastor Daarbij zal de eigen doelgenchtheid van de pastor geen af
breuk mogen doen aan het dienst-karakter van zijn werk hij is er voor de ander en 
diens verbondsomgang met God Aan de andere kant is hij er niet slechts als mede
mens, maar als ambtsdrager, zich bewust van zijn roeping en zending Gezamenlijkheid 
en een band van vertrouwelijkheid zijn nodig om tot op het persoonlijke niveau te 
kunnen communiceren, zodat er openheid ontstaat voor het zicht op Wie God is in wat 
HIJ betekenen wil in de omstandigheden waarop het pastoraat zich ncht 

Het vijfde moment is een evaluatie achteraf wanneer het een opzichzelfstaand 
gesprek betreft, of een koppeling naar het moment van de inventarisatie van het 
volgende gesprek wanneer het gaat om een serie gesprekken 

Door een intensieve omgang met de Schrift onder de leiding van de Heilige Geest 
en door een voortgaande ervaring in het communiceren met mensen in het pastoraat, 
zal de pastor zich steeds meer thuis gaan voelen in deze wijze van pastoraat bedrijven 
Zo zal ook de pastor zelf kunnen groeien in geestelijke wijsheid die een zaak is van het 
hart, verbonden met het Woord van God en bekend met de menselijke existentie '̂ 
Door deze groeiende wijsheid zal de herkenning tussen het concrete leven van mensen 
en de boodschap van het evangelie toenemen Daarbij zal de wijsheid niet de ogen 
sluiten voor het functioneren van de pastor zelf in de verbondsomgang met God en in 
het pastorale gesprek Pastor zijn vraagt om een voortdurend (laten) bijstellen van de 
eigen pastorale habitus, zowel door de omgang met Gods Woord als door toerusting in 
de omgang met mensen (op dit vlak valt er veel te leren van relatie- en communicatie
technieken uit de menswetenschappen) ^'' Het persoonlijk dienen van God en het 
pastoraat bedrijven aan mensen zullen op deze wijze een eenheid zijn, waarvan zegen 
verwacht mag worden 

53 Dit sluit aan bij wdt H Jonker Vernunit noemt zie Het Derde oog in JH van de Bank e a Enaren 
naarheid Nijkerk 1984 p 177 192 vgl ES Klein Kranenburg Trialoog p 231 ev Het gaat daarbij 
o 1 niet om een algemeen menselijk vermogen maar om een charisma verstand en wijsheid door de 
Geest geschonken door de Geest in dienst genomen en door de Geest tol ontplooiing gebracht 

54 Vgl WH Velema Verdiept pastoraat Het voeren van een pastoraal gesprek Heerenveen 1998 p 11 
24 

343 



SAMENVATTING 

Het denken over pastoraat heeft in deze eeuw veel invloed ondergaan van enerzijds een 
stroming die zijn uitgangspunt nam in het kerugma van Gods Woord ('kerugmatisch 
pastoraat) en anderzijds in een manier van denken die zich sterk nchtte op de tus
senmenselijke ontmoeting ('participerend' pastoraat) Opvallend is, dat in beide 
stromingen christologische categorieën een belangrijke plaats innamen, maar dat 
pneumatologische elementen niet tot hun recht kwamen Gevolg daarvan was dat het 
eigene van de mens in het pastoraat ook niet goed tot zijn recht kon komen Dat kwam 
o a daann uit dat de positie van de pastor bijna dreigde samen te vallen met de Per
soon en het werk van Chnstus, of dat er een beroep werd gedaan op menselijke vermo 
gens om het heil van God te verwerkelijken 

Om de eenzijdigheden van beide posities te ontgaan, zijn er verschillende theo
logische ontwerpen voorgesteld waarin gepoogd werd elementen uit 'kerugmatisch' en 
'participerend' pastoraat te combineren en daarbij oog te hebben voor een gezond 
functionerende pneumatologie Het is echter de vraag of het wel voldoende is om een 
christologisch onderbouwde antropologie in het pastoraat te vervangen door een 
pneumatologisch georiënteerde antropologie Vanuit de godsleer gezien is het een te 
smalle basis om alleen vanuit de chnstologie of de pneumatologie te spreken over de 
verhouding van God en mens Een voluit trinitansche benadenng is nodig 

Daarmee is de probleemstelling van deze studie gegeven hoe kunnen de trinitan
sche en antropologische aspecten van de verhouding God en mens op een theologisch 
verantwoorde wijze de grondstructuren van het pastoraat bepalen'' Om een antwoord op 
deze vraag te vinden, wordt eerst een analytische beschrijving gegeven van de wijze 
waarop de tnmtarische en antropologische aspecten van de verhouding God en mens 
de facto functioneren in een aantal vormen van modem pastoraat (deel I) Daarna wordt 
geluisterd naar de stem van een drietal klassieke gereformeerde theologen als punt van 
vergelijking ten opzichte van de huidige posities (deel II) Het laatste deel (deel III) 
laat zien hoe hedendaags gereformeerd pastoraat eruit kan zien wanneer daarin op een 
theologisch verantwoorde wijze de trinitansche en antropologische aspecten van de 
verhouding God en mens structuurbepalende elementen zijn 

Deel I (hoofdstuk I - 4) 
Het IS de overtuiging van zowel W Zijlstra, G Heitink alsook J J Rebel dat het in de 
theologie onmogelijk is om uit te gaan van een bijbels mensbeeld Het is daarom niet 
verwonderlijk dat zij samenwerking bepleiten met de moderne menswetenschappen om 
te komen tot een actueel mensbeeld dat - al is het op beperkte schaal - zowel binnen 
als buiten de theologie gebruikt kan worden Verder is het opmerkelijk dat overeen 
komsten tussen aspecten van bijbelse en moderne wetenschappelijke mensbeschouwin 
gen gemakkelijk aangezien worden voor inhoudelijke overeenstemming, zodat de eigen 
kleur en zelfstandigheid van de bijbelse gegevens onvoldoende recht wordt gedaan 

In reactie op de naar hun mening te kleine plaats voor de mens in de klassieke 
theologie, vragen Zijlstra, Heitink en Rebel nadrukkelijk aandacht voor de mens als 
volwaardige medewerker en verbondspartner van God Zij ruimen een beperkte en 
theologisch gelegitimeerde plaats in voor menselijke autonomie Mensen zijn immers 
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meer dan slechts werktuigen in de handen van de Heihge Geest zij participeren in het 
handelen van de Geest Zo ontstaat er ruimte voor het menselijke functioneren in de 
bemiddeling van het heil De nadruk komt te liggen op de tussenmenselijke relatie als 
de plaats waar het heil van God ervaren wordt en mensen aan elkaar kunnen groeien 
naar hun bestemming Bij Zijlstra en Heitink leidt dit tot een godsbeeld dat zoveel 
ruimte vraagt voor menselijke verantwoordelijkheid, dat de relatie tussen God en men
sen in feite wordt ingekaderd in tussenmenselijke relaties Rebel gaat niet uit van een 
empirische theologie, maar van openbaringstheologie Bij hem echter, wordt God als 
Schepper en Vernieuwer meer fundamenteel geacht dan God als Verlosser Daann is 
de overeenkomst te vinden met Zijlstra en Heitink de soteriologie en de chnstologie 
treden terug m de relatie tussen God en mensen Gevolg daarvan is dat de concrete 
heilshistorie, het werk en de Persoon van Christus en de importantie van het geloof 
naar de achtergrond worden gedrongen om de humaniteit meer te kunnen benadrukken 

Deel II (hoofdstuk 5 - 7) 
M Bucer en J Calvijn spreken onbevangen over de schepping van de mens naar het 
beeld van God als het werk van God de Vader Bucer legt daarbij vooral de nadruk op 
de orde die God heeft aangebracht Relaties en structuren tussen mensen worden gezien 
in het licht van het ordenende werk van God Het gevolg is een ruimhartige waardering 
voor mensen en hun gewone aardse leven 

Evenals Bucer heeft Calvijn oog voor de ordeningen die God als Schepper heeft 
aangebracht in de geschapen werkelijkheid en onder de mensen Op het vlak van 
culturele en wetenschappelijke arbeid kan de mens iets van God leren kennen uit de 
schepping Vanwege de zonde is deze kennis echter fragmentarisch, gebrekkig en 
onvolkomen De goedheid van God als Schepper komt daarin uit dat Hij de gevallen 
wereld met aan haar lot overlaat God de Schepper geeft de zondige mensheid gaven 
en kwaliteiten, regels en ordeningen om de schepping te bewaren voor de ondergang 
Dit conserverend handelen van God de Schepper staat in verband met het perspectief 
van het heil dat God wil schenken Het beleven van de ware humaniteit in al zijn 
structuren kan alleen plaatsvinden vanuit de herstelde geloofs- en verbondsrelatie tot 
God De goedheid van God als Schepper functioneert als universeel invitatiemotief, 
inexcusabiliteitsmotief, humaniteitsmotief en als theocratisch motief Zo wordt het 
spreken van Calvijn over God en mens genuanceerd door de meervoudige perspectie 
ven waann zij op elkaar betrokken worden God als Schepper, Verlosser en Vernieuwer 
en de mens als schepsel, zondaar en gelovige 

G Voetius krijgt in zijn tijd reeds te maken met een veranderend wereldbeeld Op 
een voor hemzelf schijnbaar ongecompliceerde manier zet Voetius de natuurlijke 
theologie en de scholastieke methode naast de openbaring van God Niet dat de na
tuurlijke theologie tot een eigen heilsweg wordt De onderscheiding tussen het uiterlijke 
en het innerlijke werk van God loopt parallel aan de spanning tussen God als Schepper 
en God als Verlosser Op het vlak van de geschapen werkelijkheid is er veel ruimte en 
waardering voor het menselijk verstand, in zoverre dit tenminste functioneert binnen de 
grenzen van de door de theologie toegemeten ruimte Het streven van Voetius' theo
logie IS erop gericht om het uiterlijke alledaagse leven gedragen te laten worden door 
de innerlijke kracht van de pietas voetiana 
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In de christologie staan zowel Bucer, Calvijn als Voetius in de lijn van de klassieke 
opvatting van de komst van Christus in het vlees om plaatsvervangend te lijden en te 
sterven om zo verzoening te bewerken Christus verwerft het heil en Hij deelt het uit 
aan de gelovigen Christologie, soteriologie en tnniteitsleer zijn sterk op elkaar 
betrokken doordat Hij God én mens is, kan Christus verzoening bewerken Bucer legt 
een eigen accent door het koningschap van Chnstus te benadrukken de vernederde 
Christus IS verhoogd en regeert door Zijn Woord en Geest op heilzame wijze Bij 
Calvijn IS er sprake van een bemiddelende functie van de chnstologie gemeenschap 
tussen God en mensen is alleen mogelijk door Chnstus, waarbij het werk van de Geest 
niet alleen bestaat in het toerekenen van wat Christus verworven heeft, maar ook in het 
vernieuwen van de mens naar het beeld van Chnstus om zo het werk van God de Va
der tot Zijn volle recht te laten komen Het heil dat Chnstus verworven heeft en door 
Zijn Geest aan mensen schenkt, maakt het mogelijk dat er een levende geloofsrelatie 
tussen God en mensen ontstaat De Geest is de effector van het werk van God de 
Vader en van Jezus Christus Vanuit deze tnnitansche orde komt de gerichtheid van het 
werk van de Geest en van Christus aan het licht zij verheerlijken het werk van God de 
Vader m het herstel van de geschonden scheppingsorde en de vernieuwde gemeenschap 
tussen God en mensen Voetius situeert pietas en doctnna binnen de ambtelijke orde 
van de kerk, die op haar beurt een instrument is in de handen van Christus om op 
aarde de zonde te vergeven 

Tnnitansche en antropologische aspecten zijn in de klassieke gereformeerde 
theologie aan elkaar gerelateerd in een sterk soteriologisch verband De humaniteit 
komt echter niet onder druk te staan door de afhankelijkheid van God, integendeel 
werkelijke humaniteit is slechts mogelijk door genade en maakt dat mensen zonder 
uiterlijke dwang het goede gaan kennen, willen en ook doen De meervoudige perspec
tieven van waaruit Calvijn spreekt over God en mens, vormen een belangrijke bijdrage 
voor de eigen positiebepaling in deze studie Het menselijk perspectief heeft een eigen 
legitieme plaats Mensen kunnen en hoeven met op te klimmen tot het perspectief van 
God om het heil in Chnstus te kunnen zien Vanuit menselijk perspectief mag de 
nadruk gelegd worden op eigen verantwoordelijkheid, gehoorzaamheid aan het Woord, 
bekenng en geloof vanuit de overtuiging dat het vanuit Gods perspectief niet gaat over 
andere zaken of andere mensen Het maakt het gebruik van de genademiddelen niet 
overbodig, maar nodig Omdat de Heilige Geest Zich bedient van deze middelen, geeft 
dit een geweldige stimulans voor prediking, pastoraat en alle werk dat vanuit de kerk 
gebeurt 

Deel III (hoofdstuk 8-12) 
Het tnniteitsdogma helpt de relatie tussen God en de schepping te verhelderen Omdat 
er in God een volheid van leven is wegens de immanente tnnitansche relaties, berust 
de schepping met op noodzaak maar op Gods wil en welbehagen De schepping is als 
zodanig afkomstig uit de handen van de Schepper en kan daarom alleen tot zijn doel 
komen coram Deo De verhouding van Schepper en schepping wijst op de verantwoor-
delijkheidspositie van mensen, maar ook op de trouw van God in Zijn ontferming over 
de geschonden wereld De importantie van de verhouding van al het geschapene tot 
God als Schepper is daarmee gegeven Het stelt ook de mens als beeld van God in een 
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\ eranrwoordelijkheidsverboudmg tot de gehele geschapen wereld De positieve waarde

ring ^ an het aardse leven als gave uit Gods sciiqqieT^iand is een aandadi^Mmt van 
bhjvende waarde 

Door in de christologie aandacht te ^Tagen voor zowel de hjn van de vernedering 
als die V an de vertioguig \ an Christus ontstaat er legitieme en pastccaic immte voor de 
realiteit \ an aanvechting stnjd. verlangen uitzicht en zekerheid m het. gdaaS Evenzeer 
IS «■ aandacht voor de hoop op de volkomen overwinning die Chnstus met Pasen aan 
het licht heeft gebracht ook al houdt dat niet altijd een verandering \an de concrete 
omstandigheden op aarde m Het zv. aartepunt v an de soienologie hgt bij de vergeving 
van zonden De veiiioogde Chnsms schenkt dal m het heden De heilzame effecffin 
daarv an worden er\ aren m de bele\ mg \ an het kindschap van God en m de Jirfckvolk 
opstelling naar de naaste De \ olheid \ an het heü »acht tot Cümstus vwdcdamt 

