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Bijbel  geen handboek, maar voetlicht

F.H. Tijssen

De Bijbel is geen handboek voor wetenschap, voor economie, voor politiek, voor... Die stelling zal bij rechtgeaarde
gereformeerden weinig tegenspraak oproepen. Daarmee is echter nog geenszins antwoord gegeven op de vraag hoe we de
Bijbel dan wel moeten gebruiken op allerlei terreinen van het leven. Soms lijkt het alsof je met het Woord alle kanten op
kunt.
Als gereformeerden zijn we opgevoed bij de gedachte 'dat er geen terrein is waarvan Christus niet zegt: Mijn'. En psalm
119 leert ons dat het Woord van de Here een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad. Maar dat woord is zo
bekend, dat we het gevaar lopen dat het voor ons niet meer is dan een klank. Wat betekent dat nou concreet: een lamp
voor onze voet? In 2 Tim. 3:16 en 17 lezen we dat 'elk van God ingegeven schriftwoord ook nuttig is om te onderrichten,
te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk
volkomen toegerust'. Dat is nogal wat: 'volkomen toegerust'... In de praktijk van het leven hebben we het daar vaak
moeilijk mee: we weten het niet (meer) zo goed. Aan wat we zeker dachten te weten, wordt vandaag hardhandig geschud.
Dat probleem zien we breder in de maatschappij. Oude zekerheden zijn weggevallen, maar omdat mensen toch behoefte
hebben aan oriëntatiepunten, gaan ze op zoek naar wat anders. Daarbij wordt vaak de hulp ingeroepen van deskundigen,
vooral ethici, tot in het bedrijfsleven toe.
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis lezen we dat 'deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat en voldoende leert
al wat de mens moet geloven om behouden te worden' (art. 7). Daarin schuilt voor ons niet het probleem. Dat de Bijbel
ons de weg 'ter zaligheid' leert, ons spreekt van het verlossingswerk van Christus, is helder als glas. Moeilijker wordt het,
als het gaat om de wijze waarop 'wij Hem moeten dienen'. Als we dat proberen te vertalen naar ons dagelijks leven,
ontstaan de problemen. Wat moeten we met het Woord van de Here in ons werk als psychiater of pedagoog, als politicus
of econoom, als ondernemer of als werknemer?

Gezag
Om even bij dat laatste aan te sluiten, jarenlang is in gereformeerde kring gediscussieerd over de vraag of je in de relatie
werkgeverwerknemer kunt spreken van gezag in de zin van het vijfde gebod. Nog wat eerder was dat helemaal geen vraag:
de ondernemer was de 'baas' en werknemer de 'knecht', en dat gebeurde met een rechtstreeks beroep op de Schrift.
Inmiddels is in de discussie de kwestie van de reikwijdte van het gezag naar de achtergrond verdwenen. De gedachte dat
gezag zichzelf moet legitimeren  voor veel gereformeerden dertig jaar geleden een gruwel, want revolutionair  is nu breed
aanvaard.
Dat betekent niet dat gezag feitelijk pas aanvaard kan worden als het zichzelf kan 'waarmaken'. Onze aanvaarding is niet de
basis voor het gezag. De Here heeft in zijn wijsheid 'gezag' gegeven om de menselijke samenleving goed te laten verlopen
(vgl. HC, zondag 39: ...'en allen die gezag over mij ontvangen hebben'...), hoezeer de aard van dat gezag ook per relatie
kan verschillen. Zonder gezag en leiding wordt het een chaos.
Wel is het besef veel sterker geworden, dat voor het goed functioneren van leidinggevenden 'natuurlijk gezag' van groot
belang is. Meer dan vroeger wordt ingezien dat gezag niet is gegeven om te heersen, maar om te dienen. Op een congres
van GMV en GVI voor managers, in 1992, werd dan ook veelvuldig gesproken over 'dienend leiderschap'.
Ondertussen betekent dit een radicale verschuiving in het denken over arbeidsverhoudingen in een tijdsbestek van enkele
tientallen jaren. En dat terwijl we ons  toen en nu  baseren op hetzelfde Woord van God. Het probleem ligt hier niet bij de
onduidelijkheid van de Schrift, maar bij ons beperkte verstaan daarvan. In de uitleg van Gods Woord zijn we maar al te
vaak 'een kind van onze tijd'. Dat wil zeggen dat we de Bijbel nogal eens lezen door de 'bril' van de omstandigheden
waarin wij leven.

