
IS DE BIJBEL STEEDS DUIDELIJK? 

In de Christelijke Gereformeerde Kerken is de discussie over vrouwelijke ambts-

dragers en over homoseksuele relaties opgelaaid. Op de ambtsdragersconferentie 

van 30 maart jl. zei professor Herman Selderhuis, tegenstander van de vrouw in 

het ambt,  in dat verband dat de Bijbel duidelijk is: ‘Iets is goed of niet goed. Het 

kan niet volgens de Schrift, of wel’.  In een reactie daarop schreef de Haarlemse 

predikant Jan Mudde dat dit veel te simplistisch is. Het is misschien wel een van de 

manieren waarop gereformeerden het ‘Sola Scriptura’ (‘alleen de schrift’) soms 

toepassen, maar het gevolg ervan is onverdraagzaamheid. Als wij bij zo met de 

Bijbel omgaan levert dat kerkscheuringen op. 

Mudde bepleitte voor het geval broers en zussen die oprecht naar Gods Woord willen horen 

met elkaar van mening verschillen, een voorzichtiger omgaan met het ‘gezag van de Bijbel’. 

Bid maar om verlichting met de Heilige Geest. Dat is beter dan het doen van onverstandige 

uitspraken, die je later moet terugnemen. Vraag Hem om de kerk te helpen het Woord van 

God in onze moeilijke tijd met macht en gezag te spreken. 

Uitspraken als ‘Iets is goed of niet goed. Het kan niet volgens de Schrift, of wel.’ verraden 

volgens Mudde ook een veel te simpele visie op de heilige Schrift zelf en het gebruik daarvan 

in kwesties die tegenwoordig in onze cultuur en kerken spelen. Ze suggereren een duidelijk-

heid, die er niet is, want het uitleggen en toepassen van de Schrift horen niet tot de exacte we-

tenschap en de Bijbel is geen boek met tijdloze waarheden. De Here heeft ons - beperkte men-

sen - Zijn eeuwige en tegelijk in elk opzicht cultuur- en situatiebepaalde woorden toever-

trouwd om daardoor luisterend, biddend een weg door het leven te vinden die Hem behaagt.  

De uitspraken ‘Iets is goed of niet goed. Het kan niet volgens de Schrift, of wel’ vormen vol-

gens Mudde om nog een andere reden een verkeerd uitgangspunt voor het oplossen van kwes-

ties die in Christus’ kerk spelen. De apostel Paulus waarschuwt dat kennis je verwaand maakt, 

maar dat alleen de liefde opbouwt.  Hij lost ‘kwesties’ niet op via de band van de kennis, maar 

leert daarmee om te gaan in de weg van de liefde. Immers, ‘onvolkomen is ons kennen en on-

volkomen ons profeteren’. Zo zouden synoden en landelijke vergaderingen voorzichtiger 

moeten zijn met het leggen van een Bijbelse waarheidsclaim op een bepaald besluit of bepaal-

de standpuntbepaling. Dat is ook veel te gemakkelijk. Het primaire doel is een goede relatie 

met God de Vader, die ons in het Evangelie wijst op de weg van de lijdende liefde. 

Reacties 

Zoals te verwachten, kwamen op dit artikeltje diverse reacties in het Nederlands Dagblad. De 

heer S. Streuper uit Dieren stemde er volmondig mee in. Hij heeft ervaren dat vastomlijnde 

opvattingen in leergeschillen tot een hoop ellende voerden. Gods Woord is inderdaad de 

Waarheid, maar Gods oordelen en wegen zijn ondoorgrondelijk, zoals je dat in de Bijbel kunt 

lezen. Daar zijn diverse voorbeelden van in de Bijbel te vinden. Zoals de geschiedenis van 

Ruth. Met onze rechtlijnigheid lopen we daar muurvast. Een Moabitische mocht de grenzen 

van Israël tot in het tiende geslacht niet passeren en tot je verbazing lees je in Mattheüs 1, dat 