Het IS geheel m overeenstemming met het getuigenis \an de Schnft dat het werk 
\ an de Heilige Geest meer om\ at dan alleen de gcoadc van God Isa^en m hA hart 
\ an de sé\o\ igen Dat noodzaakt echter niet tot het vaaaóasid&m van een niabcf 
zelfstandige pneumatologie om het werk \an de Geest m cultuur en kosmos een plaais 
te geven Als Geest \an de Vader en van de Zoon heeft de Geest vanaf het begin al 
een eigen plaats m het scheppingswerk van God door de Logos Een beroep op een 
algemene kosrmsche werking van de Geest of het duiden v an menseliike en anngea jfe 
werkingen v an de Geest geeft nog geen toegang tot het volle heil v an God Het we& 
\ an de Geest in de schepping is niet sotenologisch v an aard. maar gericht op bewarii^ 
en voleinding Slechts door Chnsms doet de Geest delen in het heil v an God In deze 
studie IS gekozen voor een pneumatologie waarbii recht gedaan wordt aan de godheid 
en het Persoonzijn van de Geest, de nauwe verbinding met Chnsms het Woord van 
God en de eschatologie, zonder dat dit ten koste gaat van het weii.. van de Geest m de 
schepping 

Het spreken van de Schnft over de mens als schepsel en als beeld van God. is te 
verbinden met het weerspiegelen van de heerlijkheid v an God De mens als schepsel en 
beeld van God heeft een eigen waarde die niet slechts vanuit de sotenolc^e wordt 
bepaald Dat de Schnft ook na de zondeval over de mens bliift spreken als beeld van 
God biedt de mogelijkheid om recht te doen aan zow el de radicale breuk die de zonde 
veroorzaakt heeft tussen God en mens alsook de humaniteit die de mens na de zonde

val heeft overgehouden De realiteit v an de zonde hoeft niet te v erhinderen ook oog >e 
hebben voor de schepselmatige identiteit v an de mens De overgebleven humaniteit van 
de mens vormt de mogeliikheid om hem met het evangelie te benaderen en houdt een 
opdracht in om een mensw aardige samenlev mg te creëren Er is een verschil tosscD de 
mens coram Deo en de mens coram homimbus In relatie tot God is de mens et» looud 
verdorven en verloren zondaar die verlossing nodig heeft Tegenover andere mensen 
kan er positief gesproken worden over de resten van het beeld van God Het radicale 
breukmoment van de zonde doet de vvaardenng voor het scheppingswerk van God met 
teniet, het roept juist m zijn verdorvenheid om herstel van de heerlijkheid van de mens 
als beeld van God 

Herstel en vemieuvving van de mens naar het beeld van Chnsms staan centraal m 
het spreken van de Schnft over de mens als gelovige die door genade verlost is Het 
gaat daarbij om recreatio van de mens door het weilc van de Heilige Geest Vanw^e 
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de radicaliteit van de verlorenheid van de mens als zondaar is er geen geleidelijke pro 
gressio mogelijk van schepsel naar verloste Alleen door wedergeboorte, geloof, 
bekering in de zin van een voor mensen onmogelijk zelf te bewerken geestelijke ver
nieuwing, is te delen in het heil van God Dit herstel van de mens door Gods genade 
IS geen statische toestand, maar de nieuwe mens bestaat bij de gratie van de 
voortdurende inwerking van de Geest Het gevolg daarvan is de zekerheid en de 
zichtbaarheid van het heil in de gelovige en door de gelovige heen in kerk en wereld 

Op de vraag naar de verhouding van God en mens waarin recht gedaan wordt aan 
zowel trinitansche als antropologische aspecten, worden de antwoorden van synergie, 
theonome reciprociteit, trialoog en coöperatief parallellisme afgewezen omdat daarin 
ofwel aan de soevereiniteit van God onvoldoende recht wordt gedaan, ofwel aan de 
eigenheid van God als Schepper, Verlosser en Vernieuwer en de eigenheid van de 
mens als schepsel, zondaar en gelovige te weinig aandacht wordt gegeven In deze 
studie wordt gekozen voor de theologische typenng 'foederatief parallellisme' als 
aanduiding van de verhouding van God en mens 

Het parallelliteitsaspect geeft ruimte voor het besef van het verschil tussen God en 
mens Het gaat erom dat God en mens in hun beider eigenheid en integriteit verschil
lend zijn en tegenover elkaar staan (parallelliteitsaspect), maar op de wijze van het ver 
bond blijvend op elkaar betrokken zijn (foederatief aspect) Zo ontstaat de ruimte om 
te spreken over God en mens in tnnitansche, antropologische, ontologische en per
soonlijke termen, over de relatie tussen beiden en de asymmetrie daarin, over verkie
zing en verbond, over het Woord van God en de werking daarvan in de werkelijkheid 
van mens, wereld en geschiedenis, over de breuk in de relatie tussen God en mens en 
de gevolgen die dat met zich meebrengt en over het herstel ervan in zijn voorlopige en 
eschatologische dimensies 

Het verbond tussen God en mens wordt in het licht van het bovenstaande het theologi
sche zwaartepunt van het pastoraat Het gaat bij pastoraat in deze zin om de verhouding 
van God en mens in zijn ontologische dimensies, in zijn positieve of negatieve 
geladenheid, zijn dynamiek en meervoudige perspectieven Het behoort tot de identiteit 
van pastoraat als verbondsbediening dat het deel uitmaakt van het herderschap van de 
drieenige God dat erop gericht is de mens die geschapen is naar Zijn beeld te laten 
delen in de volheid van het heil waarvan de herstelde verbondsrelatie tussen God en 
mens de kern is Pastoraat mag het verbond tussen God en mensen niet zonder meer 
beschouwen als een garantie van het delen m het heil Het heilzaam functioneren van 
deze relatie door het geloof is daarvoor nodig De asymmetne in de verhouding God 
en mens blijft daarbij wel bestaan, maar dat neemt met weg dat mensen door genade 
vernieuwd naar het evenbeeld van Christus ook werkelijk als mens God gaan 
liefhebben en dienen 

Het zijn mensen die in het kader van Gods verbondstrouw ingeschakeld worden om 
pastoraat te bedrijven aan andere mensen De pastor zelf is mets menselijks vreemd 
Evenals de mensen die hij in het pastoraat ontmoet, ervaart de pastor zelf de moeite en 
de vreugde van de roeping om als beeld van God te leven in een gebroken wereld 
Daarom is er niet alleen aandacht voor God en Zijn Woord in het pastoraat, maar ook 
voor de mens en diens concrete omstandigheden Daarom kunnen de pastor en diens 
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gesprekpartner zowel naast als tegenover elkaar staan in het pastorale gesprek Het 
naast elkaar houdt in de gerichtheid op de concrete situatie van de gesprekspartner Het 
tegenover elkaar houdt verband met het Woord van God Het werk van de pastor is 
geen dienst aan het verbond, maar bediening van het verbond Daarom mag pastoraat 
geen vnjbhjvend gebeuren zijn, want er ligt roeping, toerusting en zending van de 
pastor door God aan ten grondslag Het is God Zelf die verbondsomgang wil hebben 
met mensen en Hij maakt daarbij gebruik van mensen die Hij zendt De pastor vindt 
daar zijn werkterrein de verbondsomgang tussen God en mens 

Vanuit de overtuiging dat God als Schepper mensen heeft toegerust met het 
vermogen te kennen op grond waarvan wetenschap bedreven kan worden, wordt gepleit 
voor een perspectivisch wetenschapsbeeld met een dialogische verhouding tussen 
pastoraat en menswetenschappen 

Voor de praktijk van het pastoraat houdt de gekozen opstelling in, dat de dynamische 
verbondsrelatie tussen God en mens m het middelpunt komt te staan Er zijn daarbij 
perspectivische aspecten waaraan niet voorbijgegaan mag worden In Zijn omgang met 
mensen is God er met op uit om de humaniteit van mensen weg te nemen of in te 
perken, maar juist tot zijn doel te laten komen Wanneer God Zich in relatie stelt tot de 
mens als Zijn beeld is daarmee met de inperking van de menselijke vnjheid en ver
antwoordelijkheid gegeven, maar juist de mogelijkheid en de werkelijkheid ervan, 
gerelateerd aan de verhoudingen en structuren waarin God de mens geschapen en be
doeld heeft Dat geeft ruimte aan de menselijkheid van de pastor en van degene die 
bezocht wordt, terwijl het mets afdoet aan het feit dat God Zelf omgang zoekt met deze 
concrete mens 

Er IS met alleen een persoonlijke, maar ook het gemeenschappelijk kant aan het 
verbond Pastoraat is met een bijzondere verschijningsvorm van een stukje algemene 
zorg van mensen onder elkaar, maar het is een bijzondere vorm van betrokkenheid van 
mensen op elkaar in de Naam van God Daarbij ligt de eerste verantwoordelijkheid van 
het pastoraat in de gemeente, die immers als lichaam van Christus opgebouwd moet 
worden Verder is de gemeente als verbondsgemeenschap betrokken bij de roeping, de 
zending en de voortgang van het pastoraat Daarin wordt ten volle gehonoreerd dat het 
Christus IS die in Zijn liefdevolle zorg voor Zijn gemeente gebruikmaakt van mensen 
die daarvoor een bijzondere opdracht ontvangen 

Omdat de verbondsomgang tussen God en mens centraal wordt gesteld bij pastoraat 
als verbondsbediening, is een authentieke spiritualiteit van de pastor nodig De verwor 
teling van zijn eigen persoon met het dienen en liefhebben van God is onmisbaar voor 
zijn pastorale omgang met anderen Woord en gebed nemen een met weg te denken 
plaats in bij het pastorale gesprek Hierin komt de erkenning uit dat het hele pastorale, 
ambtelijke optreden in dienst staat van de verbondsomgang met God door middel van 
Zijn Woord en Geest Voor dat Woord buigen zowel de pastor als diens gesprekspart
ner in een houding van verwachting en vertrouwen 

Het boek sluit af met een concretisering in grote lijnen van pastoraat als verbonds
bediening vanuit schepselmatig perspectief, sotenologisch perspectief en het perspectief 
van de vernieuwing naar het beeld van God, waarna een model volgt voor een doelge-
nchte manier van pastoraat bedrijven 
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SUMMARY 

Present thinking on the subject of the pastorate has been tremendously influenced this 
century by, on the one hand a trend which had its point of departure in the kerugma of 
the Word of God ('kerugmatic' pastorate) and on the other hand as a way of thinking 
which was aimed very strongly on the inter-human encounter ('participating' pastorate). 
It is significant that in both trends, christological categories occupied an important 
place, but pneumatological elements were not receiving enough attention, with the 
result that the very innate own of a human being on the subject of the pastorate, could 
also not obtain its proper place. From this emerged from among other things that the 
position of the pastor almost threatened to coincide with the Person and the work of 
Jesus Christ, or that an appeal was made on human abilities to realise the salvation of 
God. 

To evade a one-sidedness of both positions, various theological designs were proposed 
in which it was tried to combine elements from the 'kerugmatic' and 'participating' 
pastorate and thereby to have an eye on a sound functioning pneumatology. It remains 
to be seen whether it is sufficient to substitute a christological sub-structured anthropo
logy in the pastorate by a pneumatological orientated anthropology. Seen from the 
doctrine of the knowledge of God, it is too small a basis to speak about the relation of 
God and man out of the christology or the pneumatology only. A full trinitarian 
approach is needed. 

With the above, a hypothesis of this study has been postulated, i.e. in what way the 
trinitarian and anthropological aspects of the relation God and man can determine the 
ground structures of the pastorate in a theological responsible way. To obtain a reply 
to this question, an analytical description is first given of the way in which the 
trinitarian and anthropological aspects of the relation between God and man function 
de facto in a number of forms of the modem pastorate in the Netherlands (part I). 
Thereafter the voice is heard from a group of three classical reformed theologians as 
a point of reference in respect of the present positions (part II). The last part (part III) 
shows a model of present-day reformed pastorate and how it is functioning when the 
trinitarian and anthropological aspects of the relation of God and man are structure-de
termining elements in a theological responsible way. 

Part I (Chapter 1 - 4 ) 

W. Zijlstra, G. Heitink and J.J. Rebel are convinced that in theology it is impossible to 
proceed on the assumption of a biblical image of man. Therefore it is not surprising 
that they appeal for cooperation with the modem human sciences to arrive at a current 
image of man that can be utilised, if only on a limited scale, inside as well as outside 
theology. Furthermore it is remarkable that similarities between aspects of biblical and 
modem scientific contemplations of man are seen very soon as being in agreement of 
contents so that the own colour and independence of biblical particulars are receiving 
insufficient justification. 
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In response to the too small a position for man in classical theology as far as they are 
concerned, Zijlstra, Heitink and Rebel emphatically draw attention to man as a full and 
equal co-worker and covenant partner of God They make room for a limited and 
theological legitimated position for human autonomy People are indeed more than only 
instruments in the hands of the Holy Spirit they participate in the acting of the Spint 
In this way there is room for the human functioning in the mediation of salvation The 
emphasis is on the inter human relation as the place where God's salvation is expenen-
ced and people can grow to one another on the way to their destination Zijlstra and 
Heitink maintain that this process leads to an image of God which demands so much 
space for human responsibility that the relation between God and people is in fact 
encased in inter-human relations Rebel does not proceed from the assumption of an 
empirical theology, but of a theology of revelation Fundamentally he however regards 
God more as Creator and Renewer than Saviour This is where there is agreement with 
Zijlstra and Heitink, i e the sotenology and the chnstology step back in the relation 
between God and men The consequence of this is that the concrete history of salvati
on, the work and the Person of Chnst and the importance of faith, are forced back in 
to the background to-be able to emphasise humanity 

Part II (Chapter 5-7) 

M Bucer and J Calvin open-mindedly discuss the creation of man in the image of God 
as the work of God the Father Bucer mainly emphasises the order God has put into 
place Relations and structures between people are seen in the light of the ordenng and 
ot the work of God The consequence of this is a generous appreciation of people and 
their ordinary, earthly life 

Calvin as well as Bucer has an eye for the ordering which God as Creator has put into 
place in the created reality and among the people At the level of cultural and scientific 
labour, man can learn something about God in His creation However, as a result of sin 
this knowledge is fragmentary, imperfect and incomplete The kindness of God as 
Creator comes to light in the fact that He does not leave the fallen world to his fate 
God the Creator bestows upon the sinful mankind gifts, qualities, rules, and ordenngs 
to keep the creation from destruction This conserving acting of God the Creator has a 
bearing on the perspective of the salvation that the Lord wishes to grant his people 
The expenencing of true humanity in all its structures can only take place out of the 
restored relation of faith and covenant to God The kindness of God as Creator is 
functioning as a universal invitation motive, a motive of inexcusability, a motive of 
humanity and as a theocratic motive In this manner Calvin's way of speaking about 
God and man is shaded by the multiple perspectives in which they are involved, i e 
God as Creator, Redeemer, and Renewer and man as creature, sinner and believer 

In his time G Voetius came into contact with a changing world picture In a seemingly 
and for himself uncomplicated way, Voetius placed the natural theology and the 
scholastic method next to the revelation of God The meaning of this is not to say that 
the natural theology will become one's own way of salvation The distinction between 
the outward and inward work of God runs nevertheless parallel to the tension between 
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God as Creator and God as Redeemer At the level of the created reality, there is much 
room and appreciation for the human mind in so far as it functions withm the bounda
ries of the granted space allowed by theology The aspirations of the theology of 
Voetius are directed at the outward everyday life in such a way that it is being earned 
by the inner power of the pietas voetiana 

In chnstology Bucer, Calvin as well as Voetius are in line with the classical view of 
the coming of Christ in the flesh to suffer and to die vicariously to bring about 
reconciliation in this way Christ achieves salvation and He distributes this to believers 
Chnstology, soteriology and the doctrine of Trinity are strongly interwoven, i e Chnst 
is God and man at the same time and because of this Chnst can bnng about salvation 