Toepassing
Daar hoeven we niet zenuwachtig van te worden. Gods Woord staat vast, maar de kinderen van de Here staan steeds
weer voor de vraag hoe dat in hun tijd, in hun situatie moet worden toegepast. De patriarchale samenleving uit de tijd van
de 'oude bedeling' kende andere gezagsstructuren dan de westerse democratie nu, en zelfs daarin zijn nog grote verschillen
te zien. Maar als een paal staat boven water dat ouders hun kinderen moeten opvoeden in de vreze van de Here. En
overheden zijn ons gegeven 'ten goede' en 'om de ongebondenheid van de mensen te beteugelen'.
Prof. Douma wijst er in zijn boek Verantwoord handelen op, dat het verdedigen van tegengestelde standpunten op grond



van een en hetzelfde Woord 'geen verschijnsel van vandaag alleen is. De Farizeeën stonden in hun schriftgebruik al
tegenover Jezus en de judaïsten tegenover Paulus; maar daardoor werd de Schrift Jezus en Paulus nog niet uit handen
geslagen. Er staan in de brieven van Paulus moeilijke passages, maar Petrus neemt het de 'onkundige en onstandvastige
lieden' kwalijk dat zij deze brieven 'tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften' (2 Petr. 3:15
e.v.).
Ds. C. van der Leest merkt in zijn cahier De Bijbel: een open boek? op dat we, als we problemen hebben bij het hanteren
van de Bijbel, moeten beginnen de oorzaak daarvan bij onszelf te zoeken. Het gebeurt maar al te vaak dat we weigeren
gehoorzaam te luisteren naar wat God in zijn Woord tot ons zegt. Bovendien is ons bevattingsvermogen beperkt. 'Het
begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij', zegt David in Psalm 139. En Paulus roept uit in Rom. 11: 'O
diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk
zijn wegen!' (vs. 33)
Bij ons is ook sprake van veranderend of voortschrijdend inzicht, bijvoorbeeld doordat we meer zijn komen te weten over
de talen en de leefwereld van de mensen uit de bijbelse tijd. Tevens moeten we constateren dat we vaak tekort schieten in
inzicht. Daardoor kan het gebeuren dat we diepgaand van mening verschillen over de toepassing van de geboden van de
HERE, bijvoorbeeld het vierde, het vijfde en het zevende gebod.

Verantwoord
Toch is het ondanks onze beperkingen mogelijk verantwoord om te gaan met de Schrift. We hebben immers de Geest uit
God ontvangen 'opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is'. Wij spreken met woorden 'die niet
door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn'. 'Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de
Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is' (1
Kor. 2: 13,14).
De Here Jezus is heengegaan 'tot Hem, die Mij gezonden heeft', maar Hij heeft de zijnen niet met lege handen
achtergelaten. Hij heeft ons 'de Geest der waarheid' gezonden, en Hij wijst ons 'de weg tot volle waarheid' (Joh. 16:5,13).
Niet alleen wil de Geest in ons werken. God plaatst ons ook in een gemeenschap: 'Geworteld en gegrond in de liefde, zult
gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen
de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods' (Ef. 3: 18,19). En in zijn
brief aan de Romeinen bidt Paulus: 'De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde
gevoelen te zijn (naar het voorbeeld) van Christus Jezus...' (Rom. 15:5). Dat gebed om eensgezindheid klinkt ook in zijn
brief aan de Filippenzen, waarbij 'in ootmoedigheid de een de ander uitnemender moet achten dan zichzelf' (Fil. 2:3).