Ruth, een Moabitische, nota bene in het geslachtsregister van Jezus staat. Dat kon alleen 

plaatsvinden omdat Gods genade en liefde heel ver uitstijgen boven zijn geboden en voor-

schriften die Hij aan Israël gaf. Ook vind je hetzelfde terug in het geslachtsregister van de 

Here Jezus. Daarin wordt Juda genoemd, een hoerenloper. Daar kan je geen bijbelse recht-

vaardiging voor vinden. Hoe kan God zoiets verzinnen? Dat is liefde, die Hij ook heeft uit-

gestort in uw en mijn hart. Hij heeft ons deelgenoot gemaakt van zijn Goddelijke natuur door 

ons te verzegelen met de Geest der Waarheid. Dat moet teruggevonden kunnen worden in 

onze besluiten. Om die Waarheid moet het gaan. Ook bij leergeschillen.  

De heer Job Borg uit Veenendaal is het daar absoluut niet mee eens. Het Woord is volgens 

hem een ‘tweesnijdend scherp zwaard’. Maar dominee Jan Mudde maakt er een bot aardap-

pelschilmesje van. Mudde vindt de opmerking van Herman Selderhuis dat ‘iets goed, of niet 

goed is’ te simpel. Daarmee doet hij aan de nieuwe bijbeluitleg en ziet hij de Bijbel als een 

boek dat geen zekerheden biedt. De mens moet volgens Mudde het Boek door een eigen bril 

(kader) bekijken. Op deze manier onderschat hij het werk van de Heilige Geest op grove 

wijze. De Geest heeft volgens de briefschrijver een Woord gegeven voor elke tijd. Mudde 

zoekt zijn oriëntatiepunt echter niet in de Bijbel maar in zichzelf. Anders dan Mudde beweert 

staat de Bijbel vol met tijdloze waarheden. De Bijbel is ook heel exact en duidelijk over zaken 

als de positie van man en vrouw, of het homohuwelijk.  

Zes predikanten: de Bijbel is duidelijk, ook al is hij voor ons soms onduide-

lijk 

Op 6 april 2019 stond er in het Nederlands Dagblad een ingezonden brief van een zestal 

emeritus predikanten: Alko Driest (GKV Groningen-Zuid),  Gerard Geerds (GKV Baarn), 

Aalzen de Jager (aangesloten bij de GKN), Piet Meijer (GKV te Hardenberg),  Anne van der 

Sloot (GKV Almkerk) , Jan van de Wetering (GKV Nieuwleusen). Ook zij verzetten zich 

tegen de stelling van ds. Mudde dat we voorzichtiger moeten omgaan met het ‘gezag van de 

Bijbel’. De emeriti vertalen dat als: ‘omwille van het gezag van de Bijbel moeten we met die 

Bijbel een stapje terug.’ Zij vinden dit een te algemene stelling, die voorbijgaat aan de duide-

lijkheid van de Bijbel. De Schrift is niet onduidelijk, maar de mensen falen in het verstaan, 

gebruik en toepassen. ‘Uitgangspunt moet niet zijn óns verstaan van zogenaamde duistere 

gedeelten van de Schrift. Evenmin ónze omgang met het Schriftgezag. Wissel de duidelijk-

heid van de Bijbel niet in voor de duidelijkheid van ons verstaan van de Schrift. Dan kán het 

gebeuren dat wij, die van nature met ons verstand in het duister dwalen, opvattingen gaan aan-

hangen, die precies tegenovergesteld zijn aan wat God ons in de Bijbel heeft geopenbaard.’ 

Ons verstand is volgens de emeriti te vergelijken met een lantaarn en de Bijbel met een 

geestelijk licht dat helderder is dan de zon zelf.  

