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Gemeente van Christus, 
 
Acht jaar geleden, in de aanloop naar de fusie in Amstelveen-Zuid, kwam de gedachte op om 
eenmaal per maand een middagdienst te houden. Dat zou een sobere dienst moeten zijn met een 
sterke nadruk op de prediking. 
 
We noemden het een klassieke dienst. We zongen Psalmen en Gezangen en Hans Jütte nam niet 
alleen de begeleiding voor zijn rekening, maar koos ook zorgvuldig uit welke orgelliteratuur bij de 
dienst paste. Een uur van aandacht, gebed en muziek. 
 
In het voorjaar van 2012 volgde een evaluatie. De eenvoud en de rust werden zeer gewaardeerd, 
evenals de bekende liederen. Wel waren er vragen bij de term “klassieke dienst”. Iemand zei: 
“Gelukkig gaan we niet terug naar de vijftiger jaren”. 
 
In het vervolg spraken wij van een dienst van Woord en Gebed. Want inderdaad: de middagdiensten 
waren niet bedoeld om terug te gaan in de tijd. Vertrouwde woorden en een tekstgetrouwe, 
eigentijdse uitleg kunnen heel goed samengaan. 
 
Toch verzuchtte iemand het bij de voorbereiding van deze laatste dienst van Woord en Gebed: “Het 
lijkt wel veertig jaar geleden”. En misschien bekroop u wel hetzelfde gevoel bij het lezen van de 
Bijbeltekst uit de Hebreeën over kastijden, vermaning, tuchtiging… 
 
Hebben we dit jargon niet allang achter ons gelaten? 
 
 
Ik herken dat gevoel. Zelf was ik onaangenaam verrast door het vervolg op de prachtige lezing uit 
Hebreeën 11 waarin een rij geloofsgetuigen de revue passeert.  
 
Alleen het noemen van hun namen inspireert al, en de bemoediging die dat oproept klinkt door in de 
eerste verzen van hoofdstuk 12. Maar na een paar verzen lijkt het of we in een heel ander register 
terechtkomen.  Er vallen woorden die ons terugwerpen in de tijd. 
 
Daar komt nog bij dat het alleen over mannen lijkt te gaan. Over vaders en zonen. En over de Vader 
die hier wel erg autoritaire trekken lijkt te krijgen. Die straft voor onze bestwil. 
 
Hoeveel kinderen zijn door zo’n machtsverhouding niet beschadigd? Er zijn dochters voor wie het 
woord vader een schrikbeeld oproept. Er zijn zonen voor wie het een leven lang angst inboezemt. En 
er zijn vaders geweest die hun positie legitimeerden met dit soort teksten. 
 
Zo was er in 2011 nog een predikant in de Hersteld Hervormde Kerk die schreef over het 
noodzakelijke kastijden van kinderen in de opvoeding. Op refoforum.nl haalt iemand als reactie op 
de commotie die hierover ontstaat Hebreeën 12 aan. Instemmend. 
 
 Je zou zo’n tekst acuut uit het preekrooster schrappen. Maar er is ook nog een andere reactie 
mogelijk. Zorgvuldige exegese. Want waarom staat hier wat er staat? Waarom staat zo’n tekst 
überhaupt in de Bijbel? Heeft de schrijver wel willen zeggen wat wij geneigd zijn erin te lezen? 
 



De middagdienst biedt ons alle ruimte om die vragen te verkennen. Om onze afkeer niet te 
ontkennen, maar wel voor een moment te parkeren, en te onderzoeken hoe de liefde van Christus  
zich in de Hebreeënbrief laat gelden. 
 
 
Laten we daarom beginnen bij het begin. Bij het eerste vers dat zo mooi aansluit bij het hoofdstuk 
daarvoor, door de grote wolk van getuigen in herinnering te roepen.  
 
Die wolk van getuigen, begreep ik van Gerrit Stronkhorst, is te vinden op het oude wapen van 
Protestants Amstelveen. Het zijn de getuigen die de schrijver genoemd heeft: mannen als Noach, 
Abraham, Izaäk, Jakob, Jozef en Mozes. Maar ook Sara, de ouders van Mozes en Rachab. 
 
Daar zouden we ieder persoonlijk anderen aan toe kunnen voegen. Mensen die ons voor zijn gegaan 
in het geloof. Die ons hebben leren bidden, die ons vertrouwen hebben doorgegeven. Mensen die 
ons bij blijven door het voorbeeld dat zij hebben gegeven.  
 
Zij zijn om ons heen op de weg die wij hebben te gaan. Een weg die de schrijver van de brief een 
wedloop noemt. Dat was in de klassieke oudheid een bekend fenomeen: de wedstrijd, zoals de NBV 
vertaalt, in het stadion. De Statenvertaling zegt het nog beeldender: die spreekt over de loopbaan die 
ons voorgesteld is.   
 
Ergens las ik, en dat vind ik een aansprekende uitleg, dat het hier gaat om een estafette. Je hebt 
allemaal je eigen traject te lopen, maar je rent uiteindelijk wel samen. 
 
Om daarbij vooruit te komen worden twee dingen gevraagd: volharding en niet te veel bagage. Want 
wie gebukt gaat onder een last komt niet vooruit. Die last wordt gekarakteriseerd als “zonde”. Een 
lastige term, letterlijk: want de verleiding is groot om daar een moralistische invulling aan te geven. 
 