Bucer emphasises the kingdom of Christ in his own way, i e the humiliated Chnst is 
exalted and governs in a beneficial way through His Word and Spirit With Calvin 
there is talk of a mediating function of chnstology communion between God and men 
IS only possible through Chnst The workings of the Holy Spirit do not only consist of 
the accountability of what Christ has gained, but also in the renewal of man in the 
image of Christ to do full justice to the work of God the Father The salvation Christ 
has obtained and which he grants through His Spirit to people, makes it possible that 
a lively relation comes into existence between God and men The Spirit is the effector 
of the work of God the Father and of Jesus Christ From within this tnmtanan order 
comes to light the alignment of the work of the Spirit and of Christ they glorify the 
work of God the Father, the restoration of the desecrated order of creation and the 
renewed relation between God and men Voetius situates pietas and doctnna within the 
official order of the church which in her turn is an instrument in the hands of Christ to 
forgive sin on earth 

Trinitarian and anthropological aspects are related to one another in the classical and 
reformed theology in a strong sotenological connection Humanity does not come under 
pressure by the dependence of God On the contrary, real humanity is only possible 
through grace and urges people, without external pressure to get to know good, to wish 
to do good and to do it The multiple perspectives from within which Calvin speaks 
about God and man, make up an important contribution for determining one's own 
position in this study The human perspective has its own legitimate place People 
cannot and do not need to rise to the perspective of God to be able to see the salvation 
in Christ Out of a human perspective, one's own responsibility, obedience to the 
Word, repentance and faith may be emphasised, in the true conviction that God's 
perspective does not deal with other matters or other people This does not make the 
use of the means of grace redundant, but necessary Because the Holy Spirit makes use 
of these means, this is a tremendous stimulus for preaching, pastorate and all work that 
is happening out of the church 

Part III (Chapter 8-12) 

The doctrine of Trinity helps to brighten the relation between God and creation 
Because in God there is a fullness of life, owing to the immanent tnnitarian relations, 
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creation is not based on necessity but on God's will and pleasure. Creation as such, 
originates from the hands of the Creator and therefore can only come to its purpose 
coram Deo. The relation of Creator and creation does not only indicate the position of 
responsibility of people, but also the faith of God in His compassion about the 
deformed world. The importance of the relation of all things created to God as Creator 
has herewith been shown. It places man as an image of God in a relation of responsibi
lity to the whole created world. The positive appreciation of earthly life as a gift from 
God's hand of creation is a focal point of remaining value. 

By asking for attention in christology for the lines of both humiliation and elevation of 
Christ, a legitimate and pastoral space comes into existence for the reality of temptati
on, struggle, longing, outlook and assurance in faith. Hope for the full victory, which 
Christ brought to light at Easter, received as much attention, even if this does not mean 
that there is a change in the concrete circumstances on earth. The main point of 
soteriology lies in the remission of sins. The exalted Christ grants this in the present. 
The beneficial effects thereof are experienced in the personal knowledge of the filiation 
of God and in the loving disposition towards one's neighbour. The fullness of salvation 
is awaited until Christ returns. 

This is entirely in agreement with the testimony of the Scriptures that the work of the 
Holy Spirit comprises more than only to take the grace of God to the hearts of the 
faithful. This does not necessitate the supposition of a relative independent pneumatolo-
gy to accommodate the work of the Spirit in culture and cosmos. As Spirit of the 
Father and of the Son the Spirit has already from the beginning its own place in the 
work of creation of God by the Logos. To appeal to a general cosmic working of the 
Spirit or to point to human experiences as workings of the Spirit, does not give 
admission to the full salvation of God. The work of the Spirit in creation is not soterio-
logical but provisionally and eschatological in nature. Only through Christ does the 
Spirit make us share the salvation of God. In this study the side of a pneumatology is 
chosen whereby justice is done to the Deity and the Person to be of the Spirit, the 
close connection with Christ, the Word of God and the eschatology without this being 
at the expense of the Spirit in creation. 

The speaking of the Scriptures about man as creature and as image of God is to be 
combined with the reflection of the glory of God. Man as creature and image of God 
has its own value which is not only determined out of the soteriology. The fact that the 
Scriptures, also after the fall of man, keep on referring to man as the image of God, 
offers the possibility to do justice to the radical breach caused by sin between God and 
man as well as the humanity which mankind has kept after the fall of man. The reality 
of sin, does not have to prevent to have an eye for the creative identify of man. 
The remaining humanity of man shapes the possibility to approach him with the gospel. 
And contains an instruction to create a decent society. There is a difference between 
man as coram Deo and man as coram homnibus. In relation to God, man is totally 
corrupt and a doomed who needs deliverance. Opposite other people one can talk 
positively about the remains of the image of God. The radical breach moment of sin 
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does not nullify the appreciation for the work of creation by God, it particularly calls 
for the restoration of the glory of man in his corruption as an image of God 

The restoration and renewal of man created in the image of God, remains at the centre 
in the speaking of the Scriptures about man as a saved soul It deals with recreatio of 
man through the work of the Holy Spint On account of the radicality of man being 
lost as a sinner there is no possibility of a gradual progression from creature to a saved 
soul Only by being reborn again, by faith and by repentance in the sense of a spiritual 
renewal which is impossible for people to accomplish, one can share in the salvation 
of God The restoration of man through the grace of God is not a static condition, but 
the new man exists by the grace of the continuing action of the Spirit This results in 
the assurance and the visibility of the salvation in the believer and throughout the 
believer in church and world 

At the question to the relation of God and man in which justice is done to tnnitarian 
as well as anthropological aspects, the replies of synergy, theonome reciprocity, 
trialogue and cooperative parallelism are rejected because either justice is insufficiently 
done to the sovereignty of God or too little attention is given to the particularity of 
God as Creator, Redeemer and Renewer and the particularity of man as creature, sinner 
and believer In this study the theological typifying 'foederative parallelism' is chosen 
as an indication of the relation between God and man 

The aspect of parallelism gives room for the notion of the difference between God and 
man The point at issue is that God and man in both their particulanty and integrity are 
different and opposite at one another (aspect of parallelism), but in the way of the 
covenant remaining to be involved in one another (foederative aspect) In this way 
space comes into existence to speak about God and man in tnnitarian, anthropological, 
ontological and personal terms It also speaks about the relation between both and the 
asymmetry therein, about predestination and covenant, about the Word of God and of 
Its functioning in the reality of man, world and history It also deals with the breach in 
the relation between God and man and the consequences they bring along and about 
the restoration thereof in his provisionally and eschatological dimensions 

The covenant between God and man is in the light of the above, the theological main 
point of the pastorate In this sense as far as the pastorate is concerned, it deals with 
the relation of God and man in his ontological dimensions, in his positive or negative 
meaningfulness and his dynamics and multiple perspectives It belongs to the identity 
of the pastorate as ministry of the covenant It forms part of the identity of the 
pastorate of the triune God This is aimed at man who has been created in His image, 
to let him share in the plenitude of the salvation, the core of which is the restored 
relation of the covenant between God and man The pastorate is not to regard the 
covenant between God and people as a guarantee of sharing salvation out of hand To 
make this possible, the benehcial functioning of this relation through faith is necessary 
The asymmetry in the relation God and man remains m tact, but does not remove the 
fact that people are renewed by God's grace in the image of Chnst As people they 
now truly worship and serve God 
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They are people who are engaged in the framework of the covenant of faith to practise 
the pastorate to other people Nothing is humanly strange to the pastor himself Just as 
the people the pastor meets in his pastorate, the pastor himself experiences the trouble 
and the joy of his calling to live in the image of God in a broken world For this 
reason there is not only attention for God and His Word but also for man and his 
concrete circumstances Therefore the pastor and his conversation partner can stand 
opposite and next to one another in the pastoral conversation The next to one another, 
implies the alignment in the concrete situation of the conversation partner The opposite 
stand has a connection with the Word of God 
The work of the pastor is not a service to the covenant, but the ministry of the 
covenant That is why the pastorate may not be a train of events without obligation, for 
calling, preparation and mission by God is basic to the pastor It is God Himself who 
wishes to have fellowship of the covenant with people and He makes use of people 
whom he sends It is there where the pastor finds his field of activity the fellowship 
of the covenant between God and man 

Out of the conviction that God as Creator has equipped people with the ability to 
know, on the basis of which science is practised, there is a plea for a perspective image 
of science with a dialogical relation between pastorate and human sciences 

For the practice of the pastorate, the chosen disposition implies that the dynamic 
relation of the covenant between God and man is positioned in the centre Thereby, 
there are perspective aspects, which may not be passed In His fellowship with people, 
God does not wish to take away or to curtail the humanity of people, but He wishes to 
achieve His end When God enters into a relation with man as His image, He does not 
curtail the human freedom and responsibility, but creates the possibility and the reality 
thereof, related to the relationships and structures in which God has created man and 
meant him to be like that This gives space to the humanity of the pastor and of those 
he IS visiting while it does not alter the fact that God Himself is in search for fellow
ship with this concrete being 

There is not only a personal, but also a common side to the covenant The pastorate is 
not a special form of appearance of a little fragment of general care of people among 
themselves, but it is a particular form of involvement of people to one another in the 
Name of God Besides, the first responsibility of the pastorate is up to the congregation 
that has indeed to be built up as the body of Chnst The congregation is furthermore 
involved as the community of the covenant in the calling, the mission and the continua
tion of the pastorate It is to be fully honoured that it is Chnst who in His loving care 
for his congregation makes use of people who have received a special assignment 

Because the relation of the covenant between God and man has been placed in the 
centre by the pastorate as the ministry of the covenant, an authentic spintuality of the 
pastor is needed The union of his own person with serving and loving the Lord is 
indispensable for his pastoral relation with others In the pastoral conversation. Word 
and prayer are part and parcel of the pastor's life and are of vital importance It is to 
be recognised that the whole pastorate and all official appearances are connected to the 
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relation of the covenant with God by means of His Word and Spirit. For that Word the 
pastor as well as his conversation partner have to yield in an attitude of expectation and 
faith. 

This dissertation concludes with a concretion that proceeds along the lines of the 
pastorate as a ministry of the covenant out of the three perspectives of creation, 
salvation and the renewal of man in the image of God. Thereafter a model follows to 
practise and aim for a purposeful way of handling the pastorate. 

356 



Afkortingen 

BDS Martin Bucers Deutsche Schriften, hrg v R Stuppench, Bd Iff, 
Gutersloh 1960ff 

BGD J van Genderen en W H Velema, Beknopte Gereformeerde dogmatiek. 
Kampen 1992 

BKAT Biblischer Kommentar Altes Testament, begr von M Noth Hrsg von 
5 Herrmann und H W Wolff, Neukirchen-Vluyn 

BLGNP D Nauta e a (red ), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het 
nederlands protestantisme. Kampen 1978 ev 

BOL Martmi Bucen, Opera Latina, publié par F Wendel e a, 1 2ff, Pans, 
Gutersloh 1955ff, Leiden 1982ss 

ChrEnc Christelijke Encyclopedie, (red FW Grosheide en G P van Itterzon), 
6 delen. Kampen 1956-1961 tweede druk 

CNT Commentaar op het Nieuwe Testament, (begonnen door S Greijdanus 
en F W Grosheide, de voortgezette derde sene wordt geredigeerd door 
J van Bruggen) Kampen 

CO loannis Calvini Opera quae supersunt omnia, Ed G Baum, E Cunitz, 
E Reuss, 59 delen, Braunschweig 1863-1900, in Corpus Reformato-
rum. Band 29-87 

Disp Sel G Voetius, Selectarum Disputationum Theologicarum, Partes I-V, 
Utrecht/Amsterdam 1648-1669 

DKO Dordtse Kerkorde 
GTT Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, Kampen, 1900 e v 
HThK Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, A Wiken-

hauser, A Vogtle, R Schnackenburg (Hrg), Freiburg-Basel-Wien 
KD K Barth, Die Kirchliche Dogmatik, Munchen-Zunch 1932-1967 
KPV Klinische Pastorale Vorming 
OS loannis Calvini Opera Selecta, Ed P Barth, W Niesel, D Scheuner, 

5 delen, Munchen 1926-1952 
PT Praktische Theologie, nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschap

pen, Zwolle 
THAT Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament, E Jenm und C 

Westermann (Hrg), Zwei Bande, Munchen/Zurich 1978-1979 
ThLZ Theologische Literaturzeitung Monatschnft fur das gesamte Gebiet der 

Theologie und Religionswissenschaft, Leipzig 
ThR Theologia Reformata, Goes 
TW AA van Ruler, Theologisch werk, 6 delen, Nijkerk 1969-1973 

357 



Literatuurlijst 
In de regel worden ondertitels alleen vermeld wanneer een bepaald werk voor de eerste maal in een 
hoofdstuk wordt genoemd TerwiUe van de leesbaarheid van het notenapparaat worden hierop uitzonderingen 
gemaakt Wanneer meerdere jaartallen bij een titel worden genoemd, verwijst het eerste getal naar het jaar 
waarin het werk voor het eerst verschenen is en het laatste jaartal tussen haakjes naar de gebruikte druk 

J E Adams, Competent to Counsel, Nutley 1972 

J E Adams, The Christian Counselors Manual Nutley 1973 

J E Adams, Shepherding God's Flock, Vol II, Pastoral Counseling, Nutley 1975 

J L Adams e a , The thought of Paul Tillith, San Francisco 1985 

B G Armstrong, Calvinism and the Amyraut Heresy Protestant Scholasticism and Humanism m Seventeenth 
Century France, London 1969 

WJ van Asselt, Amicitia Dei Een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes Coccejus 
(1603-1669), Ede 1988 

WJ van Asselt en E Dekker (red ), De scholastieke Voetius Een luisteroefening aan de hand van Voetius' 
Disputationes Selectae, Zoetermeer 1995 

A Augustinus, De Trinitate, Basel 1489 

G Babelotzky, Platonische Bildei und Gedankengange in Calvms Lehre vom Menschen, Wiesbaden 1977 

J N Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse belijdenisgeschriften, Amsterdam 1976' 

J T Bakker en G van Leeuwen (red ), Wat is er met het geloof aan de hand'' Gesprekken en bijdragen over 
geloof en verandering. Kampen 1980 

NT Bakker, Miskende gratie Van Calvijn tot Witsius Een vergelijkende lezing Balans van 150 jaar gere
formeerde orthodoxie. Kampen 1991 

W Balke, The Word of God and Experientia according to Calvin in W H Neuser (Hrg), Calvinus Ecclesiae 
Doctor, Kampen 1978 

J H van de Bank e a , Ervaren waarheid, Nijkerk 1984 

K Earth, Die Kirchliche Dogmatik, Munchen-Zurich 1932-1967 

K Barth, Die protestantische Theologie im 19 Jahrhundert, Zurich 1947 

K Barth, Dogmatik im Grundrifi, Zurich 1947 

W Bauer, Worterbuch zum Neuen Testament, Berlin 1971' 

H Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, 4 dln Kampen 1906-1911 (tweede druk) 

H Bavinck. Wijsbegeerte der Openbaring, Kampen 1908 

H Bavinck, Bijbelsche en religieuze psychologie. Kampen 1920 

358 



J H Bavmck (e a ), De mens in de wetenschap. Kampen 1956 

A J Beck en E Dekker over Gods kennis en wil in W J van Asselt en E Dekker (red), De scholastieke 
Voetius, Zoetermeer 1995 

