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Preek van 14 januari 2019, Epifanie 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

EEN KOMPAS 

‘En er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ (Lucas 

3,22) 

‘Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven 

omwille van de naam van de Heer Jezus.’ (Handelingen 21,13) 

Onduidelijk! 

‘En er klonk een stem uit de hemel’ – jammer dat zo’n stem nooit meer klinkt. 

Dat zou een hoop twijfel schelen. En ook onenigheid trouwens. Want wat 

kunnen christenen toch verschillen in opvattingen over wat de wil van God is! 

Dat werd deze week nog eens extra duidelijk na de Nashville-verklaring. Het was 

niet te missen. Voor wie het toch gemist heeft: een aantal predikanten van 

ultraorthodoxe snit gaf een verklaring uit waarin homoseksualiteit afgewezen 

wordt. Er werd zelfs gesuggereerd dat het een ziekte is waarvan een mens 

genezen kan. Het standpunt veroorzaakte een storm van verontwaardiging – 

binnen en buiten de kerk.  

Tegengeluid 

Laat ik eerst dit zeggen. Zou in de zogenaamd verlichte kringen de ongekende 

storm ook zo heftig zijn geweest als het islamitische voorgangers waren 

geweest? Ik ben daar niet zo zeker van. Ik kreeg ook het gevoel dat anti-

christelijke rancune soms een rol speelde in de reacties.  

En dan dit. Er was misschien wel wat weinig aandacht voor het feit dat de 

opstellers met hun verklaring ook hun geweten wilden laten spreken. Een 

geweten dat zich voedt met de Bijbel. Je kunt het er niet mee eens zijn. Ik ben 

het er zelfs totaal niet mee eens. Maar is er ook niet zoiets als vrijheid van 

geweten en vrijheid van meningsuiting? Je mag in Nederland van alles roepen. 

Waarom ultraorthodoxe dominees niet? Daar liggen vragen die de kern van onze 

democratie raken. 
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De Bijbel als letter 

Binnen christelijke kring speelt dan voor veel gelovigen nog de vraag: hebben zij 

de Bijbel niet aan hun kant? Ik zal daar heel duidelijk over zijn: je kunt de Bijbel 

niet gebruiken als juridisch of ethisch handboek. Wie dat wel doet, maakt zich al 

snel schuldig aan grove willekeur. Ook de mensen die zich wat dit betreft 

Bijbelgetrouw noemen, zijn niet Bijbelgetrouw.  

Ik zal een aantal voorbeelden geven. Een willekeurige geep. In Numeri 5 (u moet 

het thuis maar eens lezen), staat wat een man mag doen als hij jaloers is en zijn 

vrouw verdenkt van vreemdgaan. Er wordt een vernederend ritueel beschreven. 

Geen weldenkend christen zal dat nu nog voor zijn rekening willen nemen. ‘Ja, 

maar dat is het Oude Testament,’ zegt u. Maar ook in het Nieuw Testament 

komen zaken voor die wij vandaag zouden afkeuren. Paulus stuurde een 

gevluchte slaaf terug naar zijn meester. Er is zelfs een Bijbelboekje aan gewijd: 

Filemon. Nu is er ook een andere kant van Paulus (hij legde voor binnen de kerk 

andere normen aan, maar daarover zo meteen meer), maar waar het hier om 

gaat: slavernij was een door Bijbelschrijvers geaccepteerd maatschappelijk 

instituut. Tegenwoordig zou je gevangenisstraf voor krijgen. 

Willekeur 

Zo zouden er nog tientallen andere voorbeelden te geven zijn. Wanneer wij de 

Bijbel als een juridisch en moreel wetboek zouden gebruiken, zouden de banken 

failliet gaan en de slager worden gedupeerd. De Wet van Mozes verbiedt 

namelijk het heffen van rente op volksgenoten en het eten van rood vlees. Geen 

gelovige die je daar nog over hoort. 