Maar hier wordt niet meer gezegd dan dat zonde datgene is dat je niet vooruit doet komen. Dat je 
belemmert op de weg die voor je ligt. De weg waarop al die geloofsgetuigen je voor zijn gegaan. 
 
De “Hebreeërs”, de Joodse christenen die het eerste adres waren van deze woorden, herkenden dat 
vermoedelijk maar al te goed.  Een deel van hen is gedemotiveerd was en bezoekt de samenkomsten 
niet meer. Christen-zijn vraagt soms te veel. 
 
Wat is het tweede vers dan een bemoediging: Kijk vooruit. Want wie alleen maar terugkijkt struikelt. 
De namen van de geloofsgetuigen die doorklinken komen samen in die Ene Naam: Jezus. Hij is, staat 
er, de leidsman en voleinder des geloofs. De grondlegger en voltooier, moderner vertaald.  
 
In het Grieks zijn hier de woorden terug te vinden voor begin en einde. Hij is degene die voor ons uit 
gaat, als de eerste der mensen. Hij is ook degene die volhardt heeft tot het einde, en daardoor de 
weg gebaand heeft. Door het lijden heen. 
 
In die context krijgt het afleggen van alle last de trekken van de doop. De keuze om achter je te laten 
wat je als mens ervan afhoudt om Hem te volgen, door de diepte heen, je gezicht gericht naar de 
plek waar de zon opkomt. 
 
Dat gaat niet zonder weerstand. Zonder tegenspraak. Maar de wijze waarop Jezus ondanks dat 
staande bleef en zich niet liet afleiden van zijn weg geeft moed.  
 
 



Om die boodschap kracht bij te zetten gebruikt de schrijver een woord dat jongere generaties niet 
meer kennen en dat inmiddels tot de tale Kanaäns is gaan behoren: vermaning. Een woord dat ons 
terugwerpt naar de tijd dat in de kerk de tucht een grote rol speelde. Een streng woord. 
 
Eigenlijk is dat jammer, want de stam van dat woord heeft een ruimere betekenis. Het kan vermanen 
betekenen, maar ook aansporen, erbij roepen, bemoedigen. Zo geeft de NBV het dan ook weer: 
“Kennelijk bent u de bemoediging vergeten…” 
 
Datzelfde geldt voor het woord dat geciteerd wordt uit het boek Spreuken: “Tuchtiging”. Paideia, 
lezen we in het Grieks. Het is niet zo moeilijk daar het woord pedagogiek in te herkennen. In het 
algemeen heeft het te maken met het proces van de opvoeding.  In engere zin kan het ook lering of 
tucht betekenen. Of, zoals de Statenvertaling weergeeft: kastijding. 
 
Het is dus maar welke nadruk je legt. Eberhard Bethge, vriend van Bonnhoeffer, voegt daar in zijn 
commentaar nog een verhelderende noot aan toe wat betreft het zoonschap. Dat werd in die tijd 
niet biologisch bedoeld, maar als teken van zelfbeschikking. Geen verhouding meester-slaaf, maar 
vader- aangenomen zoon. 
 
Hij vertaalt daarom: “Jullie hebben de aanmoediging geheel vergeten, die met jullie omgaat als met 
mondige mensen”. 
 
Wat een ander geluid! Als dat zo is, dan gaat het hier niet in de eerste plaats om straf maar om een 
leerschool. Dan worden de Hebreeën, en wij met hen, opgeroepen om de hindernissen die zij 
tegenkomen op de weg van het geloof te zien als levenslessen. Als aansporing om na te denken over 
hun eigen handelen. 
 
Laat je niet afleiden door de moeite, horen we dan door die belaste woorden heen. Vertrouw erop 
dat God je aangenomen heeft als zijn kind, dat je bij Hem hoort. En laat je zo vormen door zijn Woord 
dat dat vrucht draagt. Een vrucht van vrede en gerechtigheid. 
 
 
Dat vraagt wel wat. Maar het vraagt geen lijdzame houding die zucht onder autoriteit. Geen sfeer 
van alleen maar terechtwijzen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de eigenheid van zonen. 
En dochters. Geen vaderschap van straffende strengheid. Godzijdank niet. 
 
Wat het wel vraagt is de bereidheid om ook in de diepten van je bestaan te zien hoe God zijn spoor 
trekt. En om in de keuzes die je maakt mee te laten wegen wat jou belemmert om zijn vrede uit te 
dragen en zijn gerechtigheid na te streven. 
 
Dat valt niet altijd mee in een maatschappij waarin alles gericht is op persoonlijk geluk. Waarin je een 
winnaar bent als je de ideale omstandigheden voor jezelf creëert en alles in de hand hebt. 
 
En tegelijkertijd is het heel bevrijdend. Want in deze wedloop hoef je niet de eerste te zijn om te 
overwinnen. In deze wedstrijd is gelukkig zijn niet de meest geslaagde optie. Op de weg waarop Jezus 
is voorgegaan is de beloning dat de Eeuwige groter is dan het geluk alleen.  
 
Allen die in die overtuiging hebben geleefd zijn als een wolk om ons heen. 
Het Licht van de Gekruisigde en Opgestane baant het pad. Amen 
 