A van de Beek, God kennen - Met God leven Een pleidooi voor een bevindelijk-pneumatologische fundering 
van kerk en theologie, (inaugurele rede), Nijkerk 1982 

A van de Beek De adem van God De Heilige Geest in kerk en kosmos, Nijkerk 1987 

A van de Beek, Schepping De wereld als voorspel voor de eeuwigheid, Baarn 1996 

M W van Beinum, Het perspectief van de Geest, in J P Heering e a (red ), Een mjder perspectief Nijkerk 
1993, p 85-99 

E J Beker / J M Hasselaar, Wegen en kruispunten in de dogmatiek, 5 dln , Kampen 1978 1991 

] D Benott, Calvijn ah zielzorger, Nijkerk zj 

J D Benott, Seelsorge und Theologie in der Institutie, in J Moltmann (Hrg), Calvm-Studien 1959, 
Neukirchen 1960 

J van den Berg en J P van Dooren, Pietismus und Reveil, Leiden 1978 

J H van den Berg, Psychologie en theologische anthropologie, Nijkerk 1963' 

J H van den Berg, Metahletica van God, Kampen 1995 

H Berkhof, Christus, de zin der geschiedenis, Nijkerk 1958^ 

H Berkhof, De mens onderweg Een christelijke mensbeschouwing Den Haag 1960 (1980') 

H Berkhof, De leer van de Heilige Geest, Nijkerk 1964 

H Berkhof, Theologische Antropologie van voor en na de tweede wereldoorlog, in H Berkhof en A S v d 
Woude (red ), Wat dunkt u van de mens''. Kampen 1970 

H Berkhof en A S v d Woude (red ), Wat dunkt u van de mens'' Een reeks beschouwingen over de de mens 
m Bijbel en maatschappij, Kampen 1970 

H Berkhof Christelijk geloof Een inleiding tot de geloofsleer, Nijkerk 1973 (1979') 

H Berkhof, 200 Jahre Theologie Ein Reisebencht, Neukirchen Vluyn 1985 

GC Berkouwer, Geloof en xolhardmg. Kampen 1949 

G C Berkouwer, De voorzienigheid Gods, Kampen 1950 

G C Berkouwer, De Persoon van Chiistus, Kampen 1952 

G C Berkouwer, Het wetk van Christus, Kampen 1953 

G C Berkouwer, De triomf der genade m de theologie van Kaïl Barth, Kampen 1954 

G C Berkouwer, De verkiezing Gods, Kampen 1955 

359 



G C Berkouwer, De mens hel beeld Gods, Kampen 1957 

I Bertinetti, Paul Tdlich, Berlin 1990 

O Betz, Der Leib als sichtbare Seek, Stuttgart 1991 

A van den Beukei, De dingen hebben hun geheim Gedachten over natuurkunde, mens en God, Baarn 1990 

A van den Beukei, Met andere ogen Over wetenschap en het zoeken naar zm, Baarn 1994 

A van den Beukei, Geen beter leven dan een goed leven Over de kwaliteit van het bestaan, Baarn 1998' 

K Beyschlag, Grundrifi der Dogmengeschichte. Band II Gott und Mensch, Teil 1 Das Christologische Dog
ma, Darmstadt 1991 

P Biesterveld, Het huisbezoek. Kampen 1900 (1923') 

Bigot, Kohnstamm, Palland, Beknopt leerboek der psychologie, Groningen 1970" 

K Bockmuhl, Gesetz und Geist Eine kritische Wurdigung des Erbes protestantischer Ethik Teil I Die Ethik 
der reformatorischen Bekenntnisgeschriften, Giessen/Basel 1987 

J P Boendermaker e a (red ), Doen wat er te doen staat Opstellen aangeboden aan C H Lindijer, Den Haag 
1984 

Th de Boer, De God van de filo':ofen en de God van Pascal Op het grensgebied van filosofie en theologie, 
Zoetermeer 1995' 

R Bohren (Hrg), Wort und Gememde Probleme und Aufgaben der Praktischen Theologie (Eduard 
Thumeysen zum 80 Geburtstag), Zurich 1968 

R Bohren, Predigtlehre. Munchen 1971 (1980") 

R Bohren, Dafi Gott schon werde Praktische Theologie als theologische Asthetik, Munchen 1975 

R Bohren, Geist und Gericht Arbeiten zur Praktischen Theologie, Neukirchen-Vluyn 1979 

R Bohren, Prophette und Seelsorge, Eduard Thurneysen, Neukirchen 1982 

M H Bolkestein, Zielszorg in het Nieuwe Testament Exegetica, 4e reeks, 2e en 3e deel, Den Haag 1964 

M H Bolkestein, Eduard Thurneysen's leer van de zielszorg in de spiegel van de kritiek, in Kerk en Theo 
logie, (37) 1980 

D Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, Band V, Munchen 1972 

T Bonhoeffer, Vrsprung und Wesen der chnstlichen Seelsorge, Munchen 1985 

R Bons-Storm, Kritisch bezig zijn met pastoraat. Een verkenning van de interdisciplinaire implicaties van 
de practische theologie, Den Haag 1984 

H Bouwman, De kerkelijke tucht naar het gereformeerde kerkrecht. Kampen 1912 

T Bradshaw, Trinity and Ontology A Comparative Study of the Theologies of Karl Barth and Wolfhart 
Pannenberg, Edinburgh 1988 

360 



R H Bremmer, In gesprek met oudere en nieuwere theologen. Kampen 1991 

T Brienen e a , De Nadere Reformatie Beschnjvmg van haar voornaamste vertegenwoordigers, Den Haag 
1986 

T Brienen, De spanning rond de plaats van de diaconiologie in Kuypers concept van theologische encyclope
die, m J van Genderen e a (red), Ten dienste van het Woord Opstellen aangeboden aan prof dr W H. 
Velema, Kampen 1991 

T Brienen, Oriëntatie in de liturgie, Zoetermeer 1992 

T Bnenen e a , Theologische aspecten van de Nadere Reformatie, Zoetermeer 1993 

G Brillenburg Wurth, Piactische zielszorg. Kampen 1939 

G Brillenburg Wurth, Christelijke zielszorg m het licht der moderne ps\chologie. Kampen 1955 

G Brillenburg Wurth, Mensbeschouwing en maatschappelijk werk. Kampen 1957 

G van den Brink en M Sarot (red ), Hoe is uw Naam Opstellen over de eigenschappen van God, Kampen 
1995 

G van den Brink, Hoogst persoonlijk - over God de Vader, m G van den Brink e a (red ), Gegrond geloof 
Zoetermeer 1996 

G van den Brink e a (red ), Gegrond geloof Kernpunten uit de geloofsleer, Zoetermeer 1996 

G van den Brink, Oriëntatie in de filosofie, 2 delen, Zoetermeer 1994-1997 

D S Browning, The Moral Context of Pastoral Care, Philadelphia 1976 

D S Browning A Fundamental Practical Theolog\ Descriptive and Strategic Proposals. Minneapolis 1991 

J van Bruggen, Christus op aarde Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten. Kampen 1987 

W van Bruggen, Futurum en esthaton Over de verhouding van het handelen van God en van de mens in 
de geschiedenis met het oog op de toekomst, Nijkerk 1983 

V Brummer, Over een persoonlijke God gesproken Studies in de wijsgerige theologie. Kampen 1988 

Martini Buceri Opera latina, public par F Wendel e a , 1 2ff, Paris, Gutersloh 1955ff Leiden 1982 ss 

Martin Bucers Deutsche Schriften, hrg v R Stupperich, Bd Iff, Gutersloh 1960ff 

Correspondance de Mattm Bucer, hrg v J Rott, Bd Iff, Leiden 1979ff 

M Bucer Over de ware zielzorg, \erta\mg H } Selderhuis, Kampen 1991 

J Calvijn, loannis Calvini Opera quae supersunt omnia, Ed G Baum, E Cunitz, E Reuss, 59 delen, Braun
schweig 1863 1900, in Corpus Reformatorum, Band 29-87 

M van Campen, Leven uit Gods beloften Een centraal thema bij Johannes Calvijn, Kampen 1988 

M van Campen, Martin Bucer Een vergeten reformator, Den Haag 1991 

M O'Carroll, Timitas A Theological Encyclopedia of the Holy Trinity, Wilmington 1987 

361 

file:///erta/mg


Yoon-Bae Choi, De verhouding tussen pneumatologie en christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn, 
Leiden 1996 

H J Clinebell, Basic Types of Pastoral Care and Counseling Resources for the Ministry of HeaUng & 
Growth, London 1984^ 

F Courth, Trinitat in der Scholaslik, Handbuch Dogmengeschichte, red M Schmaus u a, Band II, Ib, 
Freiburg-Basel-Wien 1985 

F Courth, Tnnitat in der Schrift und Patnstik, Handbuch Dogmengeschichte, red M Schmaus u a , Band 
IL la, Freiburg-Basel-Wien 1988 

J C Coetzee (red ), Koninkryk, Gees en Woord, Pretoria 1988 

R C Grossman, Paul Tillich A comprehensive bibliography and keyword index of primary and secondary 
writings m English, Metuchen (N J ) 1983 

H Daewel, Seelsorgekonzeptionen seit der dialektischen Theologie, in Handbuch der Seelsorge, Berlin 1983^ 

WC van Dam, Zielszorg m de kracht van de Geest, Den Haag 1983 

WF Dankbaar, Calvijn Zijn weg en werk, Nijkerk zj 

K Deddens, Dient Hem met vreugde. Goes (2 din ) 1988-1989 

D van Deusen Hunsinger, Theology & Pastoral Coun<:eling A New Interdisciplinary Approach, Grand 
Rapids 1995 

M P van Dijk, De mens m het gebeuren van de Godsopenbaring Plaats en betekenis van de mens in de 
Kirchliche Dogmatik van Karl Barth, Kampen 1963 

G D J Dingemans, Manieren van doen Inleiding tot de studie van de praktische theologie. Kampen 1996 

HC Donga, Ontmoeting Een studie over pastoraat en ontmoeting, Hardinxveld 1989 

J J O'Donnell, Trinity and Temporality The Christian Doctrine of God in the Light of Process Theology and 
the Theology of Hope, Oxford 1983 

J Douma, Algemene genade Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A Kuyper, 
K Schilder en Joh Calvijn over 'algemene genade'. Goes 1966 

E Doumergue, Jean Calvin Les hommes et les choses de son temps, I-VII, Lausanne-Neuilly 1899 1927 
Nederlandse vertaling van WFA Winckel, I-III, Amsterdam 1903-1907 

E A Dowey, The Knowledge of Cod in Calvin'^ Theology, New York 1952 

AC Duker, Gisbertus Voetius, 3 din , Leiden 1897-1915 (heruitgave met inleiding door Dr A de Groot, 
Leiden 1989) 

M den Duik, Als twee die spreken Een manier om de heihgingsleer van Karl Barth te lezen, Den Haag 
1987 

M den Duik, Communicatie - het hart van de theologie, in J P Heering e a (red ), Een wijder perspectief^, 
Nijkerk 1993, p 13-24 

J van Eek, God, mens, medemens Humanitas in de theologie van Calvijn, Franeker 1992 

362 



M J Erickson, The Word became Flesh A Contemporary Incarnational Christology, Grand Rapids 1991 

H H E6er, Hat Calvin eine 'leise modalisierende Trinitatslehre"', in WH Neuser (Hrg), Calvmus Theolo 
gus, Amsterdam 1976 

K Exalte, Een pastorale gemeente, Apeldoorn 1986 

H Faber (red ), Pastoraat balans en perspectief, deel 1 en 2, Kampen 1983 1984 

H Faber, Brief aan Wybe Zijlstra, in J P Heenng e a (red ), Een wijder perspectief^ Nijkerk 1993, p 101-
108 

O Fatio, Presence de Calvin a '1 époque de I'Orthodoxie réformée Les abrégés de Calvin a Ia fin du 16e au 
17e siècle, in WH Neuser, Calvmus Ecclesiae Doctor, Kampen 1978 

R J Feenstra and C Plantinga jr (Ed ), Trinity, Incarnation and Atonement, Philosophical and theological 
Essays, Vol 1, Notre Dame (Indiana) 1989 

J Firet, Het agogisch moment in het pastoraal optreden. Kampen 1968 (1982') 

J Firet, Spreken ah een leerling Praktisch-theologische opstellen. Kampen 1987 

E Flesseman Van Leer e a (red ), Weerwoord Reacties op dr H Berkhof's Christelijk Geloof, Nijkerk 1974 

L Floor, Persoon en werk van de Heilige Geest, Kampen 1988 

L Floor, Efeziers Eén in Christus (CNT), Kampen 1995 

A J Fry, A Schilder e a , Zeg mij hoe uw God is Godsbeelden en mensbeelden. Kampen 1991 

A Ganoczy und S Scheld, Die Hermeneutik Calvins Geistesgeschichthche Voraussetzungen und Grundzuge, 
Wiesbaden 1983 

J Geel (red ), Moeder de Vrouw en God de Vader een moeizame lelatie Een bundel opstellen over het 
gezinsdenken in protestants-christelijk Nederland m de twintigste eeuw, Amsterdam 1987 

H G Geertsema, Van boven naar voien Wijsgerige achtergronden en problemen van het theologisch denken 
over geschiedenis bij Jurgen Moltmann, Kampen 1980 

H G Geertsema, Hoe kan wetenschap menselijk zijn'' Amsterdam 1989 

H G Geertsema, Het menselijk kader van ons kennen, Amsterdam 1992 

J van Genderen, Christus in onze plaats. Kampen 1972 

J van Genderen, Calvijns dogmatisch werk, m J van Genderen e a , Zicht op Calvijn, Amsterdam 1978 

J van Genderen e a , Zicht op Calvijn, Amsterdam 1978 

J van Genderen, Geloofskennis en geloofsverwachtmg. Kampen 1982 

J van Genderen, Verbond en verkiezing. Kampen 1983 

J van Genderen, De leer van de schepping bij Karl Barth, in A G Knevel (red ), Visie op Karl Barth, 
Kampen 1987 

363 



J van Genderen, Nieuwere gedachten over de zonde, in A G Knevel (red ), Zonde, Kampen 1987 

J van Genderen en W H Velema, Beknopte Gereformeerde dogmatiek. Kampen 1992 

J van Genderen, De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kampen 1994 

J van Genderen, Oriëntatie in de dogmageschiedenis, Zoetermeer 1996 

J van Genderen, De Bijbel en de toekomst Een blij vooruitzicht voor wie gelooft. Heerenveen 1998 

F O van Gennep, De brief in het pastoraat Een fenomenologische studie als bijdrage tot de praktische 
theologie, Amsterdam 1965 

FO van Gennep, Na vijftien jaar, in G Heitink e a Ontgmningswerk Bijdragen voor dr W Zijlstra, 
Kampen 1985, p 180-186 

Ch V Gerkin, Crisis Experience in Modem Life, Theory and Theology for Pastoral Care, Nashville 1979, 
(1983') 

W Gesenius, Handworterbuch uber das Alte Testament, Berlin / Gottingen / Heidelberg 1962 

A van Ginkel, De ouderling, Amsterdam 1975 

W Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus m der reformierten Kirche der Niederlande bis zur labadisti-
schen Krisis 1670, Leipzig 1911 

L Goppelt, Theologie des Neuen Testaments, Gottingen 1981' 