Ik wil maar zeggen: het beroep op de Bijbel is van een ongehoorde willekeur. Het 

een wordt gebruikt, het ander niet. Een van de eerste theologische artikelen die 

ik als jongen las, heette ‘Het Schriftberoep in de ethiek’. Het was van Kuitert. Hij 

sprak toen al over de Bijbel als ‘grabbelton’: mensen pikken er naar believen uit 

wat hen te pas komt en plakken daar de woorden  ‘zo zegt de Here’ op. Maar ze 

geven zo alleen maar een goddelijk gezag aan wat ze zelf vinden. 

Jezus en de Geest 

De Bijbel is dus helemaal niet zo eenduidig. En dus opnieuw: hadden wij maar 

zo’n directe stem uit de hemel. Toch klinkt die in het evangelie ook maar twee 
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keer. De hemel zal nog één keer opengaan: bij de verheerlijking op de berg. Dan 

zal dezelfde stem klinken en ons verwijzen naar Jezus. Hij geldt als het levende 

Woord van God. Maar ja, ook Jezus is er niet meer. En veel van onze vragen kom 

je niet in de evangeliën ook niet tegen. Euthanasie of niet? Genetische 

manipulatie of niet? Jezus heeft er zich niet over uitgesproken.  

In plaats van Jezus kwam de heilige Geest. Het boek Handelingen der apostelen 

gaat er over. Je zou het met goed recht ook ‘Handelingen van de Geest’ kunnen 

nemen. Want de stem van de Geest is er nog duidelijk. Althans, aanvankelijk. 

Want in het begin lijkt de Geest de apostelen nog duidelijk te weg te wijzen: hier 

rechts, daar links. Maar gaandeweg wordt het vager. Nee, het gaat steeds meer 

ontbreken aan een duidelijke, directe stem. Paulus had er al mee te dealen. 

Niet of wel doen? 

Hoe ging hij daarmee om? Ik neem u mee naar het slotdeel van Handelingen. 

Naar iets dat niet direct, maar wel via een omweg te maken heeft met naar waar 

we naar op zoek zijn. Paulus keert terug van zijn zendingsreizen. Hij gaat op weg 

naar Jeruzalem. Maar in de buurt gekomen wordt hij door medegelovigen 

gewaarschuwd. ‘Niet doen, Paulus! Je loopt er gevaar.’ Eén iemand, een profeet 

genaamd Agabus, waarschuwt hem ingegeven door de heilige Geest dat hij dan 

gevangen zal worden genomen. 

Je zou zeggen: duidelijk genoeg. Maar voor Paulus niet. Sterker, hij kiest ervoor 

om toch te gaan. Hij leek daarmee in te gaan tegen de Geest. Maar hij zag het 

zelf anders. Wat er in Jeruzalem kon gebeuren, wist hij zelf ook wel. Maar 

daarmee was voor hem nog niet de vraag beantwoord wat hij moest doen. De 

feiten kende hij. Maar hoe moest hij er mee omgaan? Welke weg wees God 

hem? In Caesarea blijven of toch naar Jeruzalem gaan? Dat vertelde de Geest 

hem niet.  

De naam van Jezus 

Toch is hij eruit gekomen. Het geheim ligt in de woorden ‘in de naam van Jezus’. 

Paulus heeft de beide mogelijkheden – wel of niet naar Jeruzalem gaan – gelegd 

naast het verhaal van Jezus. En hij luisterde met zijn innerlijke oor: wat past beter 

bij elkaar, wat rijmt? Veilig in Caesarea blijven, en: de naam van Jezus? Of: naar 

Jeruzalem gaan met alle risico’s van dien, en: de naam van Jezus? 
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Toen wist hij het antwoord: het laatste. Want ook Jezus was het risico niet uit de 

weg gegaan. Het was dus de afdruk die Jezus in zijn ziel had nagelaten, die hem 

de weg wees. Geen directe stem, maar een stem die opklonk uit zijn eigen 

binnenste en die hij toch niet zelf bedacht had.  

Het antwoord 

Het beeld dat Jezus in jou heeft nagelaten – dat lijkt mij een prachtig criterium. 

Geen wondermiddel. Het is geen navigatie die zegt: ‘Hier links en daar rechts.’ 

Het is wel een kompas. Een kompas dat de richting aangeeft waarin je het moet 

zoeken. En waarmee christenen al lang richting hebben gevonden in het leven. 