Op twitter reageerde G Riemer (@geriemer) n.a.v.  het ingezonden van de emeriti: ‘Wel zes 

keer gelezen. Kan er geen chocola van maken. Behalve dan dat wij met ons duistere verstand 

de helderheid van de Bijbel ernstig in de weg staan maar die helderheid zelf niet mogen 

nuanceren. Kronkels!! Waarom nog theoloog willen zijn?’  

https://mobile.twitter.com/geriemer


En even later: ‘Nogmaals gelezen. Ik kan eigenlijk maar één conclusie trekken. Ze zeggen wat 

ze niet willen zeggen. Dat kerkelijke schisma's gevolg zijn van duistere grotten in ons 

menselijke verstand en niet van een helder verstaan van de Schrift. Kom op, jongens!’ 

Niet de doorzichtigheid van een doorzonwoning 

Aandacht vraagt ook wat professor Selderhuis op genoemde ambtsdragersconferentie heeft 

gezegd over wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Volgens het verslag in het Reformatorisch 

Dagblad van 1 april 2019 merkte hij op: De CGK willen gereformeerde kerken zijn, ‘Gerefor-

meerd is niet wat ons nu als de vrucht van nieuwe hermeneutiek wordt voorgesteld. Gerefor-

meerd is niet degene die zegt dat wij het nu beter weten dan Paulus. Gereformeerd is wel 

luisteren naar de Schriften, gehoorzaam zijn aan de Schriften, ook als de Schrift heel anders 

spreekt dan wat ik wil horen of wat bij de huidige cultuur past. Als je anders tegen de Schrift 

aan wilt kijken dan wat de gereformeerde belijdenis over de Schrift zegt, zeg dat dan eerlijk – 

maar noem jezelf dan niet gereformeerd.’ Het is duidelijk dat de hoogleraar hecht aan de oude 

gereformeerde exegese van de Bijbel.  

Volgens Mudde ligt dit echter wat gecompliceerder. Hij meent dat de wijze waarop Gods 

Woord wordt verstaan en toegepast mee beïnvloed wordt door de persoon en situatie van 

de lezer(s).
1
 Wanneer christenen en kerken de Bijbel lezen, trachten te begrijpen en op 

zichzelf betrekken spelen de eigen (ervarings)kennis, cultuur en context mee een rol. Aan-

dacht voor de rol van de hoorder in het verstaan van de Schrift is daarom onontkoombaar 

en ook nodig. Deze aandacht voor de horende mens moet dan wel geïntegreerd worden in 

een door de Bijbel zelf bepaald en beheerst kader.  

Ook prof. J. Hoek, hoogleraar in Groningen, wees hier al een aantal jaren geleden op. In 

zijn lezing op de conferentie van het Contactorgaan van de Gereformeerde Gezindte van 10 

april 2014, merkte hij op dat een ‘eenvoudig’ beroep op een Bijbeltekst niet het einde van het 

debat is. ‘Nee, dan begint het gesprek bij een open Bijbel pas.’ Hermeneutische bezinning 

blijft noodzakelijk. De Reformatie was overtuigd van de helderheid of doorzichtigheid van de 

Schrift, aldus prof. Hoek, maar het gaat dan niet om de doorzichtigheid van een doorzonwo-

ning. ‘Zij is niet de helderheid van pasklare antwoorden en recepten. Zij betekent wél dat we 

vertrouwen mogen hebben in de blijvende actualiteit van het Woord. Het kan niet anders of 

voortgaande studie zal telkens voor nieuwe vragen stellen.’
2
 

Naar de mening van prof. Hoek hoeft niemand die vragen en verlegenheden te verdoezelen of 

weg te moffelen. ‘Het is beter een vurig gesprek te houden dan een ondergrondse veenbrand 

te laten voortwoekeren. We zijn er niet met een rechtzinnige Bijbelbeschouwing, een mis-

schien hecht doortimmerde theorie over de geïnspireerdheid van de Bijbel. Het gaat erom dat 

we echt leren leven mét en úít en ín het Woord.’ 
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