H G de Graaff, Onbekwaam tot enig goed'' De plaats van de 'totale verdorvenheid' in prediking en pastoraat, 
Zoetermeer 1996 

C Graafland, De zekerheid van het geloof Een onderzoek naar de geloofsbeschouwmg van enige vertegen 
woordigers van reformatie en nadere reformatie, Wagemngen 1961 (Amsterdam 1977') 

C Graafland, Berkhofs theologie in het licht van de gereformeerde traditie, in E Flesseman-Van Leer e a 
(red ), Weerwoord Reacties op dr H Berkhofs Christelijk Geloof, Nijkerk 1974 

C Graafland, Wie zeggen de mensen dat ik ben'' Over de Persoon van Jezus Christus, Kampen zj 

C Graafland, Van Calvijn tot Barth Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gerefor 
meerd Protestantisme, Den Haag 1987 

C Graafland, Gereformeerde Scholastiek VI De invloed van de scholastiek op de Nadere Reformatie (1), in 
ThRCiQ) 1987, p 109-131 

C Graafland, Voetius als gereformeerd theoloog, m J van Oort e a , De onbekende Voetius, Kampen 1989 

C Graafland, Gereformeerden op zoek naar God Godsverduistering in het licht van de gereformeerde 
spiritualiteit, Kampen 1990 

C Graafland, Van Calvijn tot Comrie Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Ge
reformeerd Protestantisme, Deel 1 & 2, I De wortels van de verbondsleer, II Calvijn, Zoetermeer 1992 

C Graafland, Van Calvijn tot Comrie Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Ge
reformeerd Protestantisme, Deel 3 & 4, 3 Heidelbergse theologen, 4 Puriteinse theologen, Zoetermeer 1994 

364 



W de Greef, Calvijn en het Oude Testament, Amsterdam 1984 

W de Greef, Johannes Calvijn Zijn werk en geschriften, Kampen 1989 

W de Greef Verstaan we wat we lezen'' Calvijn als wegwijzer'" Apeldoorn 1993 

M Greschat, Martin Bucer als Dominikanermonch, in Marijn de Kroon und Friedhelm Kruger (Hrg), Bucer 
und Seine Zeit Wiesbaden 1976 

M Greschat (Hrg) Orthodoxie und Pietismus, Gestalten der Kirchengeschichte, Band 7, Stuttgait-Berhn-
Koln-Mainz 1982 

M Greschat, Martin Bucer Ein Reformator und seine Zeit, 1491 1551, Munchen 1990 

P Groenenberg, Gewapende ambtsdragers Over het gebed in de ambtsdienst. Goes 1991 

A de Groot, Pietas im Vorpietismus, in J van den Berg en J P van Dooren, Pietismus und Reveil, Leiden 
1978 

A de Groot, Gisbertius Voetius, in M Greschat (Hrg), Orthodoxie urul Pietismus, Stuttgart-Berlm-Koln-
Mainz 1982 

A de Groot, Voetius' biografie, m J van Oort e a , De onbekende Voetius, Kampen 1989, p 84-91 

CE Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, Edinburgh 1991 

Fr Gutsche (Hrg), Mut zur Seelsorge, Wuppertal 1974 

K Hamilton The s\stem and the Gospel A critique of Paul Tillich, London 1963 

A van Harskamp, Beelden maken en beelden breken, in A J Fry, A Schilder e a , Zeg mij hoe uw God is. 
Kampen 1991 

G P Hartvelt, Symboliek Een beschrijving van kernen van christelijk belijden, Kampen 1991 

J P Heenng e a (red ), Een wijder perspectief Nadere beschouwingen over het boek Op zoek naar een 
nieuwe horizon, Nijkerk 1993 

G Heitink, Pastoraat ah hulpverlening Inleiding in de pastorale theologie en psychologie. Kampen 1977 
(1984') 

G Heitink Ademhalen in een academisch klimaat. Kampen 1981 

G Heitink, De armen hebt gij altijd bij u Een hoofdstuk uit de geschiedenis van het gereformeerd diakonaat, 
m K Runia, Bewerken en bewaren, een bundel voor K Runia, Kampen 1982 

G Heitink Gids voor het pastoraat, Kampen 1983 

G Heitink, Voortgaande bezinning rond het pastoraat - toegespitst op de relatie van pastoraat en politiek, in 
H Faber (red ), Pastoraat - balans en perspectief, deel 1, Kampen 1983, p 64-77 

G Heitink, Profetie en pastoraat in een plurale kerk, in J A van der Ven (red), Toekomst voor de kerk'' 
Studies voor Frans Haarsma, Kampen 1985 

G Heitink, De theologie van de Klinische Pastorale Vorming of Wybe Zijlstra als pastoraal-theoloog, in G 
Heitink e a Ontginmngswerk Bijdragen voor dr W Zijlstra, Kampen 1985, p 112-118 

365 



G Heitink e a Ontgmnmgswerk Bijdragen voor dr W Zijlstra, Kampen 1985 

G Heitink, De omtrekken van een pastoraal paradigma Een pastoraal-theologische en pastoraal psychologi 
sche verkenning van zelfstandig geloven, in FH Kuiper e a {red ) , Zelfstandig geloven Studies voor Jaap 
Firet, Kampen 1987 

G Heitink, Om raad verlegen, doch met radeloos Ervaringen van aporie bij de beoefening der praktische 
theologie (inaug rede). Kampen 1988 

G Heitink, Geloof en geestelijke gezondheid, in G Heitink en J Veenhof (red ), Hed heling, gezondheid, 
Den Haag 1990 

G Heitmk, Pastoraat en andere vormen van hulp, in G Heitink en J Veenhof (red), Heil, heling, ge
zondheid, Den Haag 1990 

G Heitink, Theologie en psychologie, in G7T (90) 1990, p 206-220 

G Heitink en J Veenhof (red ), Heil, heling, gezondheid, Den Haag 1990 

G Heitink, Identiteit en competentie van de pastor in het licht van de Klinische Pastorale Vorming, in PT 
(18) 1991, p 148 ev 

G Heitink, Praktische Theologie Geschiedenis, theorie, handelingsvelden. Kampen 1993 

G Heitink, De theologie van Wybe Zijlstra, m J P Heering e a , Een wijder perspectief, Nijkerk 1993 

G Heitink, Tussen zeggen en zwijgen Grondwoorden in hel pastorale gesprek, Kampen 1994 

G Heitink, Pastoraat en psychologische scholen, in PT (24) 1997, p 24-40 

Cl Heitmann und H Muhlen (Hrg), Erfahrung und Theologie des Heiligen Geistes, Munchen 1974 

A N Hendriks, Om de bediening van de Geest, Kampen 1983 

R Hensen, Paul Tillich Wijsgeer/Theoloog, Baarn 1967 

C J den Heyer, Opnieuw Wie is Jezus'' Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus, Zoetermeer 1996 

H Heyer, L'eglise de Geneve, Geneve 1909 

J A Heyns, Die grondstruktuur van die modalistiese Triniteitsbeskoumg, Kampen 1953 

J S Hielema, Pastoral or Christian Counseling A Confrontation with American Pastoral Theology in 
particular Seward Hiltner and Jay E Adams, Leeuwarden 1975 

S Hiltner, Pastoral Counseling How every pastor can help people to help themselves, Nashville/New York 
1949 

S Hiltner, The Christian Sheperd Some Aspects of Pastoral Care, New York 1959 

S Hiltner, Theological Dynamics, New York 1972 

J Hoek, Zonde opstand tegen de genade. Kampen 1988 

A A Hoekema, Created in God's Image, Grand Rapids/Exeter 1986 

366 



J van der Hoeven, Schepping en redding, in H M Vroom De God van de filosofen en de God van de 
Bijbel Het christelijk godsbeeld in discussie, Zoetermeer 1991, p 20-39 

PWJ van Hoof, Intermezzo, konlmuiteit en dtskonlmuiteil in de theologie van A A van Ruler Eschatologie 
en Kuituur, Amsterdam 1974 

M P Hoogland, Calvin's Perspective on the Exaltation of Christ In Comparison with the Post-Reformation 
Doctrine of the Two States, Kampen 1966 

R Houtsma, De groep als pastorale neg Eïen kritische literatuurstudie over pastoraal groepscounselen, Den 
Haag 1981 

Ph J Huijser, Het ambtsgeheim van de ztelszorger. Kampen 1961 

Ph J Huijser, Biecht en private zondebelijdenis Eien onderwerp uit de christelijke zielszorg. Kampen 1980 

G Hummel (Ed ), God and being, The problem of ontology m the philosophical theology of Paul TiUich 
(contributions made to the II international Paul Tillich symposium held m Frankfurt 1988, Berlin 1989 

B van lersel. Het normatieve mensbeeld van het evangelie, in Concilium, internationaal tijdschrift voor 
theologie, (8) 1972, Amersfoort/Bussum 

FG Immink, Divme Simplicity , Kampen 1987 

FG Immink, Jezus Christus profeet, priester, koning. Kampen, 1990 

L Janse, Gisbertius Voetiw: (1589 1676), Utrecht 1971 

J F Jansen, Calvm's doctrine of the work of Christ, London 1956 

W ]e.nl-ic\\. Der Seelsorger Beraten Bezeugen Befreien Grundzuge biblischer Seelsorge, Moers 1982(1984') 

E A Johnson, She Who Is The M\ster\ of God in Feminist Theological Discourse, Crossroad 1992 

O J de Jong, De Nadere Reformatie binnen Nederland, in O J de Jong e a , Het eigene van de Nederlandse 
Nadere Reformatie, Houten 1992, p 9-30 

O J de Jong e a , Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie. Houten 1992 

H Jonker, Theologische praxis Problemen, peilingen en perspektieven bij kenterend getij, Nijkerk 1983 

H Jonker, Het Derde oog, afscheidscollege, in J H van de Bank e a , Ervaren naarheid, Nijkerk 1984 

W D Jonker, Theologie en praktijk Een peiling van het theologisch karakter van de diakoniologische vak
ken. Kampen 1968 

WD Jonker, Die Gees van Christus, Pretoria 1983' 

WD Jonker, Uit vrye guns alleen Oor uitverkiesing en verbond. Pretoria 1989 

M Josuttis, Praxis des Evangeliums zwischen Politik und Religion Grundprobleme der Praktischen Theolo
gie, Munchen 1974 

J Kamphuis, Met Calvijn m een impasse^ Betekent de gereformeerde leer van de uitverkiezing en evangehe-
prediking een blokkade voor de prediking van het evangelie'', Ermelo 1989 

367 



J Kamphuis e a Hoe staan wij ervoor'' Actualiteit van het gereformeerd belijden, Barneveld 1992 

A Kelly, The Trinm of Love A Theology of the Christian God, Wilmington 1989 

G H Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht Deel 1, Utrecht 1950 

A F Kimel jr (Ed ), Speaking the Christian God The Holy Trinity and the Challenge of Feminism, Grand 
Rapids 1992 

ES Klein Kranenburg, Trialoog De DERDE in het pastorale gesprek Den Haag 1988 

E S Klein Kranenburg, Trialoog, in Kerk en Theologie, (47) 1989, p 207 220 

A G Knevel (red ), Visie op Karl Barth, Kampen 1987 

A G Knevel (red ), Zonde, Kampen 1987 

K Koch, Studium Pietatis Martin Bucer als Ethiker, Neukirchen 1962 

E Kocsis, Die Heiligung des Lebens nach Calvins Institutio vom Jahre 1536, in WH Neuser, Catvinus 
Servus Christi, Budapest 1988 

W Kolfhaus, Die Seelsorge Johannes Calvin-;, Beitrage zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche, 
Band 5, Neukirchen 1941 

A van der Kooi, Het Heilige en de Heilige Geest bij Noordmans Een schets van zijn pneumatologisch ont
werp. Kampen 1992 

D Koole en WH Velema, Uit liefde tot Christus en zijn gemeente. Kampen 1982 

J Koopmans, Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie bepaaldelijk bij Calvijn, Wageningen 1938 

W Kremer, De gemeente in de ambtelijke theologie, in W Kremer e a , Woord en kerk, Amsterdam 1971, 
p 153-171 

W Kremer e a , Woord en kerk Theologische bijdragen van de hoogleraren aan de Theologische Hogeschool 
der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bij de herdenking van het vijfenzeventigjarig bestaan 
van de Hogeschool, Amsterdam 1971 

G Krodel, The Functions of the Spint in the Old Testament, the Synoptic Tradition, and the Book of Acts, 
m PD Opsahl (Ed ), The Holy Spirit in the life of the Church, Minneapolis 1978 

M de Kroon und F Kruger (Hrg), Bucer und Seine Zeit, Forschungsbeitrage und Bibliographie, Veroffent-
lichungen des Instituts fur Europaische Geschichte Mainz, Band 80, Wiesbaden 1976 

M de Kroon, Martin Bucer en Johannes Calvijn Reformatorische perspectieven - Teksten en inleiding, 
Zoetermeer 1991 

Fr Kruger, Bucer und Erasmus Eine Untersuchung zum EinfluB des Erasmus auf die Theologie des Martin 
Bucers, Wiesbaden 1970 

T Kruijne, De pastor en zijn identiteit in het geding, Groningen 1977 

T Kruijne, Geschiedenis van de Klinische Pastorale Vorming m Nederland, in G Heitink e a Ontginmngs-
werk Bijdragen voor dr W Zijlstra, Kampen 1985 

368 



J M van 't Kruis, De Geest als missionaire beweging Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van 
de gereformeerde theologie m de huidige missiologische discussie, Zoetermeer 1997 

W Krusche, Das Wirken des Heiligen Geisles nach Calvin, Gottingen 1957 

A Kruyswijk, Geen gesneden beeld, Franeker 1962 

FH Kuiper, Zal een gelovig mens zelfstandig zijn''m FH Kuiper e a (red). Zelfstandig geloven Studies 
voor Jaap Firet, Kampen 1987 

FH Kuiper, Op zoek naar beter Bijbels onderwijs, Amsterdam 1980 

FH Kuiper e a (red ), Zelfstandig geloven Studies voor Jaap Firet, Kampen 1987 

H M Kuitert, De mensvormigheid Gods Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen 
van de Heilige Schrift, Kampen 1962 

H M Kuitert, Verstaat gij wat gij leest''. Kampen 1968 

H M Kuitert, Anders gezegd lïen verzameling theologische opstellen voor de welwillende lezer, Kampen 
1970 

H M Kuitert, Zonder geloof vaart niemand wel Een plaatsbepaling van christendom en kerk, Baam 1974 

H M Kuitert, Wat heet geloven^ Structuur en herkomst van de christelijke geloofsuitspraken, Baam 1977 

H M Kuitert, Filosofie van de theologie. Leiden 1988 

H M Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof Een herziening, Baarn 1992 

WG Kummel, Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Haupizeugen, Gottingen 1969 

A Kuyper, Het werk van den Heiligen Geest, Amsterdam 1888 

A Kuyper, De gemeene gratie, deel I-III, Amsterdam 1902-1904 

K Kuypers (red ), Encyclopedie van de filosofie, Amsterdam 1979^ 

J H van der Laan, Praxis van de praktische theologie, m Voortgang Een bundel theologische opstellen ter 
gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken te 
Kampen, Kampen 1979 

C M LaCugna, God for Us The Trinity and Christian Life, San Francisco 1993 

Pan-Chiu Lai, Towards a trimtarian theology of religions A study of Paul TiUich's thought. Kampen 1993 