Denk nog even aan de slavernij. Kan die naar Gods wil zijn? Welnee, weten alle 

christenen al twee eeuwen. Hoe weten ze dat zo zeker? Niet omdat het in de 

Bijbel staat, want – ik zei het al – in de Bijbel is slavernij nog een aanvaard 

instituut. En toch kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen dat zoiets bij de 

naam van Jezus past. 

Terug naar onze zaak. Wat past beter bij elkaar? ‘Mag ik mij als homo of 

transgender in mijn geaardheid aanvaard weten, en: de naam van Jezus?’ Of: 

‘Mag ik mij niet in mijn geaardheid aanvaard weten, en: de naam van Jezus?’ Wat 

past? Wat rijmt met elkaar? Dan weet ik het antwoord wel. En u ook.  

Emancipatie 

Nog niet zolang geleden werd door heel de maatschappij homoseksualiteit als 

een ziekte beschouwd. Velen doen wel alsof dat een verwrongen christelijk 

denkbeeld is. Maar in de psychologie werd – mede dankzij de (atheïstische!) 

Freud – homoseksualiteit nog lang gezien als een perversie. Zo stond het ook in 

de psychiatrische handboeken. Terwijl het omgekeerd juist dominees waren die 

in de jaren zestig van de vorige eeuw de emancipatie van homo’s inluidden. Hun 

namen waren Rein Brussaard en Alje Klamer. En wat dacht u van de katholieke 

schrijver Gerard Reve? Er is, denk ik, niemand die meer voor de homo-

emancipatie in Nederland heeft betekend dan hij.  

Nu wordt het algemeen aanvaard: je bent mens, net als anderen. En in de kerk 

zijn er gelukkig veel plekken waar je mag weten: je bent zoals je bent een door 

God gewild en geliefd mens. Deze kerk is zo’n plek. En die bevrijdingsbeweging 

gaat door.  
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Zelfkennis 

Dat vraagt nog steeds durf om stelling te nemen. Maar in de wijze van stelling 

nemen, moet in de kerk de gestalte van Jezus zichtbaar blijven. De stijl van de 

liefde. Ook tegenover de opstellers van de Nashville-verklaring. Er moet met hen 

dringend, maar in liefde in gesprek gegaan worden. En bij de stijl die Jezus ons 

leert, hoort ook de menselijkheid die de eigen tekorten kent. Laten we ons niet 

moreel verheffen boven de ander. Je zou gemakkelijk de splinter in de ogen van 

de ander zien en niet de balk in de eigen ogen. 

In dat kader vraag ik mij af waarom onze gemeente bijvoorbeeld zo weinig 

homo’s kent die openlijk uit de kast zijn gekomen. In mijn vorige gemeenten 

kende ik er veel meer. Klopt het beeld De Morgenster van zichzelf heeft wel? We 

noemen ons open en gastvrij. Maar hoe komt het dat in onze biblebelt de vele 

gelovige LHBT-ers die er moeten zijn, en die in hun eigen kerk verstikt worden, 

nauwelijks de weg vinden naar onze kerk? Twaalf jaar geleden verklaarde onze 

kerk dat mensen van het gelijke geslacht hier kunnen trouwen. Er heeft zich nog 

niemand gemeld. Zijn wij wel zo open?   

Geen muren 

Nog even terug naar Paulus. Hij was een kind van zijn tijd. Maar in zijn tijd was 

hij al ongehoord revolutionair. In de kerk golden voor hem andere normen dan 

erbuiten. Hij wist: bij Christus zijn er geen scheidingsmuren. Zo kwam hij voor de 

in zijn tijd ongehoorde spreuk: ‘In Christus is noch Jood, noch Griek, noch man, 

noch vrouw, noch slaaf noch vrije.’ Iedereen is gelijk. Je bent kind van God. Je 

secundaire identiteit is van geen belang.  

Het lijkt mij in de geest van Paulus, nee, in de Geest van Jezus, om vandaag 

daaraan toe te voegen: ‘In Christus is noch hetero noch homo noch transgender.’ 

En dus: wie ben jij als je tussen God en de ander in gaat staan?  
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