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Woord vooraf

Dit boek is de bundeling van verschillende lezingen en
studies die eerder op andere plaatsen gehouden en in druk
verschenen zijn. Met de samenvoeging wordt uitdrukking
gegeven aan het verlangen een aantal hoofdlijnen bijeen te
brengen, zoals deze tot nu toe door mij zijn uitgedragen als
belangrijke onderdelen van het christelijk geloof. Ze zijn hier
gebundeld, met dank aan Evangeliegemeente De Regenboog,
de inspirerende gemeente die ik nu ruim vierentwintig jaar
mag dienen.
De inhoud heeft betrekking op de vraag waar het in het
christelijke geloof om gaat en wat het concrete vertrouwen
op God met ons doet. De tekst is een veelkleurig geheel,
waarin de lezer wordt uitgedaagd het eigen leven meer en
meer in verbinding te brengen met de weg van Jezus
Christus. Ik heb geprobeerd zorgvuldig te luisteren naar
Gods Woord en naar zijn wereld, om vandaaruit een appèl te
doen, onder meer op de gemeente van Jezus Christus haar
Heer te volgen en te dienen. De behandelde onderwerpen
hebben betrekking op de vele kenmerken van discipelschap,
de roeping van elke christen. De zaak waarom het in dit boek
draait, is van belang voor ieder die gelooft en kan helpen in
de zoektocht naar de werkelijkheid van het christelijke leven.
Het geeft te denken over de reden van ons bestaan en Gods
doel met ons leven. Voor wie de weg met Jezus (nog) niet
gaat of kent, is dit boek een introductie op een aantal
belangrijke hoofdwegen van het christelijke geloven.
Gebruik wat je nu verder helpt! Overigens is dit geen
gemakkelijk boek. Neem de tijd om het rustig door te lezen
en vraag de Heilige Geest je te helpen om het te begrijpen en
te verwerken.
Van een streven naar volledigheid is geen sprake. Het
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overgrote deel van de bundel is ontstaan uit voor de hand
liggende tekst. De lezingen werden (behalve de
hoofdstukken 3, 5 en 15) eerder in de jaren 1990-1999
gehouden voor de EO in het radioprogramma Theologische
Verkenningen. In verschillende boeken zijn ze als
onderdelen van de serie Bijbel en Praktijk indertijd bij de
uitgeverij Kok in druk verschenen. Deze serie is uitverkocht
en wordt niet herdrukt. Hoofdstuk drie, over zonde en
genade, is speciaal voor deze bundel geschreven als een
onderzoekende studie en heeft daarom een wat ander
karakter als de overige hoofdstukken. Het tegendraadse
fenomeen van onze neiging tot zondigen was in de bundel
nog onderbelicht alsook de dagelijks merkbare aanwezigheid
van het kwaad in de wereld. Daarover wilde ik ‘in grote
lijnen’ toch iets schrijven. Het gedeelte over de christelijke
doop is samengesteld uit verschillende Studies bij de
Prediking zoals deze door mij op zondagen aan de gemeente
aangeboden worden. Het laatste hoofdstuk ‘Aards leven met
eeuwigheidswaarde’ was eveneens afsluitend in een serie
bijbelstudies rond politiek en samenleving onder de titel
‘Hart en handen’, een uitgave op initiatief van de
ChristenUnie zoals deze in 2001 bij het Boekencentrum
verscheen.
De oorsprong van de verschillende hoofdstukken geeft direct
de verscheidenheid weer. Met opzet heb ik de stijl gelaten
zoals deze was. Veelkleurigheid kan bijdragen tot beter
verstaan en evenals bij het bekijken van een schilderij de
indruk versterken. Ik hoop dat enkele onvermijdelijke
herhalingen vanwege het centrale onderwerp in hoofdstuk 3
mogen dienen in het leer- en leefproces waarover dit boek
handelt.
De omslagillustratie is van een schilderij dat ik tijdens mijn
sabbatsperiode maakte, met de titel ‘Klaprozen voor
Hubertus’. Het vormt een verbeelde herinnering aan mijn
vader, die mij de schoonheid van de natuur met respect en
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liefde leerde bekijken. De literatuuropgave en bibliografie
tenslotte tonen aan dat van de veelkleurigheid van ons geloof
meer gezien is dan wat hier is verzameld.
Het gaat in dit boek om een bundeling van kleine studies
over grote onderwerpen. Het is bedoeld als een handreiking
om te laten uitkomen dat geloven relevant en actueel is. Om
als christen verantwoord te kunnen leven is een goed begrip
van bijbelse kernthema’s onontbeerlijk. Dit boek nodigt uit
tot nadrukkelijk luisteren naar wat de Bijbel ons te zeggen
heeft over het geestelijke leven. Daaronder versta ik dat voor
wie gelooft het hele leven komt onder het beslag van Jezus
Christus, van zijn Woord en Geest en zo betrokken wordt op
het koninkrijk van God. In het bijzonder gaat het daarbij om
de ontmoeting, de geloofsbeleving waar Gods liefde en onze
ontvankelijkheid daarvoor samenkomen. In grote lijnen
beschrijft dit boek een aantal van de vele elementen die
samen de Evangelische geloofsbeleving vormen. Voluit
betrokken op het belijden en beleven van Gods werkelijkheid
in verband met ons totale bestaan.
Dat de Here, de ontfermende God, het lezen en de toepassing
van wat in dit boek beschreven wordt, wil zegenen!

Veenendaal, zomer 2006
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1. De omgang met God

Moderne mensen zien veel. Wij leven in een beeldcultuur
van televisie, computerscherm, email en sms. Jongeren
hebben een eigen pc-cultuur met bijbehorende ‘beeldtaal’.
Reality-tv laat in flitsende kleuren de schokkende ellende
van de wereld dagelijks in het hoofd van miljoenen kijkers
achter. Door middel van internet kijken we in digitale
bibliotheken en databanken over de gehele wereld. We zien
wat af! Maar voor God hebben veel mensen geen oog. In
onze samenleving is God geen relevante factor meer. Het
woord ‘God’ zegt veel mensen weinig of niets. Zij kunnen
Hem niet plaatsen, zien Hem niet en geven Hem dus ook
geen plaats in hun leven. Veel jonge mensen groeien op
zonder ook maar iets van God te weten.
Leren luisteren
Moderne mensen spreken veel. Wij discussiëren, redeneren,
converseren en debatteren. Flitsende praatprogramma’s
vormen een belangrijk onderdeel van de meningsvorming via
de media. Wij zijn mondige mensen...
Het is de vraag of wij nog wel luisteren kunnen. Of wij nog
kunnen antwoorden op een woord dat aan ons spreken vooraf
gaat. Zou ware mondigheid, het vermogen om zelfstandig te
kunnen beslissen en handelen, niet eerder ontstaan door
aandachtig te leren luisteren naar Een die groter is dan wij
zijn? God spreekt tot alle mensen, niet alleen tot gelovigen.
Het geloof begint met het erkennen en herkennen van Hem
die spreekt! De profeten in het oude Israël waren mensen die
door God gebruikt werden om te spreken. Maar voordat zij
namens God tot de mensen konden spreken, moesten zij eerst
zelf aandachtig naar Gods stem leren luisteren. Jesaja heeft
dat geleerd en geeft ons zijn lesmateriaal door: ‘De Here
HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het
woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke
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morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen
doen. De Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben
niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd’
(Jes.50:4-5).
We moeten wennen aan de stem van God, zoals Hij door zijn
Geest tot ons spreekt in zijn Woord. De hele boodschap van
de Bijbel draagt uit dat God er is en dat Hij als eerste
gesproken en gehandeld heeft. Daarom is de beste manier
van reageren: luisteren naar wat God ons te zeggen heeft en
overdenken wat Hij gedaan heeft. Dit is de volstrekte
betekenis van Gods openbaring in onze werkelijkheid: mens,
luister naar je Maker!
Luisteren naar God
De eerste scheppingsdaad waarover we in de Bijbel lezen, is
dat God spreekt. Wat zo door de Schepper ontstaat; is gevolg
van zijn woord. Het spreken van God is de grond voor alles
wat geschapen is. De Bijbel maakt ons ermee bekend, dat de
Zoon van God de scheppingsmiddelaar is. Zoals door Gods
woord alle dingen gestalte kregen, zo dráágt de Zoon al het
geschapene door ‘het Woord van zijn kracht’, dat wil zeggen
dat het Jezus Christus is die het voortbestaan van de
schepping verzekert (Heb. 1:3). In de Bijbel wordt ons de
geschiedenis van God en de mensen verteld. Daaruit weten
we dat God eerst tot zichzelf sprak (Gen.1:26), dan roept Hij
door zijn machtswoord alles (uit niets) tot aanzijn, raakt het
geschapene aan en formeert een mens naar zijn beeld en naar
zijn gelijkenis. De aanraking van Gods (rechter)hand is een
omschrijving van de meest directe betrokkenheid tussen God
en mens, persoonlijker nog dan spreken (Ps. 118:15-16;
Jes.41:10; Op.1:17). Dat God ons naar zijn beeld geschapen
heeft, houdt onder meer in dat wij schepselen zijn tot wie
God spreken kan en die naar Hem kunnen luisteren en zelfs
antwoorden. Hierdoor kan een levende relatie tussen God en
mens ontstaan. Het scheppingsverhaal vertelt ons, dat het
probleem van de zonde in de wereld gekomen is doordat de
eerste mensen niet geluisterd hebben naar Gods woorden
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voor het leven. Zij hebben ze wel gehoord, maar niet
gehoorzaamd! En dat is waarom alles draait in de omgang
met God: luisteren en vandaaruit gehoorzamen. Wij mensen
zijn meer geneigd zelf te spreken en zelf te doen. De mens
wil niet herinnerd worden aan het feit dat hij door God
geschapen is en met oren en verstand is aangelegd om te
luisteren. Wij willen veel liever op eigen initiatief leven, zelf
schepper zijn en geen verantwoording afleggen. Ik ben ervan
overtuigd dat het niet toevallig is dat de Bijbel begint met het
spreken van God en eindigt met het lofzeggend spreken van
de mens tot God, die hij heeft leren kennen in de Here Jezus
Christus. De mens die in het begin wegvlucht voor het
spreken van de Here heeft aan het eind met overgave leren
antwoorden met ‘Amen, kom, Here Jezus!’ (Op.22:20).
Omgaan met God begint met je aangesproken weten en
daarop reageren.
Selectief luisteren
Luisteren is je gehoor ergens op richten, aandacht schenken
aan een geluid dat tot ons doordringt. Soms kan iemand
tegen ons praten terwijl we met onze gedachten heel ergens
anders mee bezig zijn. We horen dan wel de klanken van de
woorden, maar de betekenis ervan dringt niet tot ons door.
Het kan ook gebeuren dat een moeder in een veelheid van
geluiden ineens de roep van haar kind hoort. Dit geeft aan
dat we een verkeerde of goede ‘afstemming’ kunnen hebben
om te luisteren. We horen vaak zonder nadenken dat wat het
hardst klinkt en wat het best in ons verwachtingspatroon
past. Daardoor missen veel mensen de allerbelangrijkste
woorden. De kunst van het selectief luisteren is, zeker in
onze tijd met een overvloed aan onzinnige herrie en
geluidsoverlast, voorwaarde voor onze omgang met God. Het
gaat erom afgestemd te zijn op datgene wat er echt toe doet
in het leven. Het is wijsheid om met onderscheid te luisteren,
zodat we weten of iemand het wel waard is om gehoor aan te
geven.
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Afstemmen
Nu spreekt God op vele manieren tot ons, maar zelden in een
hoorbare stem (vgl. Gen.22:1; Mat.17:5; Hand.9:4,5). De
belangrijkste manier waarop God vandaag de dag tot ons
spreekt is door de Bijbel. De Heilige Geest helpt daarbij
Gods geschreven Woord levend voor ons te maken. Het is
echter niet eenvoudig om in de dingen van de dag
opmerkzaam te zijn voor de vaak zachte stem van God.
Iedereen vindt luisteren moeilijk. Het zoeken van stilte is van
groot belang om eens rustig te kunnen nadenken en rust is in
onze razend drukke wereld nu eenmaal geen gemeengoed.
Ook is luisteren naar God iets anders dan stilstaan bij de
mooie gedachten die in onszelf opkomen. De omgang met
God begint met het oplettend zijn naar wat Hij in ons leven
te zeggen heeft. Als God nietszeggend voor ons is, zullen we
zijn bedoeling met ons leven niet opmerken, zijn stem niet
verstaan. Wij worden geroepen om met twee oren én een hart
te luisteren. Willen we God horen spreken, dan moeten we
verwachtingsvol en met nederigheid opmerkzaam zijn. We
zullen bereid moeten zijn ons door het spreken van God in de
Bijbel te laten aanspreken en gezeggen.
In het bijzonder ontdekken wij God in het leven en de
werken van zijn Zoon, Jezus Christus, voor ieder die zijn
stem daarin horen wil! Wanneer God zo duidelijk spreekt,
hebben wij geen enkel recht ons te blijven verschuilen achter
‘geestelijke gehoorgestoordheid’. Wanneer wij Gods stem in
en door het leven van Jezus Christus niet horen, dan heeft dat
meer met ons eigenzinnige hart dan met onduidelijk spreken
te maken. De Bijbel laat zich kennen als Gods geschreven
Woord, waarin Hij ook in onze tijd gezaghebbend spreekt.
Daarin lezen is een vorm van luisteren en voor ieder mens
van levensbelang! Geloven is luisterend ja-zeggen op de
stem van God. Die stem, die je in woorden en daden in de
Bijbel hoort.
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Stereofonie
Toch bestaat de omgang met God niet uitsluitend uit
bijbeloverdenking. Behalve God is ook zijn duivelse
tegenstander aan het werk in de wereld waarin wij leven. Die
wereld reageert met de felle protesten van de agressieven en
de wanhoopskreten van hen die lijden. De reacties van de
wereld mogen door ons niet worden buitengesloten alsof ze
niet bestaan! Wel zullen we op een andere manier en met een
andere intentie naar God luisteren dan naar onze
medemensen. Gods Woord lezen we met nederige eerbied in
het verlangen om dat te begrijpen, te geloven en te
gehoorzamen. Naar onze medemens luisteren we met het
verlangen om hem te begrijpen en met hen bewogen te zijn,
maar we zullen kritisch moeten blijven ten aanzien van hun
‘waarheden’. Omgang met God is echter wel degelijk ook
gericht op omgang met de mensen! Het is van belang
erachter te komen hoe God wil dat wij leven, ten overstaan
van Hem en temidden van zijn schepping en onze
medemens. De belangrijkste leefregel van God vat Jezus
samen met deze woorden: ‘Gij zult de Here, uw God
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met
geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het
tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als
uzelf’ (Mat. 22:37). Het gebod om God en de naaste lief te
hebben is één gebod, ook al heeft het twee zijden. De liefde
voor God verwijst ons naar de medemens. Dat dubbelzijdige
liefdewerk heeft de Here Jezus Christus volbracht, Hij alleen
ten volle! Omgang met God vindt haar centrum dan ook in
het gehoor geven aan de woorden van Jezus Christus. Jezus
Christus is Gods hoogste woord (Heb. 1:13; Joh.16:14,15),
waarover Hij ons, moderne mensen, aanspreekt!
Gehoorzamen en antwoorden
Omgang met God begint bij de Here zelf, die een relatie met
ons zoekt. Het erkennen van waarheden over God en de
Bijbel is nog geen omgang met Hem hebben. Geloof heeft
wel degelijk een inhoud, maar is evenzogoed een daad. In de
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ontmoeting met God gaat het om een relatie, waarbij God
zich aan de mens bekend maakt én de mens op Gods spreken
antwoord geeft. In die geloofservaring reageert de mens op
God zoals ook Hij op ons ingaat, in de vorm van woord en
daad. Wanneer een mens zich door God aangesproken weet,
vormt dat een innerlijke overtuiging, die gepaard gaat met
het zoeken naar een weg om antwoord te geven. De omgang
met God is dan ook te omschrijven als een wederzijdse
ontmoeting. Wanneer God zich aan ons openbaart, spreekt
Hij ons zo aan dat wij met ons hart reageren. Omdat in het
hart van de mens de diepste beslissingen vallen, betekent de
ontmoeting met God voor ons daadwerkelijke leiding en
vernieuwing in het leven. We kunnen zeggen dat God
openbaart, inspireert, spreekt en leidt; terwijl de mens
reageert met lofprijzende woorden in gebeden of liederen en
met gehoorzame daden. Zo is het bidden een ‘zijn’ bij God.
Bidden is oplettend luisteren naar zijn Woord, het overwegen
van een antwoord, en het persoonlijk aanspreken van de
Here. Bidden is een intieme relatie met God die soms alleen
ervaren kan worden door verlangend naar Hem te zoeken
(Ps. 42), die zich in Christus heeft bekend gemaakt als onze
Vader, die in de hemelen is. Door deze omgang met God
wordt ons leven in de wereld beïnvloed en veranderd tot een
‘zijn’ bij de mensen. Het geloof krijgt zo gestalte in het leven
met anderen.
Een tweegesprek
Hoewel de omgang met God dus diepgaande gevolgen heeft
voor ons leven in de wereld blijft het geloof in diepste
instantie een persoonlijke aangelegenheid. De kracht en de
liefde die nodig zijn voor de dienst in de wereld worden
ontvangen uit de persoonlijke ontmoeting met God. Die
ogenblikken van innig samenzijn met de Here zijn dan ook
van zo’n grote rijkdom voor onze persoon en voor heel ons
leven, dat onze toekomst erdoor bepaald wordt. Zo’n
ontmoeting kan ervaren worden in de eenzaamheid, maar
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ook door middel van de omgang met andere mensen laat God
weten wat Hij ons te zeggen heeft.
God spreekt door medegelovigen. Soms zonder dat die ander
noodzakelijk Gods eigen woorden gebruikt. In ‘vele talen
‘komt Hij tot ons. God spreekt door dichters en musici, door
kinderen en ouderen, door kunst en door de ontmoeting met
de schoonheid van de natuur. God spreekt door preken en
dromen, door beelden en visioenen, door de christelijke
gemeente en de dagelijkse ontmoetingen. God spreekt door
het wonder en in het gewone. God spreekt door nood en
lijden, in ziekte en genezing, in vreugde en verdriet. Hij
spreekt in gelijkenissen en in gebeurtenissen, in de
geschiedenis van het grote en van ons persoonlijke leven.
Maar God spreekt vooral door de tekst van de Bijbel, het
boek van het geopenbaarde en het vleesgeworden Woord.
Het is met name door het lezen van de Bijbel dat de omgang
met God tot stand komt en onderhouden wordt. Daar vinden
wij het referentiepunt van zijn spreken.
Bijbellezen wordt in de ontmoeting met God de weg tot een
tweegesprek, waarin we ook horen wat ons persoonlijk leven
aangaat. Daarover spreken we dan in gedachten of hardop
met de levende God, die ons niet alleen openbaart wie Hij is,
maar ook wie wijzelf zijn. Hij laat niet alleen zien wat Hij
wil, maar ook hoe wij in zijn liefde zullen leven. Bidden is
dan spreken tot God, de Vader van Jezus Christus. Bidden is
antwoordend spreken en daarin is het omgaan met God.
Guido Gezelle heeft dat kinderlijk eenvoudig en wonderlijk
mooi onder woorden gebracht in het volgende gedicht:
‘Ik wandelde, ik wandelde alleen,
ik wandelde en sprak tot de Heer:
Hij sprak en ik hoorde, en Hij hoorde en ik sprak,
en ’k wandelde en ’k sprak tot de Heer’.
In onze gebeden uit zich de liefde voor God en vormt zich
onze gemeenschap met Hem. Als wij bidden, wordt onze
17

geest daarin geholpen door de Heilige Geest. Als wij bidden
doen we dat niet alleen: de Geest bidt met ons mee.
Bovendien bidden we samen met alle gelovigen, samen met
de gemeente van Jezus Christus, van alle tijden en van alle
plaatsen. Alle gebeden en voorbeden komen zo samen tot
indrukwekkende lofprijzingen. In de omgang met God, wiens
liefde elke dag nieuw over ons is, zal de lofprijzing nooit
ontbreken. Het meest kenmerkende van ons tweegesprek met
God is de kinderlijke eenvoud en de dankbaarheid.
Christelijk leven is vooral open leven, met een lofzang op de
lippen. Soms zelfs een lofzang in de nacht.
Belemmeringen
Zoals dat ook in de omgang met mensen is, gaat het
tweegesprek met God nogal eens met horten en stoten. De
grootste gelovigen kennen tijden van dorheid waarbij God
heel ver weg schijnt te zijn. Gods verborgenheid moeten we
dan zo uitleggen, dat wij het zicht op Hem verloren hebben.
Hij is er wel maar wij ervaren Hem niet. Hoe komt dat?
Houdt God zich verborgen? Duisternis ontstaat niet alleen als
de lichten uitgaan, maar ook als onze ogen slechter en
verdonkerd worden. De moderne mens, waar wij deel van
uitmaken, heeft met al haar technologische overontwikkeling
het zicht op God verloren. Hij heeft een eenzijdige
intellectuele ‘verlichting’ meegemaakt en een speciaal
vermogen ontwikkeld voor het kennen van zichtbare en
meetbare dingen. Maar daarbij is God uit het oog verloren.
Ook verbergt de mens zichzelf voor God. Sommigen trekken
zich terug achter een geheimzinnig stilzwijgen over de
geestelijke dingen. Anderen gaan op in oppervlakkig gepraat.
Weer een ander heeft pasklare antwoorden op niet gestelde
vragen. Sommige mensen verbergen zich achter hun
verlegenheid, anderen achter stoere zelfverzekerdheid. Men
is bang voor de ontmoeting met God en durft daarover niet
eerlijk te worden. Weinig mensen durven met openheid over
zichzelf te spreken, laat staan met God. Zij houden Hem
buiten hun bestaan.
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Een keuze maken
Leven is kiezen. En kiezen is het één aannemen en het ander
opgeven. Aannemen wat binnen de keuze behoort en loslaten
wat niet binnen de keuze past. De moeite van onze tijd is dat
de keuzemogelijkheden bijna oneindig vergroot worden,
terwijl mensen niet weten het ene of het andere te doen. Van
alles proeven zonder een keuze te maken. Kiezen is
verantwoordelijkheid op je nemen en beseffen dat niet iedere
keuze goede gevolgen heeft. Niet iedere ervaring is goed om
op te doen!
De Bijbel is het boek van de keuzen. Van het begin tot het
eind plaatst de Schrift de mens voor de hoogste keuze die
alle andere keuzen van zijn leven bepalen. In de Bijbel stelt
God de mens voor een keuze. Daardoor wordt die mens een
persoon die antwoorden moet en die verantwoordelijk is. De
Bijbel laat horen, dat de opstandige, van God vervreemde
mens God alleen kan ontmoeten als hij zich in overgave en
afhankelijkheid gewonnen geeft aan de roepstem van God in
de Here Jezus Christus. Jezus Christus is door zijn kruis en
opstanding de enige weg voor de ontmoeting met God
geworden. Gelukkig is de mens die in zijn leven Gods
liefderijk aangezicht erkennen en herkennen kan. Die ziet de
goedheid van God en leeft uit de verborgen omgang met
Hem. Het zijn juist deze mensen, die zo doordrongen zijn
van Gods aanwezigheid, die eronder lijden dat God, tot wie
we zo vertrouwelijk bidden, soms zo veraf kan zijn en naar
onze ervaring onbereikbaar. Juist de gelovige mens heeft
moeite met het raadsel van Gods wegen. Hij die weet dat
God leidt en regeert, worstelt wanneer hij God niet ziet of
hoort. Daarom noemen we de ontmoeting met God ook wel
de ‘verborgen’ omgang.
Wij hebben in onze tijd ongetwijfeld te kampen met veel
duisternis in het gedrag van mensen. Maar er zijn lichtstralen
en deze komen van God. Er is veel monotoon gedreun en een
kakofonie van geluiden en veel herrie om ons heen. Soms
19

stormt het in ons. Maar er is ook de stem van God, die te
horen is door hen die luisteren. Die door bidden en werken
hun leven op Hem afstemmen. Waarvan we zingen met een
psalm:
‘Gods verborgen omgang vinden
zielen, waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden,
naar zijn vreeverbond getoond.
’d Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is; zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.’
Psalm 25; berijming Johannes E. Voet
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2. Het getuigenis van Jezus

Wie het christelijke geloof wil leren kennen, moet Jezus
Christus leren kennen. Bij de vraag naar wat christenen
geloven staat de vraag naar de persoon Jezus Christus
centraal. Wat deed Jezus en wie is Hij? Is zijn leer en leven
van waarde voor mensen in de eenentwintigste eeuw? Nog
persoonlijker: wat heb ik met Hem van doen? Om deze
vragen te kunnen beantwoorden moeten wij naar de bronnen
die ons over het leven van Jezus inlichten.
Uit de geschiedenisboeken die in de Romeinse tijd over de
periode waarin Jezus leefde geschreven zijn, weten we
betrekkelijk weinig over Hem. De officiële historici zagen de
betekenis van Jezus niet en schonken niet zoveel aandacht
aan die man uit het verachte Palestina. Verder zijn de
keizerlijke archieven waarin men bijvoorbeeld de rapporten
van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus kon aantreffen,
bij de brand in Rome verloren gegaan. Toch wordt Jezus’
naam in een aantal officiële stukken uit die tijd genoemd,
onder andere door de bekende geschiedschrijver Tacitus.
Dan zijn er de joodshistorische en rabbijnse gegevens over
Jezus’ persoon en leer. Het gaat daarbij om een aantal losse
en verspreide opmerkingen over Jezus en de christelijke
joden. Gegevens die in een lijn liggen met wat de
evangelieschrijvers vermelden over de reacties van de joodse
leiders op Jezus’ optreden.
Vier levensverhalen
Er zijn echter nog heel andere bronnen over de persoon van
Jezus Christus. Dat zijn de vier evangeliën, die we vinden in
het Nieuwe Testament. Door die vier bijbelboeken zijn wij
over Jezus beter en diepgaander ingelicht dan over welke
andere figuur uit de oudheid ook. Het geloof van de
christenen heeft vanaf het eerste begin gerust op de daden
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van de HERE God door het optreden van Jezus Christus in
de
wereldgeschiedenis.
Geboekstaafd
door
vier
levensbeschrijvingen en bewaard in de christelijke kerk zoals
die over de hele wereld verspreid is. Mensen hebben
geschreven over en getuigd van de Here Jezus. Wij leren
Hem kennen uit die veelheid van geschriften.
Kroongetuigen
Voordat Jezus in het openbaar optrad, had een verwant van
Hem, Johannes, door zijn indrukwekkende prediking in het
woeste gebied van de Jordaan voor flinke opschudding
gezorgd. Het was in die tijd dat ook Jezus met zijn taak
begon. Hij werd door Johannes in de Jordaan gedoopt en wat
daarbij gebeurde was een ervaring die zijn verdere leven
diepgaand zou bepalen. Want bij die doop sprak God! We
lezen ervan in alle vier de evangelieboeken. Marcus
beschrijft het zo: ‘En een stem kwam uit de hemelen: Gij zijt
mijn Zoon, de Geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen’
(1:11).
De Here God proclameerde dat Jezus zijn Zoon is, de
Geliefde. De unieke relatie die er is tussen Jezus en de Vader
wordt hier duidelijk. Bij deze gebeurtenis kwam de Heilige
Geest als een duif op Jezus neerdalen waarbij Hij toegerust
werd tot het werk dat zijn Vader Hem wilde laten doen: Hij
is de Knecht des Heren, gezonden om zijn volk te verlossen.
De evangelist Johannes schrijft het uit de mond van Johannes
de Doper zo op: ‘Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld
wegneemt’ (1:29). Vanaf dat moment verlaat Jezus de
timmermanswerkplaats van zijn vader Jozef en begint met
zijn werk ten dienste van de mensen om Hem heen. Ten
dienste van de wereld.
Het zelfbewustzijn van Jezus
Behalve wat anderen over Hem zeiden, vinden we in de
evangeliën ook woorden van de Here Jezus, waarmee Hij
zelf benadrukte wie Hij was. Jezus wist van zichzelf dat Hij
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een hoge roeping en opdracht had. Al van kind af was Hij
zich ervan bewust met de dingen van zijn hemelse Vader
bezig te moeten zijn (Luc. 2:49). Door de wondertekenen
bevestigde Hij, dat door zijn tegenwoordigheid de heilstijd
aangebroken was, evenals de overwinning over satans macht.
Jezus riep de mensen op om te gaan leven in
overeenstemming met wat God wil. Hij wist zich speciaal
door God geroepen om de goede tijding van Gods koninkrijk
bekend te maken en uit te dragen. (Luc. 8:1; 11:20). In het
bijzonder waren het de zondaren, de zieken, de kinderen, de
armen en de heidenen die Hij uitnodigde tot een leven in de
weg van God. Een leven dat door genade en liefde werd
bepaald, niet door prestatie of loon of wetsvoorschriften. Wie
gelovig de in en door Jezus aangeboden vergeving
aanvaardde mocht als kind in een onbevangen relatie met de
Here God als Vader omgaan. Jezus’ woorden waren radicaal
en tegelijk bevrijdend. Hij gaf duidelijk aan dat de redding in
het eind-oordeel direct te maken heeft met hoe men
tegenover Hem en zijn woorden staat (Luc.12:8, 9; Joh. 3:1621, 8:24). Maar ook dat men slechts door het doen van de wil
van Jezus’ Vader, die in de hemelen is, het koninkrijk der
hemelen kan en zal binnengaan (Mat.7:21).
In zijn verkondiging en in zijn daden blijkt overduidelijk dat
Jezus tijdens zijn openbare optreden in Israël wist dat Hij de
door God beloofde Heiland was, de Messias. Ook al
gebruikte Hij de Messiastitel nergens, Hij is de Gezondene
van de Vader (Mar. 9:37; Joh. 8:42), en de Zoon des mensen,
die macht heeft op aarde zonden te vergeven (Mat. 9:6).
Jezus was zich ervan bewust Wie Hij was! Het unieke en
zeer innige van zijn verhouding tot God bleek wel uit hoe hij
de HERE intiem met ‘Vader’ aansprak. Een allerhoogste
pretentie die tot grote spanningen met de godsdienstige
leiders moest leiden Joh. 5:18; 10:24-39). Jezus, de
timmermanszoon uit Nazareth... Gods Zoon, die uit de hemel
kwam om ons te verlossen?!
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Het zelfgetuigenis van Jezus
Toch heeft Jezus dat aan zijn discipelen en aan de schare die
Hem volgde slechts in bedekte termen bekend gemaakt. Zo
gebruikt Hij om zijn volmacht kenbaar te maken de beelden
die als symbolen over de Verlosser spreken. Hij betoont zich
voor hen als de bode Gods, die uitnodigt voor het feestmaal
en als de dokter voor de zieken (Mar. 2: 17 par.), als de
herder voor de schapen en zelfs als de huisvader, die het
gezin rondom de tafel roept (Luc. 22:29, 30).
Nog duidelijker dan in deze beelden komt het getuigenis van
Jezus over zichzelf tot uitdrukking in het herhaalde gebruik
van het woordje ‘ik’. Het persoonlijk voornaamwoord ‘ik’
komt in de taal van het Nieuwe Testament (Grieks) op twee
manieren voor en wel met nadruk en zonder nadruk.
Wanneer het woord ‘ik’ met nadruk wordt gebruikt, vestigt
dat de aandacht op een tegenstelling tussen de ‘ik’-persoon
en een of meerdere anderen. Op deze wijze gebruikt de Here
Jezus het heel vaak, bijvoorbeeld wanneer Hij zichzelf
bekendmaakt met ‘Ik ben de goede herder’. Hij is dat in
tegenstelling tot hen die wel herders genoemd worden maar
in de praktijk harteloze huurlingen blijken te zijn. Hij is dé
goede herder, die zijn leven inzet voor zijn schapen. Hij kent
zijn schapen en ze volgen Hem (Joh. 10). Zo heeft Jezus ook
zijn volmacht tot uitdrukking gebracht wanneer Hij mensen
bevrijdt van boze geesten (Mar. 9:25): ‘Ik beveel u...’;
wanneer Hij zijn discipelen uitzendt (Matt. 10:16): ‘Zie, Ik
zend u...’; en wanneer Hij zijn discipelen bemoedigt (Luc.
22:32): ‘Ik heb voor u gebeden...’.
Bij nader onderzoek blijkt dat we deze uitspraken van de
Here Jezus, die zijn unieke volmacht aangeven, zowel in de
openbare verkondiging aan de schare vinden alsook in zijn
zeer persoonlijke onderwijs aan de discipelen. Jezus bewijst
daarmee in woord en daad dat Hij de persoon is voor wie Hij
zich uitgeeft. Wat Hij van zichzelf zegt is volkomen in
overeenstemming met wat er door zijn daden bewerkt wordt.
En toch is er de nog steeds voortgaande vraag: Wie is Jezus?
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De ‘Ik ben’-uitspraken
In het evangelie naar Johannes komt het zeven maal voor dat
Jezus de woorden ‘Ik ben (het)’ gebruikt om zichzelf nader
te beschrijven. De reden van de speciale waarde van de ‘Ik
ben’ uitspraken van de Here Jezus ligt behalve in het
benadrukte ‘Ik’ ook daarin dat het ons herinnert aan het
spreken van God in het Oude Testament (o.a. Deut. 32:39,
Jes. 43:10vv). In Ex. 3:14 maakt God zich aan Mozes bekend
met deze bijzondere naam: ‘Ik ben, die Ik ben’ (vgl. Jes.
46:4).
Een sterke toespeling op die Godsnaam vinden we in Joh.
8:58, waar de Here Jezus zijn verhevenheid boven de tijd
benadrukt met de woorden: ‘Eer Abraham was, ben Ik’.
Jezus zal zonder twijfel de Godsnaam in gedachten gehad
hebben als Hij ook zelf deze woorden gebruikt. En dat werpt
dan een belangrijk licht op zijn ‘Ik ben’-uitspraken.
Zeven ‘Ik-ben’-vormen in Johannes hebben betrekking op
een zevental vergelijkingen: brood (6:35), licht (8:12); deur
(10:7); herder (10:11); opstanding en leven (11:25); weg,
waarheid en leven (14:6) en wijnstok (15:1).
In elk van deze gevallen geeft de uitdrukking ‘Ik ben...’ een
bepaalde werkzaamheid van de Here Jezus aan: kracht
geven, verlichten, toegang verlenen, zorgen voor, leven
geven, leiding geven en vrucht dragen. Het zijn stuk voor
stuk verbazingwekkende aanspraken.
Brood des levens (Joh. 6:35)
Een beeld uit het dagelijkse leven. Letterlijk staat er dat
Jezus zegt: Ik ben het brood van het leven. Dat wil zeggen
het leven bevattende en leven schenkende brood (vs. 27, 33).
De Here Jezus laat zien dat het unieke van zijn Persoon is
Wie Hij is. Hij geeft niet alleen dat brood, Hij is het! ‘Wie tot
Mij komt zal nimmermeer hongeren’ (vs. 35). Door het
geloof in de Here Jezus kan er een einde komen aan onze
eeuwige honger en kommer. Daar kan het diepste innerlijk
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van een mens, het hart, vervuld en verzadigd worden met de
vrede van God. De Here Jezus poneert zichzelf met de
majesteit en het zelfbewustzijn van God zelf. Voor heel het
menselijk bestaan, voor elke mens is dit de verzadiging van
de diepste levenshonger: Jezus! In Hem geloven is eten en
drinken en daarom niet meer hongeren of dorsten, maar
eeuwig leven hebben.
Licht der wereld (8: 12)
In de proloog van zijn evangelie schrijft Johannes nog bedekt
over dit licht: ‘In het Woord was leven en het leven was het
licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis’ (1 :4,5).
Met deze uitspraak maakt de Here Jezus dit nu heel
persoonlijk: Ikzelf ben het eigenlijke licht! Als de zon er niet
was zou er geen natuurlijk leven op aarde mogelijk zijn. Als
de Zoon niet in de wereld was gekomen waren wij aan de
duisternis overgeleverd. Maar de Here Jezus is het licht
waarbij een mens aan de duisternis kan ontkomen door Hem
te volgen. Ieder mens heeft dit levenslicht nodig om zich niet
te stoten en te struikelen. Eigenlijk staat er, dat Jezus zegt: Ik
ben het licht van de kosmos. Deze Persoon, Jezus Christus,
heeft niet alleen betrekking op het eeuwig lot van onze ziel
of op onze dagelijkse handel en wandel. Het gaat veel verder:
Jezus is de greep waarmee God de wereld in zijn handen
heeft (Van Ruler). Gods licht is in de wereld
binnengedrongen, en is er nu. Mag het in ons hart en leven
schijnen?
Deur der schapen (Joh. 10:7)
Om in de schaapskooi binnen te komen moet een schaap
door de ingang, door de deur naar binnengaan. Hierin komt
opnieuw Jezus’ unieke betekenis tot uiting. Door Hem
komen de mensen tot God en Hij is de beveiliging rondom de
kinderen van God (schapen van kudde). In de wereld dreigt
aan alle kanten gevaar. Het leven kan zomaar aangevallen en
uiteengescheurd worden. Vooral met het oog op de gevaren
van de duisternis moet er verzameling, afsluiting en dus
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beveiliging zijn. Echt veilig, zegt Jezus nu, is het alleen door
Mij. Hij heeft de bres gedicht. Wij kunnen ten diepste rustig
zijn en ons veilig weten.Maar ook dient de deur om in en uit
te gaan, om ons door te laten. De schaapskooi is er voor de
nacht. Maar God brengt ons in het licht, de kudde moet eruit,
de wereld in. De wereld en het leven liggen open voor die
mens die Jezus Christus kent als DE deur. Alleen in Hem is
de ingang en de uitgang tot het echte leven gegeven. Indien
iemand door Hem binnenkomt, zal hij behouden worden.
De goede herder (Joh. 10:11)
Jezus is de echte herder, de herder die geheel en al herder is.
Daarin ligt een tegenstelling met anderen, die herder willen
zijn maar blijken het niet te zijn. Mensen stellen teleur. Het
was Gods bedoeling dat mensen herderlijk met elkaar zouden
omgaan, voor elkaar zouden zorgen. Maar Kaïn weigerde al
met de woorden: ben ik mijns broeders hoeder? En dat gaat
door tot op de dag van vandaag.
Toch is een mens pas werkelijk mens als hij zorg draagt voor
de naaste. Maar wij zijn van het herderschap vervreemd.
Ieder zorgt immers voor zichzelf, komt voor eigen rechten
op: individualisme. Een huurling heeft geen persoonlijke
verbondenheid met de schapen. Als het erop aankomt vlucht
hij en laat de schapen in de steek. Jezus is de goede herder
die zijn leven inzet voor de schapen. Juist in zijn sterven
wordt Jezus helemaal herder. Zo ver gaat Hij. Opdat de
schapen leven en overvloed hebben (10:10). Opdat wij een
overvloedig leven hebben. Opnieuw gebruikt de Here Jezus
hier een beeld uit het Oude Testament om Gods zorg en
leiding voor zijn volk uit te drukken (Ez.34).
De opstanding en het leven (Joh. 11:25)
De diepbedroefde Martha wist zeker dat haar broer Lazarus
gestorven was. En ze geloofde dat er een opstanding uit de
doden zou zijn ‘op de jongste dag’. Dan brengt Jezus een
belangrijke aanvulling aan in haar kennis: vergeet niet, dat
Ikzelf de Opstanding en het Leven ben! De kracht van God,
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die de dood zal wegdoen, is in de persoon van Jezus Christus
aanwezig. Jezus is God zelf, in ons sterfelijk bestaan
binnengekomen. Door zijn lijden en sterven heen zou Hij tot
de opstanding komen. Omdat Hij de opstanding en het leven
is! Van Hem uit breekt het leven de dood open. Het is
daarom van beslissende betekenis om door het geloof aan
Jezus Christus verbonden te zijn. Zelfs al worden we door de
lichamelijke dood uit dit leven weggenomen, in Christus is
het eeuwige leven voor altijd ons deel. Vanaf het heden, dat
men gelooft (Joh.3:15, 36; 5:24; 17:3). Wie de Zoon heeft,
heeft het leven! (1Joh. 5:12)
De weg, de waarheid en het leven (Joh. 14:6)
De discipelen van Jezus waren uit hun joodse achtergrond
met deze begrippen vertrouwd. Maar nu betrok hun Meester
dit nadrukkelijk op Zichzelf. Thomas had een vraag naar de
bekende weg gesteld. Geduldig legt Jezus het nogmaals uit:
wanneer een mens tot een leven met de Vader wil komen,
dan had die maar één weg te gaan. En die weg is Hij!
‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (vgl. Mat. 11:27).
Hij is de weg tot God omdat Hij de waarheid is, de enige
betrouwbare openbaring van de Vader. Daarom ook had de
Vader Hem het leven gegeven opdat Hij dat zou geven aan
hen die in Hem geloven (10:10, 28). Jezus is de weg: geloof
in Hem loopt ergens op uit. Het leven is geen kringloop,
maar een weg die ergens heen leidt. De waarheid is de
betrouwbaarheid en de trouw van God. We kunnen er zeker
van zijn dat wat Jezus zegt, waar is. En dat wekt toch
vertrouwen als wij wandelen op de weg van de tijd. In Jezus
komt ons menselijke leven ten volle voor Gods aangezicht.
Daarheen zijn we dan op weg. Geen vergissing mogelijk! Zo
spreken deze begrippen van de volstrekt unieke betekenis
van de Here Jezus Christus. Maar tegelijk gaat het erom dat
wij op die weg gaan en leren wandelen, in vertrouwen en in
vrijheid. Jezus zelf heeft de weg gewezen.
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De ware wijnstok (Joh. 15: 1 )
Aan de tafel van het laatste avondmaal had Jezus de beker
laten rond gaan als teken van de hechte gemeenschap die er
tussen Hem en zijn discipelen was. Dat bracht Hem ertoe het
beeld van de wijnstok te gebruiken. In het Oude Testament
was Israël de wijnstok, die overigens niet beantwoordde aan
Gods bedoelingen Gen. 2:21; Ez. 15). Maar Hij, Jezus, kon
Zichzelf met het volste recht de ware wijnstok noemen. Hij
stelde zijn Vader, de landman, nooit teleur. Alleen verbonden
met de ware wijnstok kan de mens tot ware bestemming
komen. En die ware bestemming is het dragen van vruchten.
Zo wijst dit beeld op de innige levensgemeenschap tussen
Jezus en de zijnen. Zij worden in Hem ingeplant en ingelijfd.
Zij vormen met Hem een geheel, een plant, een lichaam met
Christus
(Rom. 6:5). En die onzichtbare levensstroom wordt zichtbaar
in de druiven. Het hele leven, vreugde en verdriet, wordt
ingeschakeld in de snoeitechniek van de goddelijke
Landman: opdat er veel vrucht in ons leven zal zijn. Zolang
wij ons leven voor eigen rekening leiden, zijn en blijven we
geestelijk
totaal
onvruchtbaar.
In
de
unieke
geloofsgemeenschap met de Here Jezus komt ons leven tot
de echte volle vruchtbaarheid van het bestaan. Dat
verheerlijkt God!