H de Leede, Christen zijn en mens zijn, in J P Heering e a (red ), Een wijder perspectief, Nijkerk 1993, 
p 67-83 

PGJ Leenhouwers, Prospectieve antropologie als vervanging van metafysische antropologie'', in WME 
Logister e a (red ), Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Kampen 1987, p 22-34 

G van Leeuwen, Christologie en anthropologie Studie over de christologische fundering van de theologische 
anthropologic, Den Haag zj 

369 



L Leijssen, Martin Bucer en Thomas van Aquino De invloed van Thomas op het denkpatroon van Bucer in 
de Commentaar op de Romeinenbrief (1536), Katholieke Universiteit Leuven 1978 

S van der Linde, De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn, Wageningen 1943 

S van der Linde, Gereformeerde Scholastiek IV, Calvijn, in ThR (29) 1986, p 244 266 

S van der Linde, Glorie en tragiek van de gereformeerde verkiezingsleer, in ThR (30) 1987 p 356 370 

S van der Linde, Prediking en verkiezing Dertien preken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de 
verwerping van Ezau door J Calvijn (1562), vertaling S van der Linde, Kampen 1992 

CH Lmdijer Pastoraat en psychotherapie, in H Faber (red ),/"ai/oraar balans en perspectief, deel 1, 
Kampen 1983 p 110 128 

C H Lindijer, Pastor en therapeut Wat kan pastoraat leren van psychotherapie'', Den Haag 1984 

C H Lindijer, J J Baneke, E A A Comelissen, Jezus ter sprake Op zoek naar de plaats van Jezus Christus 
in pastorale praktijk en pastorale psychologie, Zoetermeer 1992 

C H Lmdijer, Met Paulus, Jung en Zijlstra op weg in een functioneel tijdperk, in J P Heermg e a , Een 
Hijder perspectief, Nijkerk 1993, p 45-59 

W M E Logister e a (red ), Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie Tendensen en perspectieven. 
Kampen 1987 

B Loonstra, Verkiezing verzoening verbond Beschrijving en beoordeling van de leer van het pactum 
salutis in de gereformeerde theologie, Den Haag 1990 

B Loonstra, De leer van God en Christus m de Nadere Reformatie, in T Brienen e a , Theologische 
aspecten van de Nadere Reformatie, Zoetermeer 1993 

B Loonstra, De geloofwaardigheid van de bijbel, Zoetermeer 1994 

J F Lyotard, Het postmoderne weten. Kampen 1987 

E Mackay, Geschiedenis bij de bron Een onderzoek naar de verhouding van christelijk geloof en historische 
werkelijkheid in geschiedwetenschap, wijsbegeerte en theologie, Sliedrecht 1997 

J W Mans, Geloof en ervaring Van Wesley tot de pinksterbeweging. Leiden 1992 

J W Mans, Schepping en verlossing Het kader van een bijbelse spiritualiteit, Kampen 1994 

J W Mans en F van der Pol (red), De zonde uu beeld Bijbels schuldbesef en modern levensgevoel, 
Barneveld 1994 

J W Mans, Die Heere is en levend maakt over de Heilige Geest, m G van den Brink e a (red ), Gegrond 
geloof, Zoetermeer 1996 

I H Marshall, Jesus the Saviour Studies in New Testament Theology, London 1990 

TF O'Meara, Paul Tillichs theology of God, Dubuque (Iowa) 1970 

S Meijers, Objectiviteit en existentialiteit Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman 
Bavinck en in door hem beïnvloede concepties, Kampen 1979 

370 



K H Miskotte, Als een die dient, Baarn 1982" 

Chr Moller (Hrg), Geschichte der Seelsorge m Eizelportrats, Band 1-3, Gottingen-Zurich 1994 1996 

J Moltmann (Hrg), Calvin Studiën 1959, Neukirchen 1960 

J Moltmann Theologie der Hojfnung Untersuchungen zur Begrundung und zu den Konsequenzen einer 
christlichen Eschatologie, Munchen 1964 

J Mo\\.m3,m\, Tnnitat und Reich Cottes Zur Gotteslehre, Munchen 1980 

J Moltmann, Gott in der Schopfung Okologische Schopfungslehre, Munchen 1987' 

H Muhlen, Der Heilige Geist als Person In der Trmitat, bei der Inkarnation, und im Gnadenbund, Munster 
1988' 

A D Muller, Grundrifi der Praktischen Theologie, Gutersloh 1950 

R A Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics Vol 1 - Prolegomena to Theology, Vol 2 - Holy 
Scripture The Cognitive Foundation of Theology, Grand Rapids 1987-1993 

D Nauta, Voetius, Gisbertus, BLGNP 2, p 443-449 

WH Neuser, Calvm, Berlin 1971 

WH Neuser (Hrg), Calvinus Theologus, Die Referate des Congres Europeen des Recherches Calvmiennes 
vom 16 bis 19 September 1974 in Amsterdam 1976 

WH Neuser, Theologie des Wortes - Schrift, VerheiBung und Evangelium bei Calvin, in WH Neuser 
(Hrg), Calvinus Theologus, Amsterdam 1976 

W H Neuser (Hrg), Calvinus Ecclesiae Doctor, Die Referate des Congres International de Recherches Cal-
viennes Vom 25 bis 28 September 1978 in Amsterdam, Kampen 1978 

WH Neuser, Calvinus Servus Chrisli, Die Referate des Congres International des Recherches Calvmiennes 
vom 25 bis 28 August 1986 in Debrecen, Budapest 1988 

W H Neuser, Bucers Bedeutung fur Kirche und Theologie heute, in F van der Pol (red ), Bucer en de kerk. 
Kampen 1991 

G W Neven, In de speelruimte van de Geest Introduktie in de geloofsleer van dr O Noordmans. Kampen 
1979 

A Niebergall, Kirche und Seelsorge nach Bucers Schrift 'Von der waren Seelsorge', in Jahrbuch der Ge-
sellschaft fur niedersachsische Kirchengeschichte, 63 (1965) 

W Niesel, Die Theologie Calvms, Munchen 1938 (1957^) 

C A de Niet, Gisbertus Voetius De praktijk der godzaligheid, TA AIKHTIKA sive Exercitia pietatis -
1664 Tekstuitgave met inleiding, vertaling en commentaar, deel I en II, Utrecht 1996 

G C van Niftrik, Zie, de Men's', Beschrijving en verklaring van de anthropologic van Karl Barth, Nijkerk 
1951 

A Noordegraaf, Medemenselijkheid Een hoofdstuk uit de christelijke anthropologic, Den Haag 1981 

371 



A Noordegraaf, Leven voor Gods aangezicht Gedachten over het mens-zijn, Kampen 1990 

O Noordmans, Herschepping Beknopte dogmatische handleidmg voor godsdienstige toespraken en 
besprekingen, Zeist 1934 (opgenomen in Verz Werken, deel 2, Kampen 1979) 

O Noordmans, Gestalte en Geest, Amsterdam 1955 (Verz Werken, deel 8) 

Th C Oden, Kerugma and Counseling, Philadelphia 1966 

H Offermans, Der christologische und trimtansche Personbegriff der fruhen Kirche Ein Beitrag zum Ver
standnis von Dogmenentwicklung und Dogmengeschichte, Europaische Hochschulschriften, Reihe XXIII, 
Band 58 Theologie, Bem/Frankfurt am Main 1976 

J van Oort e a (red ), De onbekende Voetius Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 
1989, Kampen 1989 

B J Oosterhoff, Hoe lezen wij Genesis 2 en 3^ Een hermeneutische studie, Kampen 1972 

PD Opsahl (Ed ), The Holy Spint in the life of the Church, Minneapolis 1978 

WJ Ouweneel, Hart en ziel lïen christelijke kijk op de psychologie, Amsterdam 1984 

J Overduin, Tact en contact De moderne mens en het Evangelie, Kampen 1958 

W Pannenberg, Grundzuge der Christologie, Gutersloh 1964 

W Pannenberg, Was ist der Mensch' Die Anthropologie der Gegenwart im Lich
te der Theologie, Gottingen 1976* 

W Pannenberg, Anthropologic in theologischer Perspektive, Gottingen 1983 

T H L Parker, Calvin 's Doctrine of the Knowledge of God, Grand Rapids 1959 

T H L Parker, Calvin 's New Testament Commentaries, London 1971 

Ch Partee, Prayer as the Practice of Predestination, in W H Neuser, Calvmus Servus Christi, Budapest 1988 

S Pattison, A Critique of Pastoral Care, London 1988 

A Peters, Der Mensch, Handbuch Systematischer Theologie, Band 8, Gutersloh 1979 

A Peters, Rechtfertigung, Handbuch Systematischer Theologie Band 12, Gutersloh 1984 

A Peters, Christliche Seelsorge im Horizont der drei Glaubensartikel Aspekte einer theologischen Anthropo
logic, m r/iLZ (114) 1989, S 641-660 

T Peters, God at Trinity Relationality and Temporality in Devine Life, Louisville 1993 

C A van Peursen, Cultuur in stroomversnelling, Amsterdam 1982" 

C Plantinga, Social Trinity and Tritheism, in RJ Feenstra and C Plantinga jr , Ed , Trmify,/«carnanon anrf 
Atonement, Notre Dame 1989 

J Plomp, De kerkelijke tucht bij Calvijn, Kampen 1969 

F van der Pol (red ), Bucer en de kerk. Kampen 1991 

372 



F J Pop, Bijbelse woorden en hun geheim, Den Haag 1964 (1980) 

M Potter Engel, John Calvin 's Perspectival Anthropology, American Academy of Religion, Academy Series 
nr 52, Atlanta 1988 

C H Ratschow, Jesus Christus, Handbuch Systematischer Theologie, Band 5, Gutersloh 1982 

G Rau Pastoraltheologie Untersuchungen zur Geschichte und Struktur einer Gattung praktischer Theologie, 
Munchen 1970 

J J Rebel, Pastoraat in pneumatologisch perspectief Een theologische verantwoording vanuit het denken van 
AA van Ruler, Kampen 1981 

JJ Rebel, Pneumatologie en pastoraat, in r/i« (25) 1982, p 155-170 

J J Rebel, De pneumatologische dimensie in het pastoraat, in J H v d Bank e a , Ervaren waarheid, 
opstellen aangeboden aan dr H Jonker, Nijkerk 1984, p 107 119 

J J Rebel, Klinische Pastorale Vorming - in discussie met orthodoxe theologen, in G Heitink e a Ontgin-
nmgswerk, bijdragen voor dr W Zijlstra, Kampen 1985 

JJ Rebel 'Inspreekpunt'en pneumatologie, in r/i/? (31) 1988, p 384-394 

JJ Rebel, Pneumatisch pastoraat, in P7" (17) 1990, p 561-575 

J J Rebel, Geestelijke verzorging tussen kruis en munt Ambivalenties in het werk van de geestelijke 
verzorger in zorginstellingen, Utrecht 1993 (inaug rede) 

JJ Rebel, Een ander mens Ontmoetingen met zieken. Kampen 1995 

J J Rebel, Geestelijke Verzorging rond 2000 Identiteit en Perspectief, Zeist 1997 (afscheidscollege) 

J J Rebel, De identiteit van de geestelijk verzorger, in J J Rebel e a (red ), Wel bezorgd. Kampen 1998 

J J Rebel e a (red ), Wel bezorgd Geestelijke verzorging en gezondheidszorg. Kampen 1998 

W Rebell, Psychologisches Grundwissen fur Theologen Ein Handbuch, Munchen 1988 

B J G Reitsma, Geest en schepping Een bijbels-theologibche bijdrage aan de systematische doordenking van 
de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid, Zoetermeer 1997 

H Ridderbos, Paulu<i Ontwerp van zijn theologie. Kampen 1978'' 

H Ridderbos, Het Evangelie naar Johannes Proeve van een theologische exegese, deel 1 en 2, Kampen 
1987/1992 

R Riess, Seelsorge, Onentierung, Analysen, Alternativen, Gottingen 1973 

R Riess, Sehnsucht nach Leben, Spannungsfelder, Sinnbilder und Spintualitat der Seelsorge, Gottingen 1987 

C R Rogers, On Becoming a Person A Therapist's View of Psychotherapy, Boston 1961 

PJ Roscam Abbing, Een goed gesprek Over zielszorg aan mensen met innerlijke moeilijkheden, Den Haag 
1974 

373 



D Rossler, Der ganze'Mensch Das Menschenbild der neueren Seelsorgelehre und des modernen medizini-
schen Denkens im Zusammenhang der allgemeinen Anthropologie, Gottingen 1962 

D Rossler, Grundrifi der PrakUschen Theologie, Berlin New York 1986 

PJ Rossouw, Aspekte van die ampsbeskouing van Calvyn. in PJ Rossouw (red ) Gereformeerde Amps 
bediemng. Pretoria 1988 

PJ Rossouw (red ), Gereformeerde Ampsbediemng, Pretoria 1988 

B Roukema-Koning, Spiritualiteit en psychologie, in W van 't Spijker e a (red ), Spiritualiteit, Kampen 
1993 

A A van Ruler, De Vervulling van de Wet Een dogmatische studie over de verhouding van openbaring en 
existentie, Nijkerk 1947 

A A van Ruler, Droom en gestalte Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van 
christendom en politiek, Amsterdam 1947 

A A van Ruler, Vitie en Vaart, Amsterdam 1947 

A A van Ruler, Bijzonder en algemeen ambt, Nijkerk 1952 

A A van Ruler, Theologie van het apostolaat, Nijkerk zj 

A A van Ruler, Theologisch werk, 6 din Nijkerk 1969-1973 

A A van Ruler, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome, Hilversum/Antwerpen 1965 

A A van Ruler, Verwachting en voltooiing, een bundel theologische opstellen en voordrachten, Nijkerk 1978 

K Runia, Bewerken en bewaren, een bundel voor K Runia, Kampen 1982 

J Scharfenberg, Seelsorge als Gesprach, Gottingen 1972 

J Scharfenberg, Einfuhrung m die Pastoralpsvchologie, Gottingen 1985 

S Scheld Media Salutis Zur Heilsvermittlung bei Calvin, Wiesbaden/Stuttgart 1989 

A Schilder, Hulpeloos maar schuldig Het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie, Kampen 
1987 

K Schilder, Heidelbergsche Catechismus, deel I-IV, Goes 1947 1951 

FD E Schleiermacher, Uber die Religion Rede an die Gebildeten unter Ihren Verachtern, Gottingen 1913' 

P Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon Theologische overdenkingen over Geest-chnstologie, 
Logos-christologie en dneeenheidsleer. Kampen 1991 

H H Schmid, Ekstatische und charismatische Geistwirkungen im Alten Testament in Cl Heitmann und H 
Muhlen (Hrg), Erfahrung und Theologie des Heiligen Geistes, Munchen 1974 

O Schnubbe, Paul Tillich und seme Bedeutung fur den Protestantismus heute Das Prinzip der Rechtferti 
gung im theologischen, philosophischen und politischen Denken Paul Tilhchs, Hannover 1985 

R Schoonhoven en PJ Verhagen, Met lichaam en ziel, Zoetermeer 1991 

374 



E Schroten, Kerker of tempel' Over de zin van de lichamelijkheid, Rotterdam 1970 

W Schussler, Paul Tillich, Munchen 1997 

W Schutz, Seelsorge Ein GrundriB, Gutersloh 1977 

Chr Schwobel and C E Gunton (Eds ), Persons Divine and Human Essays in Theological Anthropology, 
Edinburgh 1991 