Onderscheid
Als het gaat om 'de verplichting die de mens heeft tegenover de geopenbaarde wil van God', heeft K. Schilder een
verhelderend onderscheid gemaakt. Hij spreekt van 'constante gronden', van 'wisselende bedelingen' en van de 'actueel
concrete bepaaldheid' van die verplichting. Met 'constante gronden' bedoelt Schilder dat in het Woord van de Here
fundamentele zaken worden genoemd die hun geldigheid behouden temidden van alle veranderingen. Zo zal het altijd de
taak van de mens zijn het beeld van God te vertonen, hoe verschillend de vorm ook mag zijn. De Tien Geboden behouden
hun geldigheid voor alle tijden, al kan de concrete toepassing daarvan verschillen. Het grote gebod van de liefde moet altijd
ons handelen kenmerken.
Situaties kunnen verschillen, maar de mens blijft ten diepste dezelfde. Het afschuiven van verantwoordelijkheden is niet iets
van vandaag of gisteren. Adam begon daarmee al in het paradijs: 'De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt...' En Eva
zei: 'De slang heeft mij verleid...' (Gen. 3:12,13). We spreken vandaag van 'dienend leiderschap', maar daarvan wisten
Salomo's adviseurs al. Zij raadden Rehabeam: 'Indien gij heden een knecht van het volk wilt zijn en hen dienen (...) dan
zullen zij voor altijd uw knechten zijn'. Maar Rehabeam volgde liever 'de jonge mannen die met hem opgegroeid waren' en
die hem adviseerden de knoet erover te halen (1 Kon. 12:7,8). Wij nemen niet zo graag 'de gestalte van een dienstknecht'
aan (Fil. 2:7).
Met de 'wisselende bedelingen' doelt Schilder op heel wat oudtestamentische bepalingen, die hun geldigheid verliezen in de
nieuwe bedeling. Dat geldt met name voor de ceremoniële en de burgerlijke wetten. Wel blijft de kern ervan voor ons van
betekenis, bijvoorbeeld de verootmoediging voor God, of de wijsheid die besloten ligt in de wetten met betrekking tot het
sabbat en het jubeljaar. Art. 25 van de NGB zegt van de 'schaduwachtige wetten', dat voor ons blijft 'de waarheid en de
inhoud ervan in Christus Jezus, in wie zij hun vervulling hebben'. En wij maken nog 'gebruik van de getuigenissen uit de Wet
en de Profeten, om ons in het Evangelie te bevestigen en ook om overeenkomstig Gods wil ons leven in alle eerbaarheid in
te richten tot zijn eer'.
De 'actueel concrete bepaaldheid' merken we op, als we letten op de veranderingen in de rol van de overheid in de loop



der tijd, of in de verhouding tussen man en vrouw, of in hun taak in gezin en samenleving. Bij het toepassen van de Schrift
moeten we steeds weer het verband, de tijd en de omstandigheden in rekening brengen. Anders zijn we al gauw
'biblicistisch' bezig. Dan rukken we teksten uit hun verband.

Het Woord van God is wel een lamp voor onze voet, maar dat betekent niet dat we onze eigen ogen niet hoeven te
gebruiken om het goede pad te blijven volgen. We moeten het blijvende gebod van God in onze omstandigheden en in
onze tijd gehoorzamen. Daar hebben we ook ons verstand bij nodig: 'Geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren, en
haar van ganser harte onderhouden' (ps. 119:34). We hebben 'helder inzicht' nodig en 'fijngevoeligheid, om te
onderscheiden, waarop het aankomt' (Fil. 1:9). We moeten 'trachten te verstaan, wat de wil des Heren is' (Ef. 5:17). Dat
blijft de opdracht voor Gods kinderen in alle eeuwen. Daarbij mogen zij vertrouwen op het woord van Psalm 25: 'Hij leert
ootmoedigen zijn weg' en 'Hij onderwijst hem aangaande de weg die Hij moet kiezen'. 'Des Heren vertrouwelijke omgang
is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.'