29

3. Zonde en genade

Maakt het iets uit hoe ik leef? Wie heeft daar trouwens iets
mee te maken? Als je maar een beetje je best doet en ieder
het zijne gunt…. Immers, wie doet alles in het leven
helemaal goed? En dan nog: wat is goed en wat verkeerd?
Is er iemand die over ons menselijk handelen een oordeel
van goed of kwaad kan uitspreken? Wanneer er zo’n
‘iemand’ is, die het menselijke doen en laten zuiver kan
beoordelen, dan zal deze ‘beoordelaar’ in elk geval drie
kenmerken moeten hebben: kennis van wat goed en kwaad
is; kennis van de handelende mens, en deze ‘rechter’ zal
gescheiden moeten zijn van het menselijke. Zonder kennis
van de normen is een oordeel willekeur. Zonder kennis van
de mens zou het oordeel onverstandig zijn, zonder rede en
dus liefdeloos. Verbonden met het menselijke wordt zo’n
rechtspraak onderhevig aan voorkeur en partijdigheid,
waardoor het oordeel zwak is en de rechter zonder vermogen
om de gevolgen van het oordeel uit te werken. Dat zijn nogal
wat randvoorwaarden…
Wie is in staat uit wat zich voordoet gevolgtrekkingen af te
leiden over de wezenlijke gesteldheid van de dingen? Wie
heeft het vermogen om zich een oordeel te vormen over wat
binnen in de mens beslist wordt en al dan niet tot een goede
of verkeerde daad leidt? Wie zal ons denken en voelen, ons
doen en laten kunnen onderscheiden en wie zal erover
oordelen en een uitspraak doen? Het menselijk gewoel is
moeilijk te doorgronden…
Hoe begrijp ik het leven?
Zoals wij in de wereld leven, ondergaan wij een bonte
mengeling van ervaringen. We kunnen ons verwonderen
over de onmetelijk weidse sterrenstelsels. Verder is er een
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ongelofelijk ingewikkelde microkosmos van moleculen,
atomen en elementen. Het leven zelf dient zich aan als een
complexe verzameling van verschillende zaken: schoonheid
en pijn, de vreugde van het zien opgroeien van je kinderen en
het verdriet om een vriend die ernstig ziek is. De opluchting
wanneer we onze zonden beleden hebben bij God en uit zijn
genade vergeving ontvangen staat tegenover de vreemde
spanning dat velen van die genade niet willen weten. Het
lijkt erop dat hoe meer inzicht je krijgt in het menselijke
bedrijf, hoe meer grootheid en hoe meer verachtelijkheid je
in de mens ontdekt. Hoe moet ik met die veelheid van
verbazingwekkende verschillen omgaan?
Ik beschouw de wereld om me heen min of meer bewust
vanuit een bepaalde grondhouding. Dat heeft met mijn
opvoeding en aard te maken en met nog veel meer zaken. In
deze manier om naar het leven te kijken, ben ik gegroeid. Het
was er niet opeens, maar ik heb het me steeds meer eigen
gemaakt. Er blijven veel vragen, maar de antwoorden zijn me
meer en meer voldoende geworden. En dan, ieder van ons
gaat bij het nadenken over het ingewikkelde leven uit van
bepaalde onbewijsbare vooronderstellingen. Een christen
kent in zijn of haar persoonlijke levensgeschiedenis een
zekere basis, zeg maar het uitgangspunt voor ons denken
over de dingen dat verband houdt met onze overgave aan
God. Dit wil niet zeggen dat we klakkeloos een aantal
dogma’s of geloofsregels als basis aanvaarden, maar dat we
uitgaande van de allesomvattende relatie met God met hoofd
en hart zoeken naar wat waar en goed is. In die christelijke
traditie staan evangelische christenen natuurlijk niet alleen.
Vele denkers en doeners zijn ons in die weg van geloof
voorgegaan. Denk bijvoorbeeld aan Paulus, Augustinus,
Pascal, Kierkegaard en Dostojewski. Hoe verschillend ook,
ze helpen mij in het aanvaarden van het leven zoals het zich
aandient. Een christen krijgt door het omgaan met de Bijbel
en het leren kennen van wat er in de geschiedenis aan
wijsheden naar voren is gebracht een bepaald beeld van mens
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en wereld. Dat wereldbeeld vormt een uitgangspunt voor je
doen en laten in het leven, in het bijzonder voor het nemen
van beslissingen. Een wereldbeeld dat uitgaat van christelijke
vooronderstellingen geeft antwoord op oervragen zoals: wat
is de diepste grond van ons bestaan? Wat is de eigenlijke
aard, zeg maar het karakter van onze werkelijkheid? Wat is
de aard van God en van de mens? Wat is goed en wat is
kwaad? Het christelijke wereldbeeld gaat uit van een
eeuwige God, die deze werkelijkheid heeft geschapen en die
nog steeds actief is in de schepping. De Schepper is God, die
zich in de Bijbel aan ons openbaart en die een geordende
kosmos creëerde. Hij staat aan de oorsprong van dit heelal,
dat voor ontstaan en voortbestaan van God afhankelijk is. De
mens, gemaakt naar het beeld van zijn Schepper, is eveneens
van God afhankelijk en heeft (daardoor?) een diepdoorvoelde
gewaarwording van zijn of haar eigen persoon. Daarbij is het
streven naar relaties van liefde en zorg een basale
karakteristiek van de mens. Een christelijk wereldbeeld
voorziet in een zeker zicht op God en op de mensen. Je kunt
ook zeggen dat naarmate je beeld van God groeit ook het
zicht op de menselijke werkelijkheid aan waarde en inhoud
wint. Christenen gaan uit van het feit dat de mens is
geschapen door een persoonlijke, relatiegerichte en
betrouwbare God van orde. Zelfs de wanorde die we
dagelijks tegenkomen heeft een plaats in ons denken over de
dingen, gerelateerd aan wat God over de goede schepping en
over de tragiek van ons bestaan bekend maakt in de Bijbel.
Het leven dat de Bijbel ons voorhoudt als het goede leven,
dat wil zeggen het leven dat de moeite waard is om te leven,
wordt door ons beleden als verbonden te zijn met God. Het is
een leven coram Deo, wat zoveel is als: in de tegenwoordigheid van God, de Schepper van hemel en aarde.
Daarom ga ik uit van deze gedachte: om de dingen in het
leven voldoende te begrijpen, moet ik beginnen en uitgaan
van God. In een voortdurende afwisseling van toenemende
kennis, ervaring en reflectie op die ervaring groeit dan een
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beeld van God, van de wereld en van jezelf. En dan nog blijft
veel verborgen.
OVER DE ZONDE
Wie nadenkt over het leven loopt aan tegen de vraag naar de
oorzaak van het onnoemelijke leed in onze wereld. Op een
zeker moment merk je bij het lezen van het zoveelste
oorlogsboek of weer een documentaire over jodenvervolging,
dat je niet goed raad weet met de heftige gevoelens van
verdriet, boosheid en onmacht die het drama van haat en
verraad, dood en ellende oproepen. Als je de namen
Screbrenica en Grozny leest, en noem de andere namen van
steden en landen die in strijd en oorlog waren maar op, dan
ontrollen zich verhalen in je hoofd. Over slachtoffers van
geweld, mannen, vrouwen en kinderen die in
mensonwaardige omstandigheden en ontreddering geleden
hebben. Het zijn verhalen die geen kop en staart hebben,
maar altijd weer een vervolg kennen. En dan te bedenken dat
jij er ‘alleen maar’ over leest! Wat te denken van hen die een
barre mate van wreedheid en onfatsoen aan het lijf
meemaakten of meemaken. Waar komt al die mateloze
ellende vandaan? Wat is de aanzet en de kracht die in het
klein en in het groot leidt tot allerlei vormen van negatief en
afstotelijk gedrag? Wat is de oorzaak van de rauwe kant van
het leven? Ik wil proberen deze geheimzinnige problematiek
breder te doordenken door de verschillende kanten ervan te
benoemen en er zo mogelijk meer zicht op te krijgen.
In het doorzoeken van de verschillende lagen en
betekenissen proberen we oog te krijgen voor het bederf dat
de goede schepping heeft aangetast. Dit alles om te komen
tot verontwaardiging erover en de noodzaak in te zien van
ook ons verzet tegen het kwaad en de gevolgen. Het slot van
dit en alle andere hoofdstukken spreken over de breedte en
diepte van de genade als de goede macht die van God
uitgaat.
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De mens voor God
In de Bijbel lezen we dat wij mensen schepselen van God
zijn. De mens is de kroon op de goede, nog onbedorven
schepping (Gen.1:26-31).
Volgens Genesis 1 en 2 is de mens zelfs beelddrager van
God. Hij leeft niet uit eigen bronnen, maar uit God. Hij leeft
voor het aangezicht van God en ontvangt zijn leven en
welzijn van Hogerhand. Zolang hij dat doet, eet hij niet van
de boom van kennis van goed en kwaad. Maar daarmee is
niet alles gezegd. Het Oude Testament vertelt ons over een
dialoog met dramatische gevolgen. In de goede schepping is
er ineens een slang binnengedrongen die zich boven het
dierzijn verheft en tot de mens begint te spreken. De slang
overdrijft de strekking van een door God gegeven gebod
door te suggereren dat de mens van geen enkele boom mag
eten (Gen.3:1). Als de vrouw reageert, is zonder dat zij het
lijkt te beseffen de lijn van dialoog met de tegenkracht
gelegd. De slang geeft de vrouw vervolgens een misleidende
geruststelling: zij bevinden zich als mensen in een toestand
van slaapwandelaars en het is wenselijk dat hun de ogen
daarvoor open gaan. Als ze eten van de vrucht van de door
God verboden boom zullen ze niet sterven (zoals God heeft
gezegd), maar als God worden (wat God wil verzwijgen), dat
is de zaak (vs.4,5)! De slang fluistert met giftige stem dat er
een andere, hogere manier van leven mogelijk is. Dat is ‘te
zijn als God, kennende goed en kwaad’. De schijnheilige
vraag van de slang ‘Is het waar dat God gezegd heeft?’ is de
doodsvijand van de gehoorzaamheid en daarom de
doodsvijand van echte vrede en harmonie. Met deze vraag
komt de verzoeking de wereld binnen. We moeten er direct
op laten volgen, dat juist doordat de eerste mensen op de
verleiding zijn ingegaan er een ontzagwekkende breuk is
gekomen tussen de Schepper en zijn schepsel. De Bijbel leert
ons dat de oorzaak van die breuk voortvloeit uit een bewuste
keuze van de mens. De poging om als God te zijn en te leven
uit eigen bron en oordeel heeft de mens in de greep
gekregen. Het ingaan op de verzoeking leidt tot een
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verstrekkende keuze. De fatale misstap van Adam en Eva
noemt de Schepper zonde (Gen.3; 4:7; Rom.1 en 3). De
zonde is verbonden met leugen en gericht tegen de
waarachtigheid en de goedheid van God. We lezen dan over
de gevolgen van schaamte over de eigen naakt- en nietigheid
en de daaropvolgende vlucht voor God. Zonde is in de
bijbeltaal dan ook tevens de aanduiding van de breuk die na
de schepping tussen God en de mens is ontstaan en van de
gevolgen daarvan voor ons menselijk handelen. Zonde is een
relationeel begrip. De zonde heeft ons als een ziekte
aangetast, diep doordringend in ons menszijn en in onze
relaties. Ieder mens voelt daar iets van, ook al wil lang niet
iedereen er van weten: we zijn zondaars
Wat is er in ons aan de hand?
Er is in ons een tekort en een teveel. Behalve een groot
gemis, diep van binnen, waardoor we hongeren en dorsten
naar vervulling van ons leven, is er ook een grote
belemmering in ons leven. Over het gemis heeft C.S. Lewis
gezegd: ‘Als ik in mezelf een verlangen bemerk, dat door
geen enkele ervaring van de wereld bevredigd kan worden,
dan is daarvoor de meest waarschijnlijke verklaring dat ik
geschapen ben voor een andere wereld.’ Over de grote
belemmering die mensen afhoudt van een vervuld leven met
God lezen we voor wat betreft het ontstaan ervan in Genesis
3:1-21. Het gaat hier om iets verschrikkelijk verkeerds in het
innerlijke leven van de mens. Wij zijn in belangrijke mate
aangetast door een tegen God en mens inwerkende negatieve,
disharmonische kracht, die de Bijbel zonde noemt. Deze
menselijke nood blijkt bijvoorbeeld in onze tekorten: we
kennen een honger naar echt en vervuld leven, dorst naar
vervulling van innerlijke behoeften. Leegte en eenzaamheid
zijn symptomen van een diep verdriet, dat pas over kan gaan
wanneer we iets of iemand ontdekken die overeenstemt met
het afwezige. En de leegte zo vervullen kan. Wie tot een
vervuld leven met God wil komen, zal deze aangrijpende
waarheid onder ogen moeten zien. Zolang we dit hardnekkig
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duistere probleem in ons innerlijk niet erkennen en te boven
komen, zullen we geen vervuld leven met God leren kennen.
We zullen daarvoor onze houding ten opzichte van God en
onszelf grondig onder ogen moeten zien.
De weg die de Bijbel wijst, loopt via het ontdekken dat Jezus
Christus Gods eerste en laatste woord is om ons leven hoop
en toekomst te geven. Gods antwoord op onze leegte en zijn
antwoord op onze verschrikkelijke zonde is ten diepste:
Christus!
Hoe de zonde in de wereld kwam
Het eerste boek van de Bijbel, het boek van de wording
(Genesis) beschrijft behalve de schepping ook iets over de
oorsprong van de zonde. Hoe kon Gods goede schepping
veranderen in een wereld die doortrokken is geraakt van de
zonde en verlossing nodig heeft? Het antwoord wordt
gegeven in Genesis 3, een levendig verslag van de opstand
van de mens tegen de Schepper. Laten we proberen nog iets
dichter bij het antwoord op de vraag naar de zonde te komen
door dit bijbelgedeelte nogmaals en nu nadrukkelijker te
doordenken. Adam en Manninne (Eva) worden gezien als de
vertegenwoordigers van de gehele mensheid. De slang blijkt
een vertegenwoordiger van Gods grote tegenspeler satan te
zijn. In het boek Genesis verschijnt de satanische macht in de
figuur van een slang. Satan is een machtswellustige engel die
door zijn opstand tegen God onder het oordeel van
verbanning kwam. Deze boze macht werpt zich op Gods
goede schepping en dat heeft verstrekkende gevolgen.
De slang is een schepping van God. Dit wil zeggen dat de
zonde geen autonome boze macht buiten Gods schepping is,
maar zich manifesteert in opstand van de goede schepselen
onder inspiratie van een machtig ‘gevallen’ schepsel, wiens
stem je achter de slang hoort spreken (Op.12:9; 20:2).
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Een deel van de tactiek van de slang bestaat eruit God
verkeerd voor te stellen: ‘God heeft zeker wel gezegd…’.
Het is een subtiele verleiding in de vorm van een suggestie,
die een beschuldiging inhoudt. De satan probeert bij
Manninne een reactie uit te lokken als zouden wij het recht
hebben om Gods woorden te beoordelen! Terwijl God tegen
Adam had gezegd dat ze van alle bomen vrij mochten eten
behalve van die ene boom (van de kennis van goed en
kwaad), verdraait de slang Gods woorden alsof ze van geen
enkele boom zouden mogen eten! Met de overdrijvende
woorden ‘niet van enige boom’ brengt de slang Manninne
aan het twijfelen en lokt in elk geval een reactie bij haar uit!
Door in haar antwoord aan Gods woorden toe te voegen
‘noch die aanraken’ blijkt de slang twijfel gezaaid te hebben.
Gods woorden worden strenger voorgesteld dan ze waren en
de beperking wordt vergroot! De eerste leugen van de mens!
Dit alles is gebleken bij uitstek het werkterrein van satan te
zijn: overdrijving, twijfel zaaien, tot een leugen uitlokken.
Ieder van ons weet waarover dit gaat! Het slangengif van
wantrouwen en onzekerheid maakt tot op de dag van
vandaag de Schepper verdacht en schaadt het vertrouwen van
mensen.
Uit de reactie van Manninne (3:2,3) blijkt, dat de valse opzet
tragisch genoeg volledig is geslaagd: ze is op het spoor van
de verwarring en geeft de door God gestelde grenzen niet
helder aan. Direct daarna kan dan de leugen in volle gedaante
aan het werk: de slang stelt met de geruststellende woorden
‘Gij zult geenszins sterven’ (3:4) de werkelijkheid precies
tegenovergesteld voor aan wat God heeft gezegd. God wordt
hier door de vijand van mens en schepping openlijk tot een
leugenaar gemaakt. Wat het daarbij als eerste moet ontgelden
is Gods oordeel. Het houdt niet op: is eerst Gods
waarachtigheid aangevallen met een leugen, nu wordt zijn
liefde onder kritiek gesteld: ‘Maar God weet dat … uw ogen
geopend zullen worden en gij als God zult zijn (3:5). Satan
kan geen edele en positieve motieven bedenken achter de
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zorg van God voor de schepping. Satan denkt zoals hij is:
leugenachtig en enkel haatdragend. God wordt door de slang
nota bene als concurrent van de mens voorgesteld. Wat Hij
als beschermende liefde in het gebod (2:17) had gegeven,
wordt hier tot botte jaloezie verklaard! Alsof het dienen van
God iets is als slaafse onderworpenheid! Met het gebod van
God werd de mens voluit verantwoordelijk en daarmee ook
zo waardevol! Waar de Schepper het leven had willen
beschermen en de overtreding voorstelde als een sprong in de
afgrond: ‘ten dage dat gij daarvan eet zult gij zeker sterven’,
schetst de slang de overtreding als een greep naar het ware
leven: ‘uw ogen zullen geopend worden en gij zult als God
zijn, kennende goed en kwaad.’
Dat de slang hier een halve waarheid spreekt (zie vers 7!),
stempelt hem opnieuw als de vader van de hele leugen
(Joh.8:44!). Zonde is in haar wezen twijfel aan Gods liefde
en hoogmoed om als God te willen zijn. Daarin heeft de
duivel zijn motivering gevonden om met ons om te gaan
(vgl. 1Tim.3:6). Hoogmoed is de kern van de val. De
werkelijke kracht van de benadering van de slang is gelegen
in het aanbieden van de begeerlijke mogelijkheid om als God
te worden. De gedachte onsterfelijk en goddelijk te zijn is de
hele geschiedenis door een voortdurende verleiding voor de
mensheid geweest. De mens wil niet dat God hem vertelt wat
goed en kwaad is! Wij willen onze eigen regels vaststellen.
We zijn gaan geloven dat God ons probeert klein te houden
door ons belangrijke informatie te onthouden. Zo worden
mensen hun Schepper ongehoorzaam!
‘En de vrouw zag, dat de boom goed was om (tegen Gods
gebod in) van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja
dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te
worden…’
Door de leugen worden de zintuigen aangetast. De slag is
geleverd, de suggestie heeft haar vernietigende werk gedaan.
Op het gebied van het zien, het verlangen en het begeren
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heeft de duivelse verdraaiing haar omkerende werk steeds
voortgezet. Materiële vervulling is in de plaats van
afhankelijke verantwoordelijkheid gekomen. De vervulling
van innerlijke lusten heeft de plaats van harmonie ingenomen
en de verrijking van het verstand is boven de omgang met
God gesteld. Hier begon het paradoxale leven met zijn diepe
tegenstellingen zoals het nu nog is (1Joh.2:16).
De rest van dit wereldschokkende gebeuren wordt in enkele
sobere woorden getekend: ‘zij at’ en Manninne wordt zonder
dat ze er erg in heeft advocaat van de duivel: ze geeft Adam
ook ervan te eten. Als dan hun beider ogen geopend worden
ziet de wereld er anders uit dan ze dachten. Satan heeft voor
hen belangrijke informatie achtergehouden: ze ontdekten dat
ze naakt waren. Hun onschuld is voortaan met boosheid
besmet. Het bedrog is in de onschuld binnengetreden en wat
eerst de gewoonste zaak van de wereld was, moet nu als
schaamte worden bedekt. Hun ogen zijn in zoverre open
gegaan, dat het denken en geweten is besmet geraakt (Titus
1:15). Adam en Manninne kennen nu inderdaad goed en
kwaad, maar niet zoals God. God kent het als Geneesheer,
wij kennen het zoals een zieke, we zijn ervaringsdeskundigen
geworden…
De zonde heeft de relatie met God verstoord (3:8). Maar, o
wonder van genade: God roept de mens weer tot zich! Die
roep van Gods liefde klinkt de hele mensengeschiedenis door
en vindt zijn indrukwekkende vervulling in de persoon van
Jezus Christus. Jezus’ woorden zijn dan ook heel persoonlijk
voor ieder mens bedoeld: ‘Wie dorst heeft, kome tot Mij en
drinke!’ De door God als reddingsreactie op de zonde
geschonken genade vindt hier zijn oproep aan ieder van ons:
wie in Hem gelooft en op Jezus zijn vertrouwen stelt, zal
vervuld leven!
Over de oorsprong van het kwaad
Waar komt de oorsprong van de zondedaad, het kwaad,
vandaan? Op die vraag geeft de Bijbel zoals gezegd wel
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zicht, maar geen direct helder antwoord. Het kwaad is als
beginsel van chaos, duisternis en rebellie op de een of andere
raadselachtige wijze binnengedrongen in Gods goede
schepping. Men zou een verklaring kunnen zoeken in het
plaatsvinden van een zondeval onder de engelen en daarna
pas bij de mensen. Niet alleen Genesis 3 spreekt in die
richting (over de slang, die later bekend wordt als de duivel,
satan), maar ook Daniël 8:10-12; Psalm 82:6,7, Jesaja 14:12,
Romeinen 8:20 en Openbaring 12:9 geven er vage
aanduidingen over. Veel vragen blijven hier over, waarvan
het antwoord gelukkig niet noodzakelijk is voor ons geloof
en onze zaligheid. Hoe dan ook, de mens, zoals deze
beschreven wordt in Genesis, het boek van de wording, blijkt
van nature geneigd aan het kwaad ruimte te geven. God is
degene die zich niet bij het kwaad neerlegt, maar het gevecht
ertegen aangaat. Ook als de mens met de brokken van de
zonde zich geen raad meer weet, laat God het er niet bij
zitten, maar roept hem. Hij roept Adam na de breuk en de
daardoor ontstane fenomenen van schaamte en angst uit zijn
schuilplaats weg en stelt hem verantwoordelijk. Hoe moeilijk
ook, dit is van een enorm belang en gewicht: van ons wordt
verwacht dat we antwoord geven! Wij worden geacht te
reageren op Gods stem. De Schepper roept zijn schepsel ter
verantwoording en zal gaan rechtspreken! Dat begint door
nadrukkelijk te vragen: ‘Adam, waar ben je?’, dus: ‘wat is
jouw plaats temidden van dit alles?’ Wat valt er te verbinden
als alle verbanden zijn weggevallen? Voor deze God is geen
verberging mogelijk (Ps.139). Door die vraag is er ook een
mogelijkheid voor de mens om eerlijk tevoorschijn te komen
en schuld te belijden. Adam komt wel tevoorschijn, maar
kiest voor een poging tot verklaring van zijn gedrag. De
schuld wordt echter steeds duidelijker (Gen.3:9-13), waarna
voor de eerste maal veroordeling en vonnis volgen (3:14-21)!
Hoe belabberd de situatie ook is, de Alomtegenwoordige is
echter reddend nabij. Dat is nu precies de hulp die de Bijbel
genade noemt en die al vanaf de prille mensengeschiedenis
ons wordt aangezegd!
40