Chr Schwobel (Ed ), Trinitarian Theologe Today Essays on Divine Being and Act, Edinburgh 1995 

M Seitz, Exemplarische Seelsorge Begnffe, Aufgabe und Methode, in R Bohren (Hrg), Wort und 
Gemeinde Probleme und Aufgaben der Praktischen Theologie (Eduard Thumeysen zum 80 Geburtstag), 
Zurich 1968 

M Seitz, Uberlegungen zum Verhaltnis von Theologie und Psychotherapie, in Fr Gutsche (Hrg), Mul zur 
Seelsorge, Wuppertal 1974 

H J Selderhuis, Bucer en Zwingli, in F van der Pol, Bucer en de kerk. Kampen 1991 

H J Selderhuis, Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer, Leiden 1994 

H J Selderhuis, Pastoraat bij Martin Bucer, m ThR (37) 1994, p 187 200 

Marga Smit / Ineke Wattel de Heer, Feministische antropologie, het mensbeeld van Halkes onder de loep, in 
Jacobme Geel (red ), Moeder de Vrouw en God de Vader een moeizame relatie, Amsterdam 1987 

W van 't Spijker, De ambten bij Martin Bucer, Kampen 1970 

W van 't Spijker, Pradestination bei Bucer und Calvin, in WH Neuser (Hrg), Calvmus Theologus, Am
sterdam 1976 

W van 't Spijker, Doctrina naar reformatorische opvatting, in ThR (20) 1977 

W van 't Spijker, Triptiek van de geschiedenis De verhouding tussen wereld-, heils- en kerkgeschiedenis, 
Goes 1981 

W van 't Spijker, De leer van de doop bij Zwingli, Bullinger en Bucer, in W van 't Spijker e a (red), 
Rondom de doopvont, Goudriaan 1983, p 221-262 

W van 't Spijker e a (red ), Rondom de doopvont Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe 
Testament en m de geschiedenis van de westerse kerk, Goudriaan 1983 

W van 't Spijker, Luther Belofte en ervaring. Goes 1983 

W van 't Spijker, Historische plaats en achtergrond van Bucer's geschrift Von der waren Seelsorge und dem 
rechtem Hirtendienst, m In die Skriflig, Tydskrif van die Gereformeerde Teologiese Vereniging, Pot-
chefstroom, Jaargang 19 nr 73 maart 1985, pag 3-22, vervolg m nr 74 juni 1985, p 18-30 

W van 't Spijker, Gereformeerde Scholastiek II, Scholastiek, Erasmus, Luther, Melanchton, in ThR (29) 
1986, p 7-27 

W van "t Spijker, Gereformeerde Scholastiek III, Zwingli en Bucer, in ThR (29) 1986, p 136-160 

W van 't Spijker, Gisbertus Voetius (1589 1676), in T Brienen t n, De Nadere Reformatie Beschrijving 
van haar voornaamste vertegenwoordigers, Den Haag 1986 

375 



W van 't Spijker, Die Lehre vom Heiligen Geist bei Bucer und Calvin, in WH Neuser, Calvinus Servui 
Chnsti, Budapest 1988 

W van 't Spijker, Bronnen van de Nadere Reformatie, in T Brienen e a, De Nadere Reformatie en het 
Gereformeerd Pietisme, Den Haag 1989 

W van 't Spijker, Voetius practicus, m J van Oort ti,De onbekende Voetius, Kampen 1989 

W van 't Spijker e a (red ), De kerk Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting, 
Kampen 1990 

W van 't Spijker, Calvijn tussen Reformatie en Orthodoxie, in W van 't Spijker, Geest, V/oord en Kerk, 
Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme, Kampen 1991, p 133-149 

W van 't Spijker, De kerk in Bucers oecumenisch streven, in F van der Pol (red), Bucer en de kerk, 
Kampen 1991 

W van 't Spijker, 'Extra nos' en 'in nobis' bij Calvijn in pneumatologisch licht, in ThR (31) 1988, p 271 
291, tevens opgenomen in W van 't Spijker, Geest, Woord en Kerk, Opstellen over de geschiedenis van het 
gen o meerd protestantisme. Kampen 1991, p 114-132 

W van t Spijker, Geest, Woord en Kerk in Bucers commentaar op de brief van Paulus aan Ephese, in J C 
Coutzee (red), Koninkrijk, Gees en Woord, Pretoria 1988, p 269-286, tevens opgenomen in W van 't 
Spijker, Geest, Woord en Kerk, Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme. Kampen 
1991, p 79-93 

W van 't Spijker, De verzegeling met de Heilige Geest Over verzegeling en zekerheid van het geloof. Goud 
naan/Kampen 1991 

W van 't Spijker, Gee<:t, Woord en Kerk, Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantis
me. Kampen 1991 

W van 't Spijker, Bucers Latijnse werken, in ThR (35) 1992, p 204-221 

W van 't Spijker, Enkele aspecten van de theologie van de Nadere Reformatie, in O J de Jong e a , Het 
eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie, Houten 1992, p 31-100 

W van 't Spijker, Orthodoxie en Nadere Reformatie, in T Brienen e a , Theologische aspecten van de 
Nadere Reformatie, Zoetermeer 1993, p 11-27 

W van 't Spijker e a (red ), Spiritualiteit, Kampen 1993 

W van 't Spijker, Gemeenschap met Christus Centraal gegeven van de gereformeerde theologie. Kampen 
1995 

W van 't Spijker, Vroomheid en wetenschap bij Voetius, Apeldoorn 1998 

B Spoelstra, Dilemma tussen praktiese teologie en ekklesiologie, in ThR (35) 1992, p 299-317 

R Stauffer, Quelques aspects insolites de la théologie du premier article dans la predication de Calvin, in 
WH Neuser (Hrg), Calvinus Ecclesiae Doctor, Kampen 1978 

C Steenblok, Voetius en de sabbath. Hoorn 1941 

C Steenblok, Gijsbertui Voetius Zijn leven en werken, Rhenen 1942 

376 



WP Stephens, The Holy Spint in the Theology of Martin Bucer, Cambridge 1970 

D Stollberg, Therapeutische Seehorge, Munchen 1969 

H W Stone Theological Context for Pastoral Caregmng, Word in Deed, New York / London 1996 

J J Suurmond, Het spel van Woord en Geest Aanzet tot een charismatische theologie, Baarn 1994 

H Tacke Glaubenshilfe als Lebenshilfe Probleme und Chancen heutiger Seelsorge, Neukirchen 1975(1979') 

A S E Talmd, De anthropologic van Calvijn, Utrecht 1882 

H Thielicke, Mensch sein Mensch werden Entwurf einer christlichen Anthropologic, Munchen-Zurich 
1981' 

E Thurneysen, Das Wort Gottes und die Kirche, Munchen 1927 

E Thurneysen, Rechtfertigung und Seelsorge, in Zwischen den Zeiten, (6) 1928, S 197-218 Herdruk m F 
Wintzer (Hrg), Seelsorge Texte zum gewandelten Verstandnis und zur Praxis der Seelsorge in der Neuzeit, 
Munchen 1978, S 73-94 

E Thurneysen, Die Lehre von der Seelsorge, Zurich 1946 

E Thurneysen, Seelsorge im Vollzug, Zurich 1968 

D Tieleman, Geloofscrisis als gezichtsbedrog Spiritualiteit en pastoraat in een postmoderne cultuur. Kampen 
1995 

P Tillich, Systematic Theology, Vol I III, Chicago 1951-1957 

P Tillich, The Courage to Be, New Haven 1952 

T F Torrance, Calvin's Doctrine of Man, London 1949 

TF Torrance, The Hermeneutics of John Calvin, Edinburgh 1988 

T F Torrance, The Trinitarian Faith The Evangelical Theology of the Ancient Catholic Church, Edinburgh 
1988 

TF Torrance, Trinitarian Perspectives Toward Doctrinal Agreement, Edinburgh 1994 

TF Torrance, The Christian Doctrine of God One Being Three Persons, Edinburgh 1996 

C Trimp, De volmacht tot bediening der verzoening Inaugurele rede, Groningen 1970 

C Trimp, Communicatie en ambtelijke dienst. Kamper Bijdragen XVIII, Groningen 1976 

C Trimp, Formulieren en gebeden Een beschrijving van de liturgische formulieren en gebeden in het 
gereformeerde kerkboek. Kampen 1978 

C Trimp, Inleiding in de ambtelijke vakken. Kampen 1978 

C Trimp, Media Vita De betekenis van de Gereformeerde ambtsleer voor de 'humaniteit' in de kerkelijke 
zielszorg, Groningen 1981 

C Trimp, Ministerium Een introductie in de reformatorische leer van het ambt, Groningen 1982 

377 



C Trimp, Ambt en diakoniologie, in PJ Rossouw (red ), Gereformeerde Ampsbediemng, Pretoria 1988 

C Trimp, Ambt als dienst'' in PJ Roi,souw (red). Gereformeerde Ampsbediemng, Pvelona [9SS 

C Trimp, Klank en yieerklank Door prediking tot geloofservaring, Barneveld 1989 

C Trimp, De mens in de prediking, in Almanak FQI 1989, p 170-180 

i Veenhof. De Parakleet Enige beschouwingen over de parakleet-belofte m het evangelie van Johannes en 
haar theologische betekenis, Kampen 1974 

J Veenhof, De Geest als relatiestichter, in Rondom het Woord, Theologische Etherleergang van de NCRV, 
(20) 1978 

J Veenhof, De pastor als medewerker van God Zelfstandigheid in pneumatologisch perspectief, in FH 
Kuiper e a (red) Zelfstandig geloven Studies voor Jaap Firet, Kampen 1987 

J Veenhof, Heil en heling, m G Heitink en J Veenhof (red ), Heil, heling, gezondheid, Den Haag 1990 

M te Velde, Gereformeerde gemeenteopbouH Een eerste koersbepaling voor een nieuw theologisch vak 
Kamper Bijdragen XXX, Barneveld 1989 

WH Velema, De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper, Den Haag 1957 

WH Velema, De geestelijke groei van de gemeente. Kampen 1966 (inaugurele rede) 

WH Velema, Rechtvaardiging en heiliging, in E Flesseman-Van Leer e a (red ), Weerwoord Reacties op 
dr H Berkhof's Christelijk Geloof, Nijkerk 1974, p 174-183 

WH Velema, Het gesprek in het pastoraat, in ThR (18) 1975 

WH Velema, Hoe christelijk is de christelijke ethiek''. Kampen 1983 

WH Velema, Geroepen tot heilig leven. Kampen 1985 

WH Velema, Barth en verder, in A G Knevel (red ), Visie op Karl Barth, Kampen 1987 

WH Velema, Een bijbelse mensbeschouwing uitgangspunten en steeds terugkerend toetsingsmoment, in 
Onze opdracht Een protestants christelijke organisatie voor hulpverlening aan de naaste nu en straks Refe
raten, uitgesproken op het symposium op 7 12-1989 t g v het 25 jarig gestaan van de stichting Prot St voor 
Maatsch Dienstverlening, N W Twente, Wierden 

WH Velema (red ), Delen in het heil Over de toeeigening van het heil m Christus, Kampen 1989 

WH Velema, Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit. Kampen 1990 

WH Velema, Calvijn en de Dordtse Leerregels, in Proceedings Regionaal Calvijncongres Bloemfontein 
1992, ook later opgenomen in In die Sknflig, Potchefstroom (27) 1993, p 463-485 

WH Velema, Schepping en verlossing, in J Kamphuis e a , Hoe staan wij ervoor'', Barneveld 1992, p 69-
102 

WH Velema, Spiritualiteit en aktie, in W van't Spijker e a (red ), Spin/ua/itoï, Kampen 1993, p 373-382 

WH Velema, Spiritualiteit en persoonlijk geestelijk leven nu, in W van 't Spijker e a (red ), Spiritualiteit, 
Kampen 1993. 416-432 

378 



WH Velema, Pastoraat met raad en daad. Kampen 1994 

W H Velema, Zonde en berouw in onze moderne samenlevmg, m J W Mans en F van der Pol (red ), De 
zonde uit beeld, Bameveld 1994 

WH Velema, Zullen we lezen'' Over het gebruik van de Bijbel in het pastoraat, Zoetermeer 1997 

WH Velema, Verdiept pastoraat Het voeren van een pastoraal gesprek. Heerenveen 1998 

WH Velema, De verzoening m de prediking, m ThR (41) 1998, p 43 54 

H J Veltkamp, Pastoraat als gelijkenis De gelijkenis als model voor pastoraal handelen. Kampen 1988 

J A van der Ven (red ), Toekomst voor de kerk'' Studies voor Frans Haarsma, Kampen 1985 

Th H M Verbeek, Voetius en Descartes, in J van Oort ea , De onbekende Voetius, Kampen 1989 

W Verboom, De toeeigening van het heil in het pastoraat, in WH Velema (red ), Delen in het heil. Kam
pen 1989, p 66-83 

W Verboom, Over verbond en verkiezing, in G van den Brink e a (red ), Gegrond geloof. Zoetermeer 1996 

A F Verheule, Wybe Zijlstra's theologisch ontwerp, in J P Heering e a (red ), Een wijder perspectief', 
Nijkerk 1993, p 25 43 

J Verkuyl, Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap. Kampen 1975 

C Vermeulen, Cor Ecclesiae Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Earths 
verkiezingsleer in het geheel van zijn 'Kirchliche Dogmatik' Nijkerk 1986 

J P Versteeg, Christus en de Geest Een exegetisch onderzoek naar de verhouding van de opgestane Christus 
en de Geest van God volgens de brieven van Paulus, Kampen 1971 (1980') 

J P Versteeg, Is Adam in het Nieuwe Testament een 'leermodel '', m W Kremer e a , Woord en kerk, 
Amsterdam 1971' 

J P Versteeg, De continuïteit van heden en toekomst volgens het Nieuwe Testament, uit ThR (15) 1972 
Later opgenomen in J P Versteeg, Geest, ambt en uitzicht Theologische opstellen. Kampen 1989, p 117-
138 

J P Versteeg, De Geest en het gebed. Kampen 1973 

J P Versteeg, Het gebed volgens het Nieuwe Testament, Amsterdam 1976 

J P Versteeg, Het mensbeeld in de Bijbel uit Wapenveld (themanummer over het mensbeeld), 23/5 sept 
1973 Later opgenomen in J P Versteeg, Geest, ambt en uitzicht Theologische opstellen. Kampen 1989, p 
43-56 

J P Versteeg, De Geest en de gelovige De verhouding van het werk van de Geest en het werk van de 
gelovige volgens het Nieuwe Testament, Kampen 1976 

J P Versteeg, Oog voor elkaar Het gebruik van het woord "elkaar" in het Nieuwe Testament met betrekking 
tot de onderlinge verhoudingen binnen de gemeente, (rectorale rede). Kampen 1979 

J P Versteeg, Bijbelwoorden op de man af. Kampen 1982 

379 



J P Versteeg, Nieuwtestamentisch profiel van de ouderling, in D Koole en WH Velema, Uü liefde tot 
Christus en zijn gemeente. Kampen 1982 

J P Versteeg, Kijk op de kerk De structuur van de gemeente volgens het Nieuwe Testament, Kampen 1985 