Het woord ‘zonde’ hoort niemand graag. Het schept een
onbehagelijk gevoel als jijzelf met een benoemde zonde
verbonden wordt. Wanneer het overmatig of te pas en te
onpas gebruikt wordt, blijkt toch ook dit heftige begrip zonde
af te slijten, het wordt een gewoonte-uitdrukking: zo
algemeen gebruikt dat het niemand meer pijn doet. We
reageren met een gelaten ‘jammer dan…’. De zaak wordt er
door een afgeplatte of eenzijdige betekenis echter niet
minder ernstig en gevaarlijk om. Wanneer er iemand is, die
boven en buiten ons een uitspraak doet over wat goed en wat
verkeerd is, wat betamelijk is en wat niet past, wat licht is en
wat duisternis, dan worden wij beoordeeld naar een norm die
door een ‘hoogste rechter’ is vastgesteld. De Bijbel leert ons
die rechter kennen: het is God, de Schepper van hemel en
aarde. De Vader van de schepping stelt de grenzen vast: van
goed en kwaad en daardoor van leven en dood. Zijn grenzen
en regels zijn niet bedoeld om grip op ons te krijgen, maar
om ons weer grip op het leven te geven. In het bijbelse
spreken over de zonde gaat het daarbij over het hele complex
van zonde, schuld en straf. Zonde verstoort de harmonie van
de geschapen werkelijkheid, die vervolgens weer hersteld
moet worden! De zonde moet worden weggedaan, de straf
gedragen, de gezindheid van de zondaar moet worden
vernieuwd en de gevolgen van de zonde verzoend: zo vindt
er gerechtigheid plaats door de rechtspraak van God. Uit de
Bijbel blijkt dat de grootste urgentie in ons menselijk leven
is, dat er iets gedaan wordt aan het feit dat wij zondige
mensen zijn. Dit blijkt onder meer in het Oude Testament in
de wetgeving en de verzoening. In het Nieuwe Testament
wordt deze vrijspraak en bevrijding nog directer van aard.
Daar horen we het woord van Johannes de Doper, wanneer
hij wijst op Jezus en zegt: ‘Zie, het lam Gods dat de zonde
der wereld wegneemt! (Joh.1:29,36) en uit de mond van
Jezus in zijn reactie op een zondaar, wanneer Hij zegt: ‘Houd
moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven.’(Mat.9:2). In
de voortgang van het Oude en het Nieuwe Testament is een
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groeiend inzicht van het ontstellende karakter van de zonde
te zien, maar eveneens een heldere uiteenzetting van de
oplossing die Gods genade biedt.
Zonde in soorten en maten
Wanneer zonde gemeten wordt naar de norm voor goed of
kwaad, dan spreekt de Bijbel van overtreding of
wetteloosheid. Het gaat dan om overtreding van Gods goede
geboden, zoals bijvoorbeeld samengevat in de Tien Geboden.
Daarnaast kan zonde ook betiteld worden als ‘onrecht’,
namelijk wanneer aan iemands rechten te kort wordt gedaan.
Zonde heeft verder een component van ‘opstandigheid’, dan
ligt het accent op de aantasting van het gezag dat God (de
bovengenoemde hoogste rechter) of een hooggeplaatst mens
over ons heeft. Verder is er nog de ‘kwade gezindheid’ waar
alles uit voortkomt, waarmee het zondigen gepaard gaat en
die we boosheid of goddeloosheid noemen.
Ons woord zonde staat namelijk voor verschillende
begrippen in het Hebreeuwse taalgebruik. Dit zijn in drie
grote lijnen de belangrijkste zondebegrippen zoals we ze in
de taal van de Bijbel tegenkomen: allereerst is zonde zoveel
als tegen God of iemand ingaan en daardoor is zondigen
eigenlijk het doel missen ofwel de goede weg missen
(Ri..10:10; Gen.20:9). Een ander Hebreeuws woord dat in
het OT voor zonde wordt gebruikt, kunnen we vertalen met
‘het kromme, verdraaide’, zoals bv. in Psalm 18:24, waar het
in de NBG vertaald wordt met ‘ongerechtigheid’ en in de
NBV met ‘kwaad’. Dan is er nog een kant aan de zonde die
we zouden moeten beschrijven als ‘rebellie, opstand’ (bv.
tegen de vader zoals in Jes.1:2; tegen de bestaande orde in
1Kon.12:19 en tegen de wet van God in Hos.8:1).
In willekeurige volgorde samengevat kunnen we over zonde
en de gevolgen ervan het volgende zeggen: zonde is opstand
tegen de ordening en de heerschappij van God. Het is een
daad uit de eigen wil van de mens, ingegeven door een slecht
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hart
met
als
specifieke
kenmerken
hoogmoed,
ongehoorzaamheid en onrechtvaardigheid, haat en
verloochening,
ontrouw
en
ongeloof.
Zonde
is
ongehoorzaamheid aan de wil en de bedoeling van God. Wie
de heerschappij van God verwerpt, wordt daarmee niet vrij,
maar een slaaf van het boze (Gen.4). De boze macht zal het
menselijke leven bedreigen en verontrusten. Zo zijn ziekte en
dood als verschijnselen directe gevolgen van de zonde. Door
de zonde is de verhouding tussen man en vrouw niet langer
paradijselijk harmonieus, maar een moeilijke verhouding met
conflicten en begeerte geworden. Idem dito de verhouding
tussen mensen, volken en rassen. Ook op sociaal en
economisch gebied strekt de straf van God over de zonde
zich uit. Zelfs de veroordeling van de aarde heeft van doen
met de schuld van de mens (Gen.3:17-19, ‘om u’). Zo vreet
de zonde door op alle terreinen van het leven. Een oneindig
scala van gezamenlijke en persoonlijke moeiten en negatieve
affecten is het gevolg.
Het gaat hier zeker niet alleen over de seksuele zonden en de
begeerte naar bezit of macht. De zondelijsten in de Schrift
geven onder meer met de term ‘werken van het vlees’ er
breder zicht op: ‘Het is bekend wat onze eigen wil allemaal
teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20
afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en
woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en
slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal
de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze
dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het
koninkrijk van God.’ (Gal.5:20,21; zie ook Kol.2:5-11; vgl.
Rom.1:18-32).
Zonde betekent dus dat een bestaande heilzame verbinding
verbroken wordt, waar veel uit voort vloeit. De mens breekt
het verbond dat God met hem en hij met God gesloten heeft.
De mens zondigt tegen de verplichting van trouw aan God en
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dan ook tegen de gerechtigheid ten opzichte van de
medemens.
De diepliggende oorzaak van de zonde is het eerder
genoemde kwaad, een macht van leugen en dood waaraan de
mens is blootgesteld en waarvoor hij bezwijkt (Gen.3:1-7).
Het verzet van de mens tegen God en de ongehoorzaamheid
aan zijn geboden zijn zo chronisch, dat het kwaad
beschreven wordt met het beeld van onuitwisbare vlekken
die op onze huid zitten (Jer.13:23). Dieper nog wordt het
beschreven in termen, waarin wordt gezegd dat de mens een
stenen hart heeft (gekregen) voor de vriendschap en liefde
van God (Ez.11:19; Zach.7:12). Mijn woordgebruik in het
schrijven over ‘de mens’ kan deze voorbeelden nogal
afstandelijk maken. Maar het gaat gewoon over u en mij, het
betreft jou en ons. Zonder verbinding met de levende God,
zonder de inwerking van zijn genade zijn wij verstokte en
onverloste zondaren. Ieder van ons. En we missen de
heerlijkheid die de Schepper met ons voor heeft.
Schuld en boete, misdaad en straf
Daarbij komt nog, zoals we zagen, dat de daadwerkelijke
zonde ook schuld tot gevolg heeft. Dit wil zeggen: het feit
dat mensen zondigen door een overtreding of een verkeerde
daad te begaan, wordt beschouwd als iets waarvoor geboet
moet worden. Daardoor komt er door de zonde een schuld te
dragen, als een last die de mens met zich meetorst (Gen.4:13;
Jes.1:4). Die schuld heeft zulke dramatische gevolgen, dat
het in de Bijbel wordt beschreven met het beeld van een
ziekte die aanvreet en verteert (Jes.1:6; Hos.5:13). De schuld
werkt als een oorzaak van veroordeling en straf en roept de
heilige toorn van God op om de straf uit te voeren.
In het OT kunnen zonde en schuld tegenover God door
berouw, offer en priesterlijke vrijspraak worden weggedaan.
Daarbij komt dat wie gezondigd heeft zich met degene tegen
wie men gezondigd heeft moet verzoenen. Bij de verstoring
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in de relatie tussen God en de mens heeft Hij wegen tot
verzoening gewezen. Zo schenkt God in het oude Israël door
de offerdienst bevrijding en verzoening van zonden die een
mens uit zichzelf niet tot stand kan brengen. In het NT wijst
de Hebreeënschrijver op de vervulling van die
oudtestamentische offerdienst, namelijk in en door Christus
(Heb.4:14-16 en 10:5-7). Hieruit blijkt dat verzoening met
God voor ons vandaag de dag gebaseerd is op het
allesovertreffende offer van Jezus, de Messias (2Kor.5:20).
In het Nieuwe Testament worden in het begrip zonde vooral
de macht van het kwaad en de voorstelling van het stenen
hart benadrukt: alle mensen zondigen en staan daardoor
schuldig voor de beoordelende God (Rom.1:18vv.; 3:23;
Gal.3:22). Door de komst van Jezus Christus wordt de zonde
van nog een andere persoonlijke kant benadrukt: wie Hem
verwerpt en niet in zijn woorden gelooft, laat zich door de
Heilige Geest niet overtuigen van zonde. Die leeft in de
zonde van het ongeloof (Joh.16:8vv.). Paulus stelt vast dat de
zonde met de eerste mens Adam in de wereld is gekomen en
de mensen volledig heeft onderworpen, aan zich heeft
gebonden (Rom.5:12vv.; 6:6 en 17; 7:14, 17 en 20).
Wie zal nu werkelijk zeggen wat zonde is?
In het dagelijkse taalgebruik is het begrip zonde afgesleten
tot ‘iets dat jammer is’. Door veelvuldig gebruik van het
woord zonde kan het voor kerk- en gemeentemensen
gemakkelijk vervlakt zijn geraakt, niet meer dan een klank.
Toch is zonde iets om van te schrikken! Het gaat bij het
bijbelse begrip zonde over meer dan een gebrek, waar wel
wat aan te doen is. Het is meer dan een zwakheid, die je te
boven kunt komen, als je maar wilt. Wanneer men zich niet
door de Bijbel laat gezeggen en leiden, heeft men over het
algemeen een nogal optimistische kijk op de mens. De
gedachte die in de tijd van de Verlichting (eind 17de en 18de
eeuw) opgeld deed, heerst nog steeds, namelijk dat de mens
in beginsel goed is, er zijn wel storingen en remmende
45

factoren, maar die moeten nu juist overwonnen worden.
‘Komt goed…’, zegt men.
Zonde, zoals we dat uit de Bijbel hebben leren kennen, is een
religieuze term. Wanneer wij ons afvragen wie de mens is,
wat goed of kwaad of zonde is, dan moeten we daarvoor dus
bij God te rade gaan. De Schepper moet zeggen wie zijn
schepsel is en in welke hoedanigheid wij leven. Wij leren de
zonde pas als zonde kennen bij het licht van de openbaring
die God daarover geeft in de Bijbel. Wat zonde is, beschrijft
Gods Woord op vele wijzen, waarbij Hij behalve de
ontstaansgeschiedenis ervan (scheppingsverhaal) ook zijn
goede wil aangaande de mensen heeft bekend gemaakt. De
kennis van wat zonde is, komt voor ons van buitenaf.
Wie niet aanvaardt wat de Bijbel over de zonde zegt, gaat
gemakkelijk uit van wat de (meerderheid van de) mensen
goed en kwaad noemen. Dat brengt ons dan op allerlei
verklaringen en verontschuldigingen voor het kwade. Maar
zo komen we niet tot de kennis van wat zonde nu werkelijk
is.
De aard van de zonde als daad en macht
We zagen uit Gods Woord dat zonde naar haar aard
vijandschap is tegenover God. De wortel van de zonde kan
worden gekenmerkt door begrippen als hoogmoed,
ongehoorzaamheid en ongeloof. Uit de woorden van Jezus
kunnen we opmaken dat het begrip zonde kan worden
samengevat met liefdeloosheid (tegenover de Here God en
de mensen). Kenmerk van alle zonde is, dat we God en de
naaste niet van harte en met alles wat in ons is liefhebben.
Dat we God niet de eer geven die Hem als Schepper en
Onderhouder van al wat leeft rechtmatig toekomt. Zonde is
in de kern miskenning van Gods liefde.
De eerste zonde was een daad die aangaf dat de mens van
binnenuit besloten had de van God gestelde orde en regel aan
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te tasten en te overtreden. De eerste zonde was een complex
van zonden. Het was een wantrouwen in de mens naar God,
uit ongeloof. Het was zelfverheffing: als God willen zijn. Het
wezen van de zonde is eigenliefde ofwel egoïsme, trots. Het
was ongehoorzaamheid tegen Gods gebod vanwege het zelf
alles willen uitmaken en autonoom willen zijn van de mens.
Trekken van deze kenschets van de oorspronkelijke zonde
zijn in onze dagelijkse zonden te herkennen. Dat komt omdat
de zonde niet maar slechts een daad van een enkeling is,
maar dat zich daarin een verkeerde gerichtheid van de mens
openbaart. Zonde is de boze macht die zijn gif in ons leven
drijft. De koorts van de kwade verleidingen woelt in ons,
waardoor we in een strijd gewikkeld raken waaruit we
onszelf niet kunnen redden. Zo werkt de zonde in ons leven
als de onrust van de invloed van de boze. Zo zijn er in grote
lijnen twee vormen van zonde. De actuele zonde bestaat uit
de zonden die we begaan. De zonde als intrinsieke macht is
erger, dat is de zonde die we zijn! Ik zondig omdat ik een
zondaar ben. De zondemacht heeft zich in onze natuur
genesteld en beïnvloed al onze neigingen en verlangens. Op
de bodem van ons hart is een vreemde neiging aanwezig, een
aangeboren egoïsme: ik wil wat ik wil en wanneer ik het wil.
De zonde als een altijd aanwezig onderdeel van de
menselijke aard, zeg maar een gen voor het kwaad. Het
christelijke geloof is in die zin optimistisch, dat ze er van uit
gaat dat deze negatieve neiging overwonnen kan en moet
worden. Ons geloof is in een metafoor een vorm van
hartchirurgie: we ontvangen een nieuw en voor God
kloppend hart, een nieuwe Geest in ons binnenste!
Het faalmechanisme van zonde is dan ook te omschrijven als
missen, het doel missen. Zonde is een misslag, een handeling
waardoor we het door God gestelde doel missen en niet aan
onze bestemming beantwoorden. Zonde is opstaan tegen en
afvallen van Iemand die ons liefheeft, rebellie tegen God.
Het is dwalende de weg kwijt zijn, maar dus ook een
verkeerdheid, een macht die over mensen heerst. Het is daad
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en staat, zonde en zondigheid. Wij mensen hebben in dat
alles gezondigd tegenover God, de heilige en liefdevolle
Schepper, die het allerbeste met zijn schepsel voorheeft. En
daarom: schepping en zondeval verklaren ons aangeboren
verlangen naar God en onze aangeboren angst voor Hem. We
hebben God nodig omdat Hij onze Vader is en we zijn bang
voor Hem omdat we ons zelf door middel van de zonde tot
zijn vijanden hebben gemaakt. We missen in die dubbelheid
zijn bedoeling met ons leven.
De ernst van de zonde in het Oude Testament
In Genesis 4 wordt na de doodslag door God tegen Kaïn
gezegd: ‘De zonde ligt als een belager aan de deur, wiens
begeerte naar u uitgaat, maar over wie jij moet heersen.’ Dit
spreken van God tegen Kaïn is bedoeld om hem tot
zelfinkeer te brengen. Twee wegen worden hem
voorgehouden: het goede doen, dat tot ‘opheffing’ leidt en
het kwade doen, dat ruimte geeft aan de zonde. De zonde
wordt hier voorgesteld als een zelfstandig wezen.
Bijvoorbeeld als een roofdier dat gereed staat om de mens te
bespringen. Het is belangrijk dat Kaïn dat ‘beest’ in bedwang
houdt. Omdat God het hem voorhoudt, kan en moet hij
erover heersen. Hier komt dus opnieuw de verleiding tot
zondigen naar voren en hoe belangrijk het is daar in Gods
kracht tegenin te gaan (vgl. Jak.1:12-15; Rom.2:6-11)!
Door te zondigen wordt volgens een andere bijbelse
voorstelling iets in het leven geroepen dat een eigen bestaan
gaat leiden en wat zonder Gods hulp niet te stuiten is:
‘Indien iemand tegen zijn naaste gezondigd heeft, en deze
een eed van hem vergt, waardoor hij een vloek over zich
inroept, en hij die eed komt afleggen vóór uw altaar in dit
huis, hoor Gij dan in de hemel, en grijp in, en richt uw
knechten door de goddeloze schuldig te verklaren en zijn
handelwijze op zijn eigen hoofd te doen neerkomen, en door
de rechtvaardige vrij te spreken, en hem te doen naar zijn
gerechtigheid.’
(1Kon.8:31-32). Het is zonder Gods
ingrijpen als een plaag die om zich heen grijpt, een negatieve
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De beeldspraak in Jeremia 17:1 is als volgt: ‘De zonde van
Juda staat geschreven met ijzeren stift, gegrift met diamanten
spits in de tafel van hun hart en in de hoornen van hun
altaren…’, waarbij het gaat om de hardnekkigheid van de
zonde. In de zonde hebben we van doen met iets
onuitwisbaars in het hart van de hier aangesproken mens.
Het ingewikkelde karakter van de zonde blijkt onder meer
daaruit dat door het zondigen van een persoon iets in gang
gezet kan worden dat de gehele gemeenschap treft waarin die
persoon leeft (vgl. Num.16:22; 2Sam24:17). Hier is ook het
mechanisme getekend van onze verbondenheid met de
zondeschuld van Adam (Gen.3). Adam kreeg van God een
zodanige plaats toegekend, dat de zonde van Adam werd
verbonden met al zijn nakomelingen.
Wat een ellende
David doet er in Psalm 51 boete over: ‘Tegen U, U alleen,
heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen’. De
overtreding van David had wel degelijk ook betrekking op
ernstige zonden tegenover zijn naasten (echtbreuk en
moord), maar David ervoer het zo dat hij in dat alles inging
tegen de heilige wil van God. Het verschrikkelijke kwaad
wat hij deed erkende hij ten diepste als zonde voor God.
De apostel Paulus zegt het veel later zo: dat de gezindheid (!)
van het vlees vijandschap is tegen God, want het (vlees, de
oude, zondige natuur) onderwerpt zich niet aan de wet God
(Rom.8:7). De oude apostel Johannes schrijft kort en bondig:
‘De zonde is wetteloosheid.’ (1Joh.3:4).
We zagen: door de zonde is de mens in een verkeerde
verhouding tot God en daardoor ook tot zijn medemens
gekomen. De eerste hoofdstukken van het OT laten duidelijk
zien wat de gevolgen van de zonde zijn: ontwrichting van
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alle verhoudingen. De geschiedenis bevestigt en onderstreept
wat de Schrift ons over de gevolgen van de zonde
bekendmaakt.
Het leven van de mens wordt in het NT door de apostel
Paulus aangrijpend beschreven, zoals b.v. in Rom.3:
‘Niemand is rechtvaardig, ook niet een, er is niemand die
verstandig is, niemand die God ernstig zoekt; allen zijn
afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand
die doet wat goed is, zelfs niet één.’
De Bijbel laat ons deze trieste werkelijkheid zien zoals die is,
maar laat het daar niet bij. God spreekt in zijn Woord over
zijn verlossende daden in Jezus Christus. Hij alleen kan ons
van de ellende naar het geluk leiden. Daarom is er hoop! Je
kunt zo’n sterk gevoel van eigen zondigheid hebben, dat het
je bijna tot wanhoop brengt. Daarom kunnen we niet zonder
het zicht op de liefde van God om ons door het werk van
Jezus Christus te verlossen. Een overtuigde zondaar die
berouw heeft, zal door de prediking van de vrije genade de
verlossing bij Christus zoeken en daar vrijspraak ontvangen.
Dan komt er ruimte van binnen om te doen en ervaren wat er
in Psalm 2 staat: ‘Dient de Here met vreze (ontzag) en
verheugt u met beving (eerbied, respect). Welzalig allen die
bij Hem schuilen!’ Alleen zo komt het goed!
De ernst van de zonde in het Nieuwe Testament
In zijn brief aan de Romeinen grijpt de apostel Paulus terug
op de geschiedenis van Genesis 3 (5:12). Als hij nadenkt
over het menselijke bestaan is dat zijn vertrekpunt. In grote
lijnen maken we het volgende uit zijn woorden op: er is een
gebod of wet die bepaalt dat mensen die zondigen als straf op
de zonde moeten sterven. Dit is Gods oordeel over ons doen
en laten. Adam overtrad het gebod van God en vond als straf
de dood. Ook de mensen die vanaf Mozes de woorden van
God over goed en kwaad (de wet) gehoord hebben en
zondigen, vinden eveneens als straf de dood. Ook de mensen
tussen Adam en Mozes zijn gestorven. Uit het sterven van de
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mensen tussen Adam en Mozes leidt de apostel onze
menselijke betrokkenheid bij de zonde van Adam en zo de
algemeenheid van de zonde af. Alle mensen hebben
gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Rom.3:23;
vgl. 3:9; 5:12). Alle mensen zijn schuldig en daardoor in
dezelfde betreurenswaardige situatie. De ‘heerlijkheid van
God’ is hier Gods eigen heerlijkheid, de goddelijke
heerlijkheid, waarnaar de gelovigen uitzien, maar waarvan
we de invloed door de verstoorde relatie sinds Adam
verloren hebben. Uit de zonde van mensen en uit de
gevolgen blijkt, dat wij met de rug naar God toestaan en
leven.
De boodschap van de gehele Bijbel is, dat wij allemaal, ieder
persoonlijk en alle mensen samen, te ver heen zijn om nog
datgene van onszelf te maken wat God met ons voorhad. We
kunnen het op eigen houtje niet goed maken met God, niet
met onze naast en zelfs niet met onszelf. Wat wij nodig
hebben is een nieuw begin, een nieuwe schepping, een
schone lei. En dat is volgens het Evangelie wat God ons in
zijn Zoon Jezus Christus geschonken heeft! Hij werd mens,
leefde zijn veelbewogen leven en stierf aan het kruis om ons
volkomen te verzoenen met God en ons een nieuw leven te
geven, het leven van God. Dat leven is er voor ieder die
gelooft en zo dit leven als gave wil ontvangen. Ik ben en
samen zijn wij aangewezen op de ene vergeving van onze
zonde die God ons in Jezus Christus schenken wil. Dit is de
blijde boodschap van de Bijbel: de zonde heeft niet het
laatste woord met de straf. God heeft het eerste en het laatste
woord in de genade, namelijk voor ons mensen om
vergeving te ontvangen, wat geldt voor een ieder die gelooft
(Joh.3:16-21; Rom.3:21vv.; Rom.5; 6) en zo een relatie met
Christus aangaat.
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OVER DE GENADE
Genade is de goedheid van God, die Hij meedeelt aan
mensen die het niet verdienen. Het is genade te mogen
geloven! Het is uitwerking van Gods genade om te geloven
dat Jezus Christus voor jouw zonden is gestorven. Door
genade worden we gered van de macht van de zonde (Ef.2:110; Rom.6, 7 en 8!, vgl. comm. SBNT 7A) en worden we
levend voor God. Zonde mag in een boek als dit eigenlijk
alleen aan de orde komen in het licht van Gods genade. Er is
alle reden om de ernst van de zonde niet te onderschatten.
Daarom heb ik er zo breedvoerig bij stil gestaan. Wij maken
deel uit van een samenleving die meent het zonder God te
kunnen stellen en niet door heeft dat dit leidt tot een
verworden en bedorven cultuur. In het moderne levensgevoel
is weinig zicht op het bijbelse schuldbesef en daardoor nog
minder op de bevrijdende kracht van de genade. Van deze
postmoderne levenssfeer hebben wij die geloven een forse
tik mee gekregen! Niemand ontkomt aan de cultuur waarin
we leven. Zaken als overtuiging van zonde en berouw lijken
ook in de christelijke gemeente te veel uit beeld geraakt. Het
geloof wordt door velen nogal luchthartig beleefd. Ik meen
echter dat voor een christen, naast alles wat het nieuwe leven
vorm geeft, de gevoeligheid voor de eigen zonde wel eens
een graadmeter kan zijn voor de eigen geestelijke staat en
toestand. De krachtige heenwijzing naar levensverdieping in
de woorden ‘Ken jezelf’, geldt zeker voor iemand die uit
genade de persoonlijke omgang met God heeft leren kennen!
Samen met de remedie ‘Ken Christus’ vormen deze twee