J P Versteeg, De Heilige Geest en Christus, in J C Coetzee (red ), Koninkryk, Gees en Woord, Pretoria 1988 

J P Versteeg Het karakter van het ambt volgens Efeziers 4 7-16, in PJ Rossouw (red). Gereformeerde 
/4mp,sèerfienmg, Pretoria 1988, p 49-75 Later opgenomenin Geest, ambt en uitzicht Theologische opstellen. 
Kampen 1989, p 67-100 

J P Versteeg, Het mensbeeld in de Bijbel, m Geest, ambt en uitzicht Theologische opstellen. Kampen 1989 

J P Versteeg, Geest, ambt en uitzicht Theologische opstellen. Kampen 1989 

G Voetius, Proeve vande cracht der godtsalicheyt, met goet ende christelick bescheyt op seker laster schrift, 
hier neffens gaende ( ) door Daniel Tilenus, Amsterdam 1628 

G Voetius, Oratio inauguralis de pietate cum scientia coniungenda Inaugurele rede over de Godzaligheid 
te verbinden met de wetenschap gehouden aan de lUustre School te Utrecht op de 21ste augustus 1634 
Latijnse tekst opnieuw uitgegeven met Nederlandse vertaling, inleiding en toelichtingen door Dr A de Groot, 
Kampen 1978 

G Voetius, Exercitia et bibliotheca studiosi theologiae, Utrecht 1644 

G Voetius, Geestelijke verlatingen, Goudriaan 1974 (opnieuw vertaald uit de eerste druk van 1646) 

G Voetius, Selectarum Disputationum Theologicarum, Pars prima Utrecht 1648, - Pars secunda, Utrecht 
1655, - Pars tertia, Utrecht 1659, - Pars quarta, Amsterdam 1667, - Pars qumta, Utrecht 1669 

G Voetius, Politicae ecclesiasticae partis primae libri duo priores, Amsterdam 1663, Partis pnmae libri 
duo postenores, Amsterdam 1666, Pars secunda, Amsterdam 1669, Pars tertia, Amsterdam 1676 

G Voetius, TA AZKHTIKA sive Exercitia pietatis, Utrecht 1664 Tekstuitgave met inleiding, vertaling en 
commentaar door Dr C A de Niet, deel I en II, Utrecht 1996 

A Vos, Voetius als reformatorisch wijsgeer, in J van Oort e a, De onbekende Voetius, Kampen 1989, p 
220 241 

H J M Vossen, De ontwikkeling van een empirisch-theologisch statuut in de praktische theologie, m WM E 
Logister e a (red ), Twintig jaar ontwikkelingen m de theologie. Kampen 1987 

Th C Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament, Wageningen 1979' 

H M Vroom, De God van de filosofen en de God van de Bijbel Het christelijk godsbeeld in discussie, Zoe-
termeer 1991 

L G Wagenaar, Over een Amerikaanse wijze van pastoraat De beschrijving en beoordeling van het pastoral 
counseling, Den Haag 1959 

J Walstra, Het donkere gat Pastorale handreiking over angst, Nijkerk 1989 

H E Weber, Reformation, Orthodoxie und Rationalismus, I, 1, Gutersloh 1937 

F Wendel, Calvin Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, Neukirchen 1968 (vertaling van de Franse 
uitgave uit 1950) 

380 



B Wentsel, Hel Woord de Zoon en de dienst Dogmatiek deel 1. Kampen 1981 

B Wentsel, De openbaring, het verbond en de apnori's. Dogmatiek deel 2, Kampen 1982 

B Wentsel, God en mens verzoend Godsleer, mensleer, en zondeleer Dogmatiek deel 3a, Kampen 1987 

B Wentsel, God en mens verzoend Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God Dogmatiek deel 3b, Kampen 
1991 

B Wentsel, De Heilige Geest, de kerk en de laatste dingen De persoon en het werk van de Heilige Geest 
Dogmatiek deel 4a, Kampen 1995 

B Wentsel, De breuk m de gemeenschap - over de zonde, in G van den Brink e a (red ), Gegrond geloof, 
Zoetermeer 1996 

B Wentsel, De Heilige Geest, de kerk en de laatste dingen De kerk als het saamhorig volk Gods Dogmatiek 
deel 4b, Kampen 1998 

B Wentsel, De Heilige Geest, de kerk en de laatste dingen De genademiddelen, het gemenebest en het 
eschaton Dogmatiek deel 4c, Kampen 1998 

G Wenz, Subjekt und Sein Die Entwicklung der Theologie Paul Tilhchs, Munchen 1979 

C Westermann, Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament, Kampen 1981 

H Wiersinga, Doem of daad Een boek over zonde, Baarn 1982 

H Wiersinga, Geloven bij daglicht, Baarn 1992 

H R Wijngaarden, Hoofdproblemen der volwassenheid, Utrecht 1959" 

ED Willis, Calvin's Catholic Christolog\ The function of the so-called extra calvinisticum in Calvin's 
theology. Leiden 1966 

F Wintzer (Hrg), Seelsorge Texte zum gewandelten Verstandnis und zur Praxis der Seelsorge in der Neuzeit, 
Munchen 1978 

C A Wise, The Meaning of Pastoral Care, New York 1966 

S Wittschier, Paul Tillich Seme Pneuma Theologie Em Beitrag zum Problem Gott und Mensch, Nurnberg 
1975 

H W Wolff, Anthropologic des Alten Testaments, Munchen 1973 (1990'') 

H W Wolff en G Bornkamm, Sleutel tot de bijbel Inleiding in Oude en Nieuwe Testament, Den Haag 1984 

N Wolterstorff, Van zekerheid naar trouw Christen-zijn en de wetenschap in een postmoderne cultuur, 
Zoetermeer 1996 

A S van der Woude, Antropologische noties in het Oude Testament, in H Berkhof en A S v d Woude 
(red ), Wat dunkt u van de mens. Kampen 1970 

A S L Woudenberg, Openbaring en ervaring bij Paul Tillich, in Tussen openbaring en ervaring Studies 
aangeboden aan G P Hartvelt, Kampen 1986, p 174 186 

381 



A S L Woudenberg, Kaïros en het eeunige nu Een onderzoek naar de verhouding tussen het presentische 
en het futurische in Tilhchs theologie van de geschiedenis, Bolsward 1993 

R van Woudenberg, Filosofische gedachten over Godsgeloof Kampen 1993 

W Zijlstra, Klinische pastorale vorming. Assen 1967, (Nijmegen 1973 )̂ 

W Zijlstra, Uit de school geklapt, in W Zijlstra, Gestalten van pastoraat Een bundel opstellen over 
pastoraat, aangeboden aan dr W Zijlstra bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 
1978, p 182 188 

W Zijlstra, Is twijfel werkelijk zonde"*, in J T Bakker en G van Leeuwen (red ), Wat is er met het geloof 
aan de hand' Gesprekken en bijdragen over geloof en verandering. Kampen 1980, p 19 27 

W Zijlstra, "Geloven' m een functioneel tijdperk, in J P Boendermaker e a (red ), Doen wat er te doen 
staat Opstellen aangeboden aan C H Lmdijer, Den Haag 1984, p 37-46 

W Zijlstra, Godsdienst en ekklesiogene neurose, in J H van de Bank e a , Ervaren waarheid, Nijkerk 1984, 
p 155-166 

W Zijlstra, Pastor, een 'onmogelijk' beroep, in H Faber (red ), Pastoraat - balans en perspectief, deel 2, 
Kampen 1984, p 122-131 

W Zijlstra, Pastoraat en bevrijding, in G Heitink e a Ontgmningswerk Bijdragen voor dr W Zijlstra, 
Kampen 1985, p 242-251 

W Zijlstra, Op zoek naai een nieuwe horizon Handboek voor klinische pastorale vorming, Nijkerk 1989 

W Zijlstra, Voorlopig antwoord m J P Heering e a (red ) Een wijder perspectieP Nijkerk 1993, p 61-64 

TH Zoek, Op het scherp van de snede, in J P Heering e a (red ), Een wijder perspectief', Nijkerk 1993, 
p 109-119 

382 



Beknopt personenregister 

J E Adams 6, 72 
K Barth 3, 8, 11. 34. 51. 52, 71, 87. 112, 157, 

230-234, 244, 245. 246, 247, 250, 281, 
298 

H Bavmck 51, 57, 258 
A van de Beek 76, 192 
H Berkhof 3, 13, 52, 53, 55, 57, 58, 60-63, 68, 

100, 128, 225, 226, 230, 232, 233, 235, 
240, 245, 246, 248, 250, 252, 259, 271. 
276, 277, 289, 319 

GC. Berkouwer 49. 99. 133, 137. 149, 154, 197, 
198, 204, 206, 208-211, 226-231, 238, 
239, 247, 250, 258, 259, 294, 308, 319 

R Bohren 3, 4, 9-12, 15. 63. 209, 299. 301 
R Bons-Storm 2. 4. 5. 7, 60, 61, 300 
W van Bruggen 37, 241, 249, 270-272, 279 
M Bucer 3, 101-119, 121, 125, 141, 152, 155, 

156, 158, 175, 182, 185, 189, 242, 268, 
269, 272-275, 286, 294, 311, 317, 327, 
335 

J Calvijn 3, 70, 83, 85, 86, 101, 102, 120-159, 
175, 180, 182, 185, 189. 201, 242, 256, 
258, 273-275, 294, 310, 311, 317, 320, 
325, 327, 329, 335 

G D J Dingemans 280, 281, 289, 290 
J Douma 144-146, 194 
J van Eek 128-131, 133-138, 142-144, 147, 149, 

151, 152. 157 
J Firet 5, 7. 10. 15, 39, 48, 56, 57, 75, 76, 256, 

257, 281, 299. 303. 304 
J van Genderen 63. 121. 129. 156, 185, 190, 

192, 193, 195, 198, 200, 201, 205. 207. 
210, 211,215. 249. 250. 252. 253. 258. 
275, 277, 278, 309 

C Graafland 13, 63, 147, 149, 151-153, 162, 
163, 165, 166, 175, 176, 178, 182, 183, 
205,211, 218, 276, 278 

C E Gunton 188, 191, 200, 225, 229, 248 
G Heitmk 2, 5, 7, 11-14, 16, 17, 39, 40, 42, 

45-70, 95-100, 189, 193-195, 206-208, 
216, 219, 222, 225. 230. 233. 235, 240, 
244, 247, 249, 276, 280, 281, 282, 290, 
291, 303, 313, 316, 340 

S Hiltner 5-7, 50, 61, 72, 208. 281 
W Jentsch 4. 7, 206. 290, 319 
H Jonker 4, 15, 70, 76, 157, 168, 264, 266, 283, 

343 
ES Klein Kranenburg 2, 4, 7, 8, 30, 39-41, 64, 

68, 218, 264-268. 281-284, 301, 302, 
315-317, 319, 343 

M de Kroon 103, 105, 107, 110, 112, 115, 118, 
149 

H M Kuiten 47, 53, 60, 100, 128, 193, 196, 198, 
199. 206, 207. 223. 231. 233. 240. 246. 
251. 276, 277 

A Kuyper 57, 194-196, 202, 219, 220. 277, 293 

CH Lindijer 7, 8, 31, 32, 35, 36, 40, 42, 204, 
207, 208, 282, 300, 318 

J Mollmann 191,201,210.211,221,249.270 
O. Noordmans 37. 42. 57. 218. 220. 264, 283. 

301 
W Pannenberg 51. 60, 197, 205 
JJ Rebel 4, 7, 14, 16, 17, 39, 40. 60-63, 70, 

72-74, 76-80, 82, 86. 87. 95. 100. 208, 
209. 218, 220, 233. 235, 240, 244, 
260-263, 282, 290, 299, 301, 335 

D Rossler 2, 5, 7, 15,49, 110 
AA van Ruler 9. 17. 55, 57, 70, 73-75, 77-81, 

84-94. 99. 100. 195. 196, 201. 202, 
209, 210, 218. 220. 240, 260-264, 272, 
282,283, 301, 311 

J Scharfenberg 4. 225. 290 
EDE Schleiermacher 7. 15. 19, 51, 216, 218, 

280 
W van' t Spijker 15, 103-109, 111-113, 115-117, 

121, 122, 140, 141, 142, 143, 148, 153, 
154, 156, 158-160, 163, 164, 165, 166, 
169, 170, 175, 176, 179, 181-184, 195, 
200. 211, 248. 268. 269, 275, 311, 317, 
321 

H Tacke 4, 9, 39, 209, 280, 282 
E Thurneysen 3-5, 7, 8, 68, 71, 208, 225, 280, 

298, 299, 319, 320, 340 
P Tillich 6, 8, 19, 23, 32-34, 39, 51, 52, 60, 61, 

72, 96, 100, 188. 189. 208. 209, 217, 
222, 233, 244-246. 259, 299 

TF Torrance 127, 128, 130, 131. 133, 134, 136, 
142, 187, 188, 191, 201, 210, 216 

C Trimp 4, 5, 9, 15, 39, 50, 60, 62. 65. 109. 
116, 126, 158, 242, 257, 282. 289. 303. 
311, 314,320, 336, 339 

WH Velema 4, 15, 61, 62, 67, 148, 152, 156, 
157, 195, 200, 207, 217, 220, 226, 228, 
229, 232, 237-241, 244, 246, 248, 250, 
258, 286, 304, 307, 315. 317. 335, 340, 
343 

J P Versteeg 15, 63, 67, 90, 207, 210, 213, 214, 
218, 221, 226. 228, 234, 238, 241, 
251-253, 257, 304, 315, 318, 319, 320, 
332, 337 

G Voetius 15, 101, 160-185, 189. 242. 273-275. 
288, 289, 294, 311,317, 327, 336 

B Wentsel 33,99, 100, 146, 184, 187, 189, 191, 
193, 195, 200, 201. 204. 207-211. 
215-220. 223. 228. 229, 231, 232, 234, 
237, 241, 248, 270. 276. 307. 313, 320, 
327 

N Wolterstorff 289, 292, 293 
W Zijlstra 7, 14. 16-43. 64. 95-100. 189. 206. 

207, 219, 222, 225, 233, 235, 240, 244. 
276. 283. 300 

383 



CURRICULUM VITAE 

De schrijver werd op 3 maart 1960 geboren te Loon op Zand Na het examen athe
neum-B aan het Willem van Oranje-College te Waalwijk begon hij aansluitend in 1978 
met de vooropleiding klassieke talen, waarna hij zijn studie vanaf 1980 voortzette aan 
de Theologische Universiteit van de Chnstelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn 
In maart 1985 legde hij daar met goed gevolg het kandidaatsexamen af Te Breda werd 
een begin gemaakt met de doctoraalstudie en volgde een periode van verdere voorberei 
ding op het predikantsambt Van februari 1987 tot september 1993 was hij predikant 
van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Putten In 1992 slaagde hij voor het doc
toraal examen (oude stijl), met als hoofdvak pastoraat Per september 1993 werd hij 
verbonden aan de gemeente van Almelo De G S van Zierikzee 1995 benoemde hem 
tot secretaris van het studiedeputaatschap voor de vragen rondom 'vrouw en ambt' In 
1998 nam hij als afgevaardigde deel aan de G S Haarlem/Nunspeet waarna de over
gang volgde naar de gemeente van Zwijndrecht De schrijver is gehuwd en vader van 
vier kinderen 

384 







T 



r 

I 