opdrachten een betrouwbare weg voor het nieuwe leven.
Zonde en genade
De zonde is niet zo gemakkelijk te lokaliseren en te
ontdekken. Je zegt niet gemakkelijk waar het precies
vandaan komt, hoe het ontwikkelt en vorm krijgt. De zonde
is een harde, onbegrijpelijke feitelijkheid en blijft ten diepste
een groot raadsel. Maar in het Evangelie zien we hoe God
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het kwaad en onze zonde te lijf gaat. Alleen in het licht van
Gods openbaring komt het kwaad helder aan de dag en wordt
het finaal bestreden. Daar blijkt een hele weg voor nodig te
zijn. We noemen dit wel de weg van Gods genade door
Christus in de bekering van mensen. In de Bijbel lezen we
over wat God heeft gedaan aan onze hopeloze nood van de
zonde. Ook horen we daar wat wij mogen en moeten doen
om te leren leven uit Gods liefdevolle genade. Ik doe hier en
in de volgende hoofdstukken een poging om een antwoord te
geven op de vraag naar de verhouding van zonde en genade.
De mens door God
De openbaring van het leven zoals we deze in de Bijbel leren
kennen, laat zien dat elke mens geschapen is met als doel om
tot eer van God te leven. Wie dit mag beamen en vanaf een
zeker moment daar van uitgaat, heeft een belangrijk
uitgangspunt voor het leven gevonden. Wie weet waarom
God ons geschapen heeft en ziet hoe de huidige
werkelijkheid verworden is, die zal begrijpen waarom
levensvernieuwing noodzakelijk is. Die innerlijke
vernieuwing noemt de Bijbel wedergeboorte ofwel ‘geboorte
van bovenaf’. Deze noodzakelijke vernieuwing vereist
allereerst een erkenning van onze geestelijke armoede en
kwetsbaarheid. We zijn als natuurlijke mens geboren en
voldoen niet aan het hoge plan en de roeping van God met
ons leven om Hem te verheerlijken. We stralen en dragen
zijn beeld niet uit. Mensen zijn bedoeld als een prisma,
waardoor het licht van Gods heerlijkheid in vele kleuren
doorbreekt. De zonde heeft de prisma echter ondoorlaatbaar
gemaakt, waardoor God niet de Hem toekomende hoogste
eer ontvangt. Dat gaat elk mens aan. Het gaat niet buiten ons
om. Ook wij hebben de heerlijkheid van God, zoals de eerste
mens het deed, bewust of onbewust geminacht door
wantrouwen. Ondankbaarheid en ongehoorzaamheid aan
Gods goede geboden heeft onze levensprisma verder
vervuild. We zijn van God vervreemd geraakt. Waar is de
weg terug? Hoe komt dit ooit weer goed?
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Het Evangelie spreekt ons van Godswege aan als de
boodschap van verzoening met God en vergeving in Jezus
Christus en van vernieuwing door het werk van de Heilige
Geest. Door Gods werk ten behoeve van ons kunnen wij
weer aan zijn plan en bedoeling gaan voldoen, al blijft het
hier op aarde nog ten dele. Het Evangelie toont de weg terug
naar Hem die ons liefheeft en is een krachtig appèl om niet
zonder God te leven. Aanbod van liefde en genade.
Wat moeten wij doen om aan die genade deel te krijgen?
God maakt in woorden bekend wat Hij in daden voor ons
deed. In de vorm van duidelijke herhalingen en aansporingen
leren we in het Nieuwe Testament de weg van verlossing
heel nadrukkelijk kennen. De woorden van de Here Jezus en
de apostel Paulus hierover zijn zo eenvoudig dat iedereen het
kan begrijpen: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn
Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar
te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie
in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie
niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde
geloven in de naam van Gods enige Zoon.’(Joh. 3:16-18); en:
‘Het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade,
die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze
Here.’ (Rom. 6:23).
De apostel Petrus herinnert ons er wel aan dat die weldaden
van Gods genade alleen maar aan nederige mensen gegeven
worden ‘In de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de
minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen,
maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ (1Pet.5:5). Dat
wil zeggen aan hen die bereid zijn (gemaakt) een gunst te
ontvangen. De weldaden die Jezus door zijn dood verworven
heeft, komen ten goede aan u en mij wanneer we berouw
over onze zonde(n) hebben en op God (leren) vertrouwen.
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Wat Christus ten behoeve van ons heeft gedaan, moeten wij
als een schat aannemen en vandaaruit door zijn Geest gaan
leven uit de rijke beloften die God geeft. In berouw en geloof
samen vormt zich de bekering van ons hart. Het gaat daarbij
om afkeer van zonde, opstand en ongeloof, alsook om
vertrouwen in Gods weg en werk. Wij worden zelf, heel
persoonlijk, tot berouw en bekering opgeroepen! Het is onze
verantwoordelijkheid om te reageren, maar het reddend
antwoorden kunnen we alleen waar maken dankzij God
(Hand.11:18; 16:14).
De oproep tot bekering, zoals die in de Bijbel tot ons komt, is
daarom gave en opdracht. Het is Gods werk en daaruit komt
voort onze verantwoordelijkheid. Je leest hierover in de
Bijbel op meerdere plaatsen:
‘Jezus zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is
nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.’
(Mar.1:15)
en
‘Hij heeft ons, die dood waren door onze zonden, samen met
Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade
gered. 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt
en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus
Jezus. Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe
overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is
door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers
gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf;
het is een geschenk van God.’ (Efeze 2:5-8)
en
‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat
Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te
behouden,..’ (1Tim.1:15).
en
‘Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God
geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit
hem geboren zijn.’ (1Joh.5:1).
en
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‘Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam
zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn
tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid,
uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is
het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken
in u werkt.’ Fil.2:13,14). Zie verder o.m. Hand.3:19; 5:31;
11:18; 16:14,31; Ef.2:5,8; 1Joh.5:1; en vgl. Deut. 30:6; Jer.
24:7; Ez.11:19,20; 36:26,27.
Bekering vraagt een overtuigde keuze, waarmee we afstand
doen en nemen van de zonde, ons onderwerpen aan Jezus
Christus en ons vertrouwen op Hem alleen stellen. Het leven
waarin de gehoorzaamheid aan Jezus Christus centraal staat,
heeft dus van doen met een menselijke beslissing, maar is zo
veel meer dan dat! Echt geloof bestaat uit deze verschillende
elementen: bekering én wedergeboorte: het is gelovig
berouw, dat omkering van onze houding tot God inhoudt,
wat voortkomt uit het indrukwekkende wonder dat in je
leven verricht wordt door de Heilige Geest.
Wat moet ik doen om behouden te worden?
Opdrachten en beloften die we daarover in de Bijbel lezen,
zijn:
‘Geloof in de Here Jezus en u zult gered worden.’
Hand.16:31
‘Zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht
gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam
geloven.’ Johannes 1:12
‘Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om
vergeving te krijgen voor uw zonden.’ Handelingen 3:19
Christus werd ‘voor allen die Hem gehoorzamen een bron
van eeuwige redding.’ Hebreeën 5:9 en het al eerder
genoemde:
‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon
heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te
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vellen, maar om de wereld door Hem te redden.’ Johannes
3:16,17
Echt geloof gaat altijd samen met en komt voort uit een
verandering van onze innerlijke gesteldheid, die door Gods
Geest in ons wordt gewerkt en die we wedergeboorte
noemen. Hierdoor wordt wantrouwen afgebroken en
vertrouwen opgebouwd. De openheid en ontvankelijkheid
voor wat God wil, komen ten diepste van Hogerhand
(Fil.2:13), wanneer een mens als door een groot mysterie een
nieuwe schepping wordt, en zo weer een aandeel krijgt in het
uitstralen van iets van de schittering van Gods heerlijkheid.
Dit vanwege de indrukwekkende werkelijkheid van het
geloof, dat bestaat uit vertrouwen in de vergeving van God,
in de beloften van Jezus Christus en in de kracht van de
Heilige Geest. Dit geloof verbindt mij met Christus en brengt
mij tot Gods doel met mijn leven. Deze werking van Gods
genade eindigt niet met de verlossing van zonden. De Here is
de Gevende bij uitstek! Hij schenkt wie gelooft in Jezus
Christus zijn Geest, zijn Woord, zijn Gemeente, zijn leiding
en nabijheid. Hij geeft de kracht en de mogelijkheden om in
dit nieuwe leven tot Gods eer te dienen en tegen de zonde te
strijden. Van genade leven is dus niet alleen dankbaar zijn
om wat Jezus voor ons heeft gedaan, maar het is zeker ook
uit de kracht van die genade en door gebruik van zijn
genadegaven Hem eren die alles voor ons geworden is.
Over dat leven van discipelschap gaan de volgende
hoofdstukken in dit boek. Over de bekering en wat daar
verder mee samenhangt wordt in het volgende hoofdstuk
verder nagedacht. Want laten we dit niet vergeten: er is geen
apart innerlijk geestelijk leven. Geestelijk leven is het
gewone leven met alles erop en eraan, maar dan geleefd voor
het aangezicht van God. Bekering is ook geen innerlijke
bekering alleen, maar altijd concreet, verbonden met het
gaan en staan in het dagelijkse leven, in onze huidige de
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maatschappij, opnieuw met alles erop en eraan. Hoe moeilijk
ook.
Duidelijk is tenslotte wel dit: om van een mens een gelovig
mens te worden, is Gods genade nodig. Wie daaraan twijfelt,
weet niet wat een gelovige is en weet niet wat een mens is.
Genade van God, zo rijk en vrij
Genade is Gods vrije gunst. Het is genade dat God in zijn
goedheid ons kleine en altijd maar tegenstrevende mensen
toch nog het leven geeft. Door de zonde was het leven totaal
verbeurd verklaard. Genade is het dat God de zon doet
opgaan over bozen en goeden. Genade is inzien dat wij leven
uit Gods grenzeloze goedheid. Het Evangelie van Jezus
Christus is een genadeboodschap die erom vraagt in geloof
ontvangen en beleefd te worden. Een mens kan niet anders
gered worden dan door genade alleen. Het is genade te
mogen leven uit het geloof dat God ons in Christus liefheeft
en ons een nieuw leven geeft door Geest en Woord. Het is
genade dat God ons tot zijn kinderen wil maken en in ons
leven aanwezig wil zijn. Genade is het, dat Hij die zich ten
behoeve van ons in de dood gegeven heeft, Jezus Christus,
wie zich aan Hem toevertrouwd, vervult met zijn Geest, door
welke Geest Hij bij en in ons blijft. Vergeving van zonde en
vrijspraak voor Gods rechtbank is genade: door God zelf
duur betaald en door wie gelooft in verwondering ontvangen.
Genade is die levende omgang met God, die bij ons het besef
doet groeien dat we afsterven naar de oude mens om in
geloof levend gemaakt en opgebouwd te worden in/naar de
nieuwe mens. Genade zijn de vele gaven van de Geest en de
natuurlijke talenten die God ons schenkt om daarmee
dienstbaar te zijn in komst van zijn koninkrijk. Hoop op een
heerlijke toekomst en troost voor het moeilijke leven zijn
genadegaven van God. De gemeente van Jezus Christus is de
verwerkelijking van het genadeverbond dat God met ons wil
aangaan. Het is genade om de gemeenschap der heiligen te
mogen kennen en er deel van uit te maken. Het is
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wonderlijke genade om hoog te mogen opgeven van een rijke
God die deze arme zondaar heeft verlost en hem doet leven
uit de genade van Christus alleen. Lofprijzing en aanbidding
zijn de uitwerking van zulke ontvangen genade in een leven
van ervaren waarheid. De vreugde van het geloof is genade
van God. Genade van God zo rijk en vrij, dat leven is open,
ook voor mij!
De inhoud van het volgende lied vormt een heel persoonlijke
samenvatting van wat ik in dit hoofdstuk heb geschreven
over zonde en genade, alsook over de weg die God met een
mens gaat:
Vaste Rots van mijn behoud,
Als de zonde mij benauwt,
Laat mij steunen op Uw trouw
Laat mij rusten in uw schaûw
Waar het bloed door U gestort,
Mij de bron des levens wordt.
Jezus, niet mijn eigen kracht,
Niet het werk door mij volbracht,
Niet het offer, dat ik breng,
Niet de tranen die ik pleng,
Schoon ik ganse nachten ween,
Kunnen redden, Gij alleen.
Zie, ik breng voor mijn behoud,
U geen wierook, mirre of goud,
Ledig kom ik arm en naakt,
Tot de God die zalig maakt,
Die de zielen kleedt en voedt,
Die ze troost en leven doet.
Eenmaal als de stonde slaat,
Dat mijn lichaam sterven gaat,
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Als mijn ziel uit de aardse woon,
Opstijgt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in Uw schoot,
Berg mijn ziele voor de dood.

Jacqueline E. van der Waals (1868-1922)
Oorspronkelijk: Rock of ages; Augustus M. Toplady, 1776
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4. Bekering

De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar
(Lucas 18:9-14 NBV)
Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en
anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10
‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een
was een Farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De
Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik
dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig
of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben
als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een
tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter
bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar
de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de
borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg
jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de
ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf
verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert
zal verhoogd worden.’
In de woorden van Jezus vinden we met regelmaat
voorbeeldverhalen. De Bijbel is vol van beelden en
beeldspraak, omdat ze tot stand is gekomen bij een volk, dat
bij voorkeur levendig sprak. Beeldende en poëtische taal is
tot op heden kenmerkend voor de oosterling. Zo’n verhaal
wil dan een concreet voorbeeld ter navolging geven of er
wordt een geestelijke werkelijkheid in beschreven die een
vergelijking op het oog heeft met het leven van de hoorder of
lezer. Het gaat er vooral om dat de kern van het verhaal diep
tot ons doordringt.
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Wat is dat toch met die belastingambtenaren? Ze laten de
mensen in hun rayon te veel betalen en zetten het
gefraudeerde geld op hun eigen rekening. Dat soort lui heult
met de vijand om er zelf beter van te worden. Van God noch
gebod trekken zij zich iets aan. Hun god is het geld.
En dan het gebed van deze tollenaar! Jezus sprak erover, in
deze gelijkenis: ‘En de tollenaar stond van verre en wilde
zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg
zich op de borst en zei: O God, wees mij, zondaar, genadig!
En de Here Jezus voegde er aan toe: Deze man keerde
gerechtvaardigd naar huis terug’ (Luc. 18:13).
Een voorbeeld van bekering
Wat is er aan de hand met die tollenaar? Wat is er met hem
gebeurd, dat hij zo veranderd is? Uit zijn gebed en de
woorden die Jezus over hem spreekt, wordt duidelijk wat
bekering is. Over die diepgaande omkeer is nog wel meer te
zeggen, maar hier zien we een aantal wezenlijke elementen
van wat de Bijbel bekering noemt.
Er is Godsbesef: ‘O God!’ We kunnen ons voorstellen dat
deze man door de zonde en het bedrog van de rijkdom in een
ellendige staat is terechtgekomen. Nu is hij blijkbaar gaan
inzien dat hij een rechtvaardig God tegenover zich heeft. Op
andere bijbelplaatsen lezen we dat deze overtuiging van
zonde, gerechtigheid en oordeel door de Heilige Geest in het
hart van een mens wordt gewerkt. De Geest gebruikt in onze
situatie daarvoor het Woord, de prediking van het Evangelie,
dat oproept om ons tot God te keren.
Behalve de Godskennis geeft de tollenaar verder blijk van
zelfkennis: ‘Wees mij, zondaar, genadig!’ Deze twee staan in
nauw verband met elkaar, Godskennis en zelfkennis. Hoe
helderder het licht schijnt, des te scherper valt de schaduw
(vgl. Jes. 6:1-7). Het geweten van de tollenaar is gaan
spreken en dat wees hem als een rechter op zijn zondeschuld.
Hij noemt zijn grootste probleem dan ook bij name: ik ben
een zondaar. Dit is een onmisbaar onderdeel van wat de
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Bijbel de bekering noemt: overtuiging van zonden. Maar
daar blijft het niet bij. Hij gaat met zijn zonde naar het enig
juiste adres; hij bidt tot de HERE, de God van Israël, die
overtreding en zonde vergeeft.
Ten derde is daar berouw. Dat is het geschokt zijn door de
diepe kloof tussen Gods wil, liefde en heiligheid enerzijds en
de zonde in de mens anderzijds. Berouw hebben is droefheid
ergens over hebben omdat men heeft gezondigd. De tollenaar
kwam tot de ontdekking in welke ellendige toestand hij zich
tegenover God bevond en hij heeft daarover diep innerlijk
verdriet. Jezus zei dat de man zichzelf op de borst sloeg. Dat
was een uiting van wat er van binnen in hem omging. Hij
smeekte tot God: ‘Wees mij genadig’. Letterlijk staat er: ‘O,
God, wordt ten opzichte van mij genadig gestemd’; dat wil
ook zeggen ‘vergeef mij’, en zo maakt deze arme zondaar
aanspraak op het rijke wonder dat God ook in ons leven wil
schenken: genade en verzoening van onze zonden.
Waarachtig berouw begint daar waar men zichzelf in de
totale eigen schuld ziet en het wordt een genadige weg als
men zo, zonder excuus of zelfverdediging tot God om
vergeving vraagt. Het oude leven en het zelfbewuste eigen ik
krijgen de doodsteek. Wanneer iemand zo met zijn berouw
tot de levende God gaat, dan is er sprake van een innerlijke
ommekeer die uitwerkt in het dagelijkse leven. Dat behoort
bij wat de Bijbel bekering noemt. De nederige houding van
de tollenaar geeft daar blijk van, alsook de woorden van zijn
belijdenisgebed. Hoe het verder met de belastingambtenaar is
gegaan weten we natuurlijk niet, want hij trad op in een
gelijkenis. Maar de laatste woorden van Jezus over hem
vormen het mooie sluitstuk: ‘Deze keerde gerechtvaardigd
naar huis terug’. Dat wil zeggen dat hij de verzoening en de
vergeving waarom hij had gebeden ook werkelijk had
aangenomen. De bekeerde tollenaar heeft zichzelf vernederd
om in vertrouwen alles bij God te zoeken en het van Hem
alleen te verwachten. Zo heeft hij ook daadwerkelijk
gekregen wat hij nodig had: hij kwam in het reine met God.
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Gerechtvaardigd zijn wil zeggen dat God je beschouwt alsof
je nooit gezondigd hebt en nooit meer zult zondigen. Van een
andere bekeerling staat er: hij ging zijn weg met blijdschap.
Bekering brengt een diepe vreugde!
Betekenis en woordgebruik
Over de bekering wordt in heel de Bijbel volop geschreven.
Vele malen wordt er tot bekering opgeroepen, terwijl het
woord ‘bekering’ niet eens zo vaak voorkomt. De betekenis
van het Hebreeuwse woord voor ‘zich bekeren’ staat niet ver
af van een van de twee woorden die er in het NT voor
gebruikt worden en dat vertaald wordt met ‘zich omkeren’.
Het betekent ‘zich in een bepaalde richting wenden, zich omof toewenden’. In de meeste gevallen wordt in de context de
richting erbij genoemd, b.v. wanneer Jozef en Maria met het
kind Jezus niet in Jeruzalem blijven, maar ‘terugkeren’ naar
Gali1ea. Wanneer de wending niet plaats gebonden maar
innerlijk, naar God toe is, vertaalt men met ‘bekeren’ of ‘zich
bekeren’ (o.a. Mat. 13:15). Het werkwoord dat gebruikt is,
komt van de stam die vertaald wordt met ‘draaien, wenden’.
Heel duidelijk vinden we dit woord in de toespraak van de
apostel Petrus, wanneer hij in de zuilengang van Salomo de
toegestroomde Joden over de Here Jezus heeft aangesproken
en hen dan oproept met deze woorden: ‘Komt dan tot berouw
en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er
tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des
Heren...’ (Hand. 3:19). Petrus roept de leiders en het volk op
tot terugkeer naar God en de door Hem gezonden Messias.
Zij moeten zich afkeren van hun ongeloof en onkunde wat de
Here Jezus Christus betreft en zich juist in geloof tot Hem
keren!
Bekering houdt dan ook in zich afkeren van het leven waar je
in betrokken bent en een nieuwe relatie aangaan, namelijk
met de Here God. Bekering betekent achterlaten van het
oude en zondige verband waarin je leefde en binnengaan in
een nieuw leven, het verbond met God.
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Daarnaast wordt in het NT nog een ander woord voor de
bekering gebruikt. De betekenis hiervan wijst meer op een
verandering van gedachten en mentaliteit. Eigenlijk geeft dit
woord aan waardoor een mens tot de eerder genoemde
omkeer komt. Het heeft alles te maken met een nieuw inzicht
ergens over krijgen, van gedachten veranderen. Zo is het in
het NT wel vertaald met ‘berouw hebben’ van een verkeerde
daad, van een zonde tegenover God of de naaste. De nadruk
bij dit woord voor ‘zich bekeren’ ligt op het verlaten van het
leven in de zonde, maar het omvat tegelijkertijd de
verandering van denken en gezindheid naar een leven in
overeenstemming met het geloof in het Evangelie. Johannes
de Doper riep krachtig daartoe op, evenals de Here Jezus, en
zij verwezen daarbij naar de nabijheid van het Koninkrijk der
hemelen (Mat. 3:2; 4:17). Vanwege de ernst van dat
Koninkrijk is het nodig berouw te kennen over de zonden
van het oude leven en eerbied en ontzag te tonen voor de
Koning van dit Godsrijk! Ook de discipelen, later de
apostelen, zijn er met deze boodschap op uit gestuurd. Zij
predikten bekering ‘opdat de zonden uitgedelgd (volkomen
weggestreept) zullen worden’.
Het uiteindelijke doel van deze diepgaande bekering is dat
een mens daarmee in zijn of haar leven God de eer geeft. Bij
de bekering behoort dan ook een levenswandel die past bij
dat nieuwe leven. Johannes de Doper zocht bij de
bekeerlingen zulke ‘vruchten, die aan de bekering
beantwoorden’. Ook de apostel Paulus sprak erover toen hij
voor koning Agrippa verantwoording aflegde van zijn
prediking: ‘Ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te
Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen
verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God
en werken doen, met hun berouw in overeenstemming’
(Hand. 26:20). Ware bekering is zichtbare en blijvende
bekering. Het is de grootste, allesomvattende beslissing die
in een mensenleven kan worden genomen. Zo is de bekering
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een daad en een leven, een stap en een weg van omkeer tot
God.
Wonderlijke verantwoordelijkheid
Het is opvallend dat we in de Bijbel steeds de oproep tot
bekering lezen en nergens de gedachte vinden, dat een mens
maar moet afwachten totdat bekering over hem komt of aan
hem wordt voltrokken. Een passieve houding mag geen
bijbels verantwoorde houding heten! Op het punt van de
bekering is daar de spanning tussen de menselijke
verantwoordelijkheid en Gods hoogste gezag in het leven
(soevereiniteit). Hoewel de mens steeds tot bekering wordt
opgeroepen, maakt de Bijbel ons ook duidelijk dat in de
bekering van de mens de Here God voluit aan het werk is.
Hoe zou een mens ooit zijn eigen hart kunnen veranderen?
Vandaar de troostwoorden van God door zijn profeet
Jeremia: ‘Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in
hun hart schrijven’ (Jer. 31:33). Even daarvoor lezen we de
klacht van Efraïm: ‘Bekeer mij, dan zal ik mij bekeren, want
Gij, HERE, zijt mijn God’ (vs. 18). Hier wordt
teruggegrepen op Gods belofte en genade. Hier wordt diep
gelovig gebeden om bekering, terwijl datzelfde pleiten op
Gods werk al aangeeft dat zelfs dit bidden uit het nieuwe
leven komt. Zo werkt God in ons uit wat wij van Hem
vragen. Wie de oproep tot bekering hoort, is geroepen in zijn
onmacht tot God te gaan en Hem te bidden dat Hij de omkeer
geeft die je zelf moet volbrengen!
Is dat glashelder te krijgen? Nee. Met alle teksten in de
Bijbel over de bekering naast elkaar blijkt er geen systeem
van te maken te zijn. Vele malen is daar de ernstige en
persoonlijke oproep tot bekering waarin de mens
verantwoordelijk wordt gesteld (Mat. 4:17, 11:20). Even
verder lezen we dat God het is die de bekering ten leven
geschonken heeft (Hand. 11:28). Daarin zit de heilige
spanning van het geloof. Wel wordt duidelijk, dat zij, die aan
Gods roepstem tot bekering gevolg gaven, God dankten en
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prezen dat Hij het in hun leven heeft gedaan! Bekering is zo
een genadig werk van God, waarbij de Heilige Geest ons
echter volledig verantwoordelijk stelt en inschakelt. Een
wonderlijke verantwoordelijkheid: ‘Blijft uw behoudenis
bewerken met vrezen en beven, want God is het, die om zijn
welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt’ (Fil.
2:12, 13). ‘Er is in de bekering een volkomen afhankelijkheid
van de Geest Gods, die in ons werkt hetgeen wij dienen te
doen, maar die ons ook een nieuwe wil geeft, om te willen
wat wij moeten doen’ (Exalto, 1992).
Bekering en de wil van God
De apostel Petrus schrijft in zijn tweede brief over het geduld
dat God heeft met ons mensen. Hij maakt duidelijk dat achter
het geduld van God diens sterke wil staat om mensen te
redden. De Here wil niet, dat er ook maar enkelen verloren
gaan. Het is Gods bedoeling dat allen tot inkeer en omkeer
komen. Daarop is zijn geduld en barmhartigheid gericht. Wij
leven nog steeds in de genadetijd, die God ons gunt om tot
erkentenis van de waarheid over zijn liefde en zijn Zoon te
komen. De breedte van de oproep tot bekering en geloof in
de Here Jezus Christus laat de grote liefde van God zien.
Daarbij wil Hij niemand buitensluiten. ‘Zou Ik een
welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het
woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan dat hij zich
bekere van zijn wegen en leve?’ (Ez. 18:23). Paulus zegt het
zo: God, onze Heiland wil, dat alle mensen behouden worden
en tot erkentenis der waarheid komen (1Tim. 2:4). Het offer
van Christus is er voldoende voor!
Het ligt dan ook niet aan God wanneer wij niet tot bekering
komen. Het is door ongehoorzaamheid en ongeloof dat
mensen blijven dwalen. Daarom zegt de Heilige Geest keer
op keer en ook nu: ‘Heden, indien gij Zijn stem hoort,
verhardt uw harten niet...’ (Heb. 3:8, 15).
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Bekering en de doop
In het NT markeert de doop de overgang van het oude naar
het nieuwe leven. Wie gelooft dat Jezus Christus zijn of haar
Redder is, laat zich dopen. Zo behoort de doop als een reactie
bij het geloof en de bekering en is een teken van werkzame
vergeving en vernieuwing door de Heilige Geest.
Toen de Joden naar de toespraak van Petrus op de
Pinksterdag hadden geluisterd, waren er die diep in hun hart
geraakt werden en hem de vraag stelden wat zij nog konden
doen, nu ze over de waarheid van Jezus Christus gehoord
hadden. Petrus gaf toen in een enkel woord de grote lijnen
aan: ‘Bekeert u, en een ieder van u late zich dopen in de
Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en
jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen’ (Hand.
2:38).
Dit antwoord geldt tot op de huidige dag als het begin van de
weg met de Here Jezus: bekering, doop, vergeving en
vervulling! Deze vier elementen vormen samen een
onlosmakelijk verband. De doop in water kan niet
losgemaakt worden van de bekering, maar ook niet van de
vergeving van zonden of van inwoning van de Heilige Geest.
De doop in water vormt het openbare bewijs en is een
uitdrukking van de belijdenis van het geloof dat men
voortaan bij Jezus Christus en zijn gemeente behoort. De
doop is zo een sprekende uitwerking van het in de dood ten
onder gaan van de mens naar zijn oude leven, zoals dat werd
geregeerd door de zondemacht, en het opstaan in het nieuwe
leven, vanuit de vergeving van zonden en nu met Jezus
Christus als Heer! Wat diep van binnen door de Geest is
bewerkt, dat wordt in de zichtbare werkelijkheid door de
doop tot uitdrukking gebracht. Bekering en doop behoren,
samen met de vergeving van zonden en het ontvangen van de
Heilige Geest, bij elkaar. Samen vormt dit de basis van het
normale christelijke leven, het leven in de Geest.
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Gevolgen van de bekering
De ware bekering heeft altijd positieve gevolgen. Mensen die
echt berouw kennen over hun zonden zullen ervaren dat de
Heilige Geest aanspoort tot een leven naar Gods geboden en
in zijn dienst. Toen de oppertollenaar Zacheüs door zijn
ontmoeting met de Here Jezus tot bekering kwam (Luc.19:28), probeerde hij zoveel mogelijk goed te maken van wat hij
verkeerd gedaan had. Zijn hart was opengegaan en daardoor
zijn portemonnee, en dat niet meer om voor zichzelf te
nemen maar om anderen ruimhartig te geven! Bekering
brengt bevrijding!
Zodra iemand een persoonlijke relatie met de Here Jezus
krijgt, begint door het werk van de Heilige Geest het karakter
van Jezus in hem of haar door te werken. De oproep tot
bekering is tegelijk een roeping om Jezus te volgen: ‘Want
hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden
heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn
voetstappen zoudt treden’ (1Pet. 2:21). Iemand die werkelijk
tot bekering gekomen is, zal volhardend verder gaan en zijn
gedrag veranderen naar de wil van God. Er zal een
voortdurend proces zijn van afwending van de zonden en
groeiende toewijding aan de levende God. Bekering brengt
heiliging!
Bekering is verandering. Wanneer mensen tot geloof in de
Here Jezus komen heeft dat gevolgen voor hun sociale en
maatschappelijke leven. In het boek Handelingen lezen we
dat de innerlijke vernieuwing van de gelovigen grote
gevolgen had, bijvoorbeeld in de gemeenschapsvorming.
Men kreeg een ander zicht op het eigen bezit en bracht dit in
relatie met de behoeften van de naasten. Bekering brengt
genade!
Misschien is de betekenis van de bekering nergens in de
Schrift zo duidelijk en levendig beschreven als in de
volgende twee bijbelverzen: ‘Zoekt de HERE, terwijl Hij
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Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De
goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn
gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij zich
over hem ontfermen - en tot onze God, want Hij vergeeft
veelvuldig’ (Jes. 55:6,7), en ‘Gij waart dwalende als
schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en
hoeder van uw zielen’ (1Pet. 2:25).
Alleen Jezus Christus is de Herder en Behouder van onze
zielen. Dat wij ons, voor het eerst of opnieuw, tot Hem
mogen wenden!
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5. De christelijke doop

Wat gebeurt daar?
Mensen staan in het water en vertellen wie Jezus voor hen is.
Wat het voor hen betekent om in God te geloven en met Hem
te leven. Wat is er aan de hand als mensen zich laten dopen
in water en daarbij hun christelijk geloof belijden?
God heeft in zijn genade door Woord en Geest aan het hart
van jonge en oudere mensen gewerkt. Ze zijn gelovigen
geworden. Door de innerlijke beweging van de Heilige Geest
is er overtuiging van zonde in hun hart gekomen, maar ook
van de vrijspraak voor Gods rechtbank die alleen te
ontvangen is in Jezus Christus. Daarnaast zijn zij ervan
overtuigd geraakt dat de weg van ‘gedoopt worden’ voor
hem of haar van groot belang is. Door te geloven wat God in
zijn Woord zegt, hebben deze mensen, die zich in water laten
onderdompelen en daarmee hun geloof belijden, in vrijheid
gekozen om hun leven geheel in Gods hand te leggen.
Hun vrijheid bestaat uit beamende gehoorzaamheid: ja
zeggen op wat God over je zegt en daarnaar handelen. In de
doop betuigt de gelovige een relatie met God te hebben
gekregen, en daarmee in de gemeenschap met Jezus Christus
en zijn gemeente opgenomen te zijn. Vanwege die
gemeenschap geldt al datgene, wat in en door Jezus Christus
eens voor altijd gebeurd is, nu ook voor de gelovige en het
komt nu ook hem of haar ten goede. Wat in Jezus Christus
volbracht is, dat is volbracht in zijn dood, ons ten leven! De
doop berust dus niet alleen op een opdracht van God waaraan
de dopeling gehoorzaamt. Gedoopt worden vindt bovenal
zijn vastheid in het heilswerk van Jezus Christus, dat door de
apostelen en de gemeenteleden eeuwenlang is doorgegeven
als behorend bij het christelijk geloven.
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Voorwaarden
De doop naar nieuwtestamentisch voorbeeld wordt
voltrokken aan en wordt uitgevoerd door berouwvolle
gelovigen. De bekering zal aan de doop voorafgaan. Verder
moet een zekere handeling verricht worden, zoals we dat uit
de woorden en beschrijvingen van het NT krijgen uitgelegd:
dopen betekent onderdompelen. De dopeling wordt
ondergedompeld
in
water.
Daarmee
wordt
het
nieuwtestamentische patroon bevestigd: de doop is een
symbolische uitdrukking van een geestelijke werkelijkheid,
een teken dat uitdrukking geeft aan een betekenende zaak.
De doop is geen middel dat de bekering veroorzaakt, maar
drukt in de zichtbare wereld uit wat er in de geestelijke
wereld met de dopeling is gebeurd: hij of zij is door het
geloof met Christus gestorven en opgestaan. Bij de doop
wordt de naam van God de Vader, en van de Zoon, en van de
Heilige Geest genoemd in verband met de eenheid die er
door genade en geloof is ontstaan tussen Jezus Christus als
Heer en de dopeling als volgeling. Tenslotte is het in de
context van de christelijke gemeente van belang dat de doop
wordt uitgevoerd door een of meer vertegenwoordigers van
de evangelieverkondigende gemeente, die daarin met
volmacht handelen.
Motieven
Bij het volk Israël moe(s)ten de jongentjes worden besneden
vanwege het verbond; deze besnijdenis is gebonden aan een
volksgemeenschap met natuurlijke bloedbanden. Met de
gemeente van Jezus Christus ligt dit geheel anders; daar is de
doop verbonden met het wonder van de geestelijke geboorte
uit God en niet met bloedbanden.
In het Nieuwe Testament gaat de geloofsbelijdenis van de
volwassen volgeling van Jezus aan de waterdoop vooraf.
Omdat de doop de zaligheid van de mens niet veroorzaakt,
maar van die zaligheid als belijdenis wordt getuigd, is de
dopeling geen passief object maar een openlijk en vrijuit
belijdende discipel van Jezus Christus. In de waterdoop
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antwoordt de gelovige op datgene wat aan hem of haar door
de evangelieprediking is voorgehouden. Wat door God is
aangeboden en door het geloof in Jezus Christus in hem of
haar is geschied, dat wordt in de doop tot uitdrukking
gebracht: ik ben dood voor de zondemacht en levend voor
God in Christus Jezus. De doop getuigt zo van Gods genade
en markeert het (begin van het) antwoord van de mens op die
genade. De doop moet dan ook alleen plaats hebben als
iemand tekenen van die genade, van bekering en geloof laat
zien en uitdraagt.
De doop veroorzaakt geen vergeving van zonde, maar
verklaart dat deze vergeving heeft plaatsgehad en
aangenomen wordt. De praktijk van het dopen van gelovigen
berust op de uitleg van nieuwtestamentische gegevens,
waaruit wordt opgemaakt dat de doop een openbare
geloofsbelijdenis is van iemand die uit Gods genade tot
levend geloof is gekomen. Er heeft al een bekering plaats
gehad; de dopeling getuigt daar openlijk van. De doop is zo
het teken van het (begin van) persoonlijk geloof in het leven
van de enkeling, die daarmee in de nieuwe gemeenschap met
Christus en zijn lichaam, de gemeente, is geplaatst. Werk
van de Geest!
Over het leren
De christen, dat wil zeggen ieder die Gods Geest ontvangen
heeft (Rom.5:5vv.), heeft een leerplicht zolang hij leeft. Het
is een opdracht voor elke christen kennis van feiten en
informatiemateriaal aangaande christelijk geloof en leven te
verwerven en in het bijzonder de Bijbel voortdurend te
bestuderen. In deze opdracht is vervat dat ervaringen van
vreugde of verdriet voor Gods aangezicht verwerkt worden
in een proces van heiliging en heling. Dit leerproces is zowel
een intellectueel (in de zin van verstandelijk) als een
emotioneel en praktikaal gebeuren en bevordert de groei van
het geloofsleven. Er bestaat geen door anderen overgeleverd,
pasklaar weten. Elke christen is zelf discipel van Jezus
Christus. Als zodanig is wie gelooft een leerling die in staat
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is de door anderen overgeleverde kennis voor zichzelf toe te
passen door met dit ‘weten’ om te gaan in de eigen situatie
en in de ontmoeting met anderen. In deze zin is christen-zijn
een proces van permanent leren. Het is eindeloos. De jonge
christengemeente volhardde bij het onderwijs van de
apostelen (de gezondenen van de Zoon van God). Het is een
voluit bijbelse overtuiging te geloven dat de kennis van de
leer van de Bijbel het middel is om het persoonlijke leven en
dat van de gemeente, alsook het publieke leven te hervormen
en te vernieuwen. We zullen ons daarbij realiseren dat de zo
bijgebrachte kennis geloofskennis is. Dat wil zeggen: dit
leren staat in het krachtenveld van de Geest, waarbij kennis
en gevoel een eenheid vormen. Dit leren behoort een vaste
plaats te hebben in het gemeenteleven, voor jong en oud. De
gemeente van Jezus Christus is een leerhuis, een
leergemeenschap voor het leven!
Leer en leven
Christenen willen leren om te leven in overeenstemming met
de Bijbel, Gods richtlijn voor betrekkingen tussen God en
mensen en tussen mensen onderling. Alle geloofskennis is
bestemd voor de praktijk van het leven. Omdat wij
schepselen van God zijn, uitgerust met verstand, wil en
gevoel, zullen we ons realiseren dat God het hart (de wil)
aanspreekt via het hoofd (het verstand), en dat daarbij het
gevoel wel degelijk een rol speelt. Het gevoel moet echter
niet het kompas zijn waarop ons geloofsleven vaart. Er is
naar bijbels voorbeeld een voorrang voor het verstand, maar
ware godsdienst eist zowel het gevoel als het verstand op!
Het is niet goed mogelijk om een bijbelse waarheid werkelijk
te gehoorzamen wanneer men die nog niet begrepen heeft.
Inhoudelijke kennis is dodelijk als men niet de overgang
maakt van de kennis van de begrippen naar de kennis van de
werkelijkheid waarnaar die begrippen verwijzen. Het moet
van kennis over God komen tot kennis van God, door een
levende relatie met Hemzelf! Geloof en bekering moeten
uitmonden in een leven van liefde en heiligheid, dat is van
74

dankbaarheid die tot uiting komt in ijver, gehoorzaamheid
aan Gods wil en in goede werken.
In de doop belijdt de dopeling het afleggen van de oude mens
in ons, de mens die zonder God wil leven. In de doop wordt
uitdrukking gegeven van de opstanding van de nieuwe mens,
die wil leven in dienst aan God en zijn gerechtigheid.
Gedoopten wordt de gave van de Heilige Geest aangezegd
om onder de invloed van die Geest in gemeente en
samenleving als christen te dienen. De doop betekent voor de
gelovigen een overvloedige rijkdom aan geestelijke
werkelijkheid, waardoor het evangelie effect sorteert in het
dagelijkse bestaan. Deze geloofswerkelijkheid wordt in het
bijzonder door de gelovigen in de gemeenschap met
medechristenen ervaren, maar beperkt zich niet daartoe. De
opdracht is om het christelijke geloof en leven universeel uit
te dragen tot Gods eer en tot redding van mensen! Zodoende
is God met ons! Zegen ons Algoede.
DE DOOP ALS TEKEN VAN VERBONDENHEID
MET CHRISTUS
Gods liefde vóór ons
Het hart van de bijbelse boodschap is de bevrijdende
verkondiging dat God in zijn liefde en onbegrijpelijke
genade heeft besloten de wereld en de mensen met zichzelf
te verzoenen en ons te verlossen en terug te voeren tot onze
bestemming. Ondanks de menselijke sabotage van zijn
plannen zet God toch zijn heilsplan voort. Hij heeft een weg
gekozen om zijn koninkrijk op aarde te realiseren. Dit is de
bijbelse boodschap: dat de Here zijn door de zonde
aangetaste en verwoeste schepping niet heeft losgelaten,
maar dat Hij de wereld en de mensen ondanks alles en dwars
door alles heen in zijn liefde vasthoudt. God is getrouw en
daarmee blijft Hij ook trouw aan de aarde die Hij gemaakt
heeft en laat Hij de mens niet los. God brengt zijn
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voornemen ten uitvoer om ons terug te brengen tot onze
bestemming. Dit is het evangelie, de boodschap van Gods
reddende liefde aan en in een verloren wereld, aan en in
verloren mensen. Het Oude Testament is vol van deze blijde
boodschap: God heeft geen behagen in de dood van zondige
mensen, maar daarin dat wij ons bekeren en leven(vgl.
Ez.33:10,11; 1Tim.2:4; 2Pet.3:9; Rom.2:4; 13:11).
God zoekt een relatie met mensen. Hij maakt contact met ons
zondaren en werkt het plan voor zijn Rijk op aarde uit. Het
Nieuwe Testament is vol van de boodschap dat de Here in
Jezus Christus de grondslagen voor dat Rijk heeft gelegd.
Met de komst van Jezus is dat Rijk onder ons gekomen en
door Jezus zal die komst voltooid en vervuld worden.
Johannes de Doper was de voorloper die de komst van Jezus
mocht aankondigen in zijn prediking: ‘Bekeert u, want het
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ En nadat
Johannes was gevangengenomen ging Jezus naar Galilea en
predikte daar het evangelie van God: ‘De tijd is vervuld en
het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft
het evangelie.’ Dit is de herkenningsmelodie van Gods
liefde: in Jezus Christus heeft God een allesbeslissend begin
gemaakt. In Hem is het Rijk van God nabijgekomen, onder
de mensen, en door Jezus Christus zal Gods bedoeling met
de schepping en de mens worden uitgewerkt. De evangeliën
roepen ons op en nodigen ons uit om deze heilsboodschap
gelovig aan te nemen. Het blijde grondthema van Gods liefde
voor ons wordt door Johannes kernachtig verwoord in
Joh.3:16,17. Jezus maakt evenals de latere apostelen
duidelijk dat God de wereld en de mensen liefheeft, en dat
die liefde vóór ons, dat wil zeggen ten behoeve van ons is
(vgl. 1Tim.2:4; 1Joh.2:1,2; Ef.1:3-10).
De doop van Jezus en onze doop
Bij de doop van Jezus klinkt een stem uit de hemel die Hem
aanwijst als de Zoon, waarin de Vader zijn welbehagen, dat
is zijn reddende en verzoenende liefde openbaart (Mat.3; vgl.
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Ps.2:7; Jes.42:1-7; 53:1-12; Heb.1:5). Jezus, de onschuldige,
het reine Lam, hoefde zich niet te laten dopen. Hij kende
geen zonde en hoefde niet aan Gods toorn te ontkomen.
Jezus stelt zich echter bewust in de rij van zondaren om zo
de weg van Gods recht, barmhartigheid en liefde te gaan. Hij
neemt de zonde van de wereld op zich en aanvaardt de weg
van de vernedering, van plaatsvervangend lijden en sterven,
zodat Johannes Hem even later aanwijst en getuigt: ‘Zie, het
Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt.’(Joh.
1:29; vgl. Mar. 10:38; Luc.12:50). De doop van Jezus is van
grote betekenis voor de doop van alle gelovigen. De apostel
Paulus maakt duidelijk dat wij door het geloof in Jezus’
plaatsvervangende offer mee betrokken worden in zijn dood
en begrafenis (Rom.6:1-14). De betekenis van onze doop is
de bevestiging van het werk van Gods reddende liefde,
waarvan Jezus’ doop in de Jordaan al sprak.
Gods liefde in en door ons
Wie zich laat dopen, geeft daarmee openlijk te kennen door
die boodschap van Gods reddende liefde geraakt en
veranderd te zijn. De Heilige Geest, die in onze harten wil
werken, heeft dat geloof in hem of in haar gewerkt (Fil.2:13),
veelal door de directe verkondiging van de bijbelse
boodschap (Mat.28; Mar.16; Luc.24). In de doop worden de
twee wegen van de bekering duidelijk uitgedrukt: het sterven
(en begraven worden) van de oude mens die zonder
verbondsrelatie met God leefde, en de opstanding (en het
nieuwe leven) van de nieuwe mens die uit de verbondsrelatie
met God leeft. Het afsterven aan onze zondige oude mens
beleven we als het werk van Gods Geest in ons waardoor wij
verdriet hebben dat we God door onze zonden verdriet
gedaan hebben (en doen). Daarbij werkt de Geest oprecht
berouw in ons over de verkeerde dingen die we denken en
doen. We krijgen een verlangen om de zonde te haten en we
kiezen ervoor meer en meer uit de buurt ervan te blijven. De
oude mens, die zonder berouw leefde en het graag met de
zonde op een akkoordje gooide, is met Christus gestorven en
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moeten we voor dood houden. Het sterven van de oude mens
is het nee zeggen tegen de zonde in ons en om ons heen.
Maar dat is niet het hele werk van de Geest! Er gebeurt ook
iets geweldig opbouwends, een diepe verandering van
binnenuit: de opstanding van de nieuwe mens. Er komt een
hartelijk verlangen in je om de Here beter te leren kennen.
Een vreugde om wat Christus voor je heeft gedaan, maar ook
omdat je bemerkt dat zijn Geest in en door je werkt! Er komt
een verlangen en een liefde om naar de wil van God te leven.
Niet alleen om het kwade te haten en na te laten, maar ook
om het goede te doen! Er wordt in een christen die groeit
vreemd genoeg afgebroken en tegelijk ook opgebouwd. De
ontroerende vreugde om wat God doet en wie Hij in de Here
Jezus voor ons is, vormen duidelijke tekenen van het nieuwe
leven (vgl. Ef.4:22-32; 2Kor.7:10; Kol.3:9vv.; Rom.6:1114). Verder geeft de Geest zijn prachtige en praktische gaven
tot op- en uitbouw van het geloofs- en gemeenteleven
(Rom.12; 1Kor.12-14; Ef.4,5).
Wat God in Christus buiten ons en ten behoeve van ons heeft
gedaan, wordt door levend geloof toegepast en uitgewerkt in
ons persoonlijk leven. We worden door het geloof in de
werkelijkheid van Gods liefde binnengevoerd als mensen die
daar persoonlijk deel aan krijgen (Rom.5:1-11). Ten diepste
zullen wij de geloofswerkelijkheden echter niet kunnen
bevatten en dat behoeft ook niet. Het eigenlijke van de
verzoening op Golgotha werd door duisternis bedekt. We
zullen niet weten hoe, maar we lezen in de Bijbel dát God de
machten ontwapend heeft en openlijk over ze gezegevierd.
Het mysterie van samenhang tussen schuld, zonde en lot is
definitief door Christus ontmaskerd, maar de zaak zelf wordt
door ons nooit volledig begrepen. God draaide in Christus de
sleutel in het slot om en in het binnenste van het slothuis
draaide een scharnier, maar wij zullen het geheim van de
verzoening door voldoening nooit doorgronden. God zal eens
ten volle afrekenen met het kosmische geweld van satan,
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machten en demonen. Wij zullen het niet doorgronden, zoals
de eerste getuigen van de opstanding ook niet de opstanding
zelf, maar wel de Opgestane in levende lijve hebben gezien.
Wij worden door de doop ingelijfd in het lichaam van
Christus en komen zo in verbondenheid met de kerk van alle
tijden. Bevatten we daarvan de reikwijdte? Nee, wij krijgen
eenvoudig de opdracht ons in te voegen als levende stenen
voor de bouw van een geestelijk huis in de plaatselijke
gemeente. Zo worden we deelgenoten en daar moeten we het
mee doen!
Wie zich laat dopen, geeft daarmee uitdrukking aan de
betrokkenheid van Gods heilswerk in Christus op zijn of haar
persoonlijk leven. Dat deelhebben aan het heil is een
geloofservaring, dat wordt gewerkt door het Woord en de
Geest. Het geloof ontvangt, wat God in zijn liefde ons
schenkt! Door het geloof worden de heilsdaden van God
toegeëigend en het is de Geest die dat doet. Wie dit kent, die
belijdt: Christus is mijn leven, daarom laat ik me dopen.

RIJKDOM VAN DE DOOP
In de prediking van de christelijke gemeente zijn vanouds
elementen van de rijkdom van de doop behandeld, zoals: de
doop is een antwoord van levend geloof; de doop is
uitdrukking van de verbinding tussen de gelovige en Jezus
Christus en de doop is een proclamatie van de macht en
tegenwoordigheid van God in het leven van een christen. Er
zijn nog meer facetten van de christelijke doop aan te duiden
die samen met elkaar de diepte en rijkdom van deze stap in
de weg van discipelschap vormen.
Het verbond met God
De God van de Bijbel is een verbondsgod, wat wil zeggen
dat Hij mensen uitnodigt in een bepaalde verbondenheid met
Hem binnen te treden. De Here zelf neemt het initiatief
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daartoe. Dat wordt de hele Bijbel door beschreven: Hij
schept Adam, roept Abram, openbaart zich aan Mozes, gaat
op weg met het volk Israël en laat door de volgelingen van
zijn Zoon Jezus het Evangelie verkondigen over de gehele
aarde. God geeft daarbij zijn geboden als de richtlijnen voor
een goed en gelukkig leven in dat verbond, opdat wij ons
daaraan zullen houden. Het zijn de overtuigende liefde, de
volhardende trouw en de bevrijdende genade van God
waarop de mens reageert en zich toewijdt om naar de regels
van dat verbond te willen leven. Het is een tweezijdig
verbond, waarin God en mens volkomen ongelijkwaardige
‘partners’ zijn, wat ook blijkt uit de geschiedenis van de Here
met zijn volk Israël en niet minder met de daarbij ‘ingelijfde’
christelijke gemeente. Het is God, die de onderhouder van
het verbond is. Hij heeft het ingezet, roept door het
Evangelie van Jezus mensen op en nodigt ons uit er in deel te
nemen, maar de Here is en blijft zelf de dragende grond
ervan. En dat is maar goed ook, anders was er al lang geen
verbond meer geweest (Gen.17:7; Heb.8:6; 12:24).
De apostel Petrus zet na de opstanding van de Here Jezus de
vernieuwing van het verbond in met een persoonlijke oproep
tot bekering aan zijn Joodse volksgenoten. In die oproep
neemt de doop een markerende plaats in (Hand.2:22-40). Dit
heeft Jezus zelf zo uitdrukkelijk te kennen gegeven na zijn
opstanding: het gaat om geloof en doop, om innerlijke
overtuiging en uiterlijke geloofsgehoorzaamheid, om
hartsverandering en een nieuwe manier van leven
(Mat.28:18-20; Mar.16:14-17). De rijkdom die God al aan
het volk Israël schonk, is in de Here Jezus Christus tot
vervulling en volmaking gebracht. Jezus is immers gekomen
om alles tot volheid en vervulling te brengen (Joh.10:10;
Ef.4:10).
In het Oude Verbond hebben personen, families en
generaties van het volk Israël mogen ervaren hoe God hen
bevrijdde, niet alleen uit Egypte, maar ook uit de innerlijke
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slavernij. Hoewel zij vaak in machten van duisternis en
zonde verstrengeld zaten, werden ze toch in de weg van het
verbond door Gods zoekende liefde en vergeving opgezocht
en in een nieuwe vrijheid geplaatst. Zo heeft God dit verbond
willen vernieuwen door de nieuwtestamentische gemeente
tot aanzijn te roepen (Hand.1-5). Ook wij mogen erop
vertrouwen en eruit leven dat het licht van Gods genade en
liefde over ons en onze kinderen wil schijnen. Ook in onze
tijd wil God mensen uit de duisternis tot zijn licht brengen.
De Here Jezus stelt zichzelf daar garant voor en doet
vergaande beloften, waarin geloof en doop een belangrijke
plaats innemen (Mat.28:18-20). Zowel uit de beschrijvingen
over het leven van het volk Israël als uit de geschiedenis van
de christelijke gemeente blijkt dat het geloof, naast een strikt
persoonlijke beleving ook een bovenpersoonlijke, een
gezamenlijke ervaring in zich draagt. Je gelooft temidden
van een gemeenschap van gelovigen. Je bent niet de eerste
christen, maar je staat als het ware op de schouders van
anderen, die vóór jou de christelijke gemeente vormden. Je
zou nooit van het evangelie van Jezus Christus hebben
gehoord, als het niet door anderen aan jou was verteld. Wie
Jezus volgt, behoort tot het grotere geheel van de
Christusbelijdende geloofsgemeenschap: de kerk van Jezus
Christus van alle plaatsen en van alle tijden.
De voorrang van God en het gevolg ervan
Wij benadrukken dat voor wat betreft ons hele bestaan en in
het bijzonder ons christelijk geloof en leven Gods genade aan
alles vooraf gaat. Hij heeft ons gezocht, gevonden en uit de
allesbepalende macht van de zonde getrokken en ons
bevrijdt. Hij schenkt ons zijn Zoon om in onze plaats de straf
op de zonde te dragen. Hij vergeeft ons onze schulden.
Ondanks ons mislukken en falen, wil de Heer zijn beloften in
zijn grote liefde toch aan ons waarmaken. Hij draagt ons in
onze zwakheden. Mensen, ook wij, komen door het horen
van dit rijke evangelie en door de inwerking van de Heilige
Geest aan ons hart tot geloof. Wij worden door God in
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Christus gerechtvaardigd door het geloof. In alles geldt:
Gods jawoord gaat vooraf aan ons antwoord aan God. Door
dit te belijden doen we recht aan Gods onuitsprekelijke liefde
en trouw. Maar hieruit weg loopt dan ook tegelijk het
nadrukkelijke belang van onze menselijke reactie op de
verkondiging van Gods liefde! Deze enorme liefde van God
roept om een passend antwoord!
Het enig juiste antwoord dat de Bijbel ons daarin leert
kennen is het antwoord van geloof, dat uitwerkt in
vernieuwing van leven. In dat antwoord van het christelijke
geloof staat de doop in water als teken van de betekenende
zaak van omkeer aan het begin. Wie zich laat dopen, bekent
kleur. Door je te laten dopen geef je aan dat je in Jezus
Christus gelooft en bij Hem en de christelijke
geloofsgemeenschap behoort (Gal.3:27,28). De bekering tot
het geloof vraagt om de markering door de doop! Je kiest
voor of tegen. Je láát je openlijk dopen in de naam van de
Here Jezus of je gaat (in het geheel van je leven of waar het
de gehoorzaamheid aan de oproep tot de doop betreft) aan
Hem voorbij.
Wat de doop nog meer uitdrukt
Er zijn twee zaken die een mens niet aan zichzelf kan
verrichten: geboren worden en begraven worden. De Bijbel
gebruikt nu juist deze woorden om de geestelijke
veranderingen aan te geven die plaats vinden als een mens
christen wordt. Het is God zelf, die in Jezus ons oude leven
begraaft. Het is God die ons in Jezus een nieuw hart geeft en
ons tot wedergeboorte brengt (Joh.3:1-21). Deze twee
begrippen, begraven en opstaan in een nieuw leven betrekt
de apostel Paulus op de doop (Rom.6). Daarin is de doop
persoonlijk en bovenpersoonlijk: het is een uitdrukking van
mijn berouw en bekering die ingaan op het aanbod van Gods
genade en vergeving, maar de doop verbindt mij als een
uitdrukking van mijn geloof (dat wil zeggen het geloof dat
God in mij bewerkt) zowel met de Here Jezus als met zijn
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gemeente, het lichaam van Christus. In de Bijbel lezen we
telkens weer dat deze relatie tussen doop en geloof er een
van onlosmakelijke samenhang en betrokkenheid is. Wie in
een concordantie de woorden doop en dopen opzoekt, wordt
daarvan overtuigd. Kernwoorden bij de christelijke doop zijn
naast het begrip geloven bijvoorbeeld: berouw, bekering,
Gods woord aanvaarden, overgave, levensheiliging,
vervulling met de Heilige Geest.
Het gebaar van de doop in water is heel frontaal: wie voor
Jezus Christus kiest, moet zich gewonnen geven. Door de
overgave in de doop belijdt de dopeling het eigendom te zijn
van God, wat nog nader wordt uitgedrukt in de woorden die
bij de doop klinken en waarmee de relatie tussen de Here en
de dopeling op de meest gepaste wijze wordt uitgedrukt: ‘in
de naam van God de Vader en (Jezus) de Zoon en de Heilige
Geest.’ (Mat.28:19; vgl. Hand.8:16; 9:5; 22:16). De doop in
de naam van Jezus verbindt ons aan de enige naam die ons
tot behoud is gegeven. ‘De redding is in niemand anders,
want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de
mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden’
(Hand.4:12). Gedoopten zijn mensen die ‘Zijn naam
aanroepen’. Door de doop ben je onder een nieuwe Heer
gaan leven, wat betekent dat je een nieuwe manier van leven
bent aangegaan (Rom.6:1,17,22). Wie zich laat dopen in
Jezus’naam verbindt zich met het hemelse Rijk. Het Rijk
waar Jezus Koning is!
De kerk van alle tijden
kent slechts één vast grond:
’t is Christus, die door lijden
zijn volk aan zich verbond.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af.
’t Was Hij die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.
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Uit ieder volk verkoren,
toch in haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht allen.
Eén Geest, één vast vertrouwen,
één doop, één heil’ge dis,
één Heer op wie te bouwen
haar troost en rijkdom is.
Nog weet zij zich verbonden
in haar drie-enige Heer,
met wie zijn trouw bevonden:
de strijders van weleer.
Een wolk van Gods getuigen,
omringt ons in de strijd
tot wij met hen ons buigen,
gekroond met heerlijkheid!
(Regenboog Liedbundel 140)
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6. Betekenis van het Avondmaal

De jonge kinderen van het volk Israël kijken vol
bewondering toe hoe twaalf sterke mannen, ieder met een
grote, zware steen op de schouder, de Jordaanoever
opklimmen. Al eerder hebben ze gezien hoe er midden in de
Jordaan een steenhoop werd gemaakt, ook van twaalf grote
keien. Nu lopen deze sterke mannen te sjouwen met stenen
die ze uit de droge Jordaanbedding hebben meegenomen
naar de plaats waar het enorme kampement voor de
overnachting is klaargemaakt. De stenen worden ook hier op
elkaar gelegd, als een soort altaar. Het hele gebeuren heeft
veel indruk gemaakt en de logische vraag van de kinderen
aan de vaders volgt dan: ‘Wat betekenen deze stenen?’
Meer dan uitleg
In veel joodse gezinnen is dat voor de vaders het moment
geworden om de diepe waarheid van Gods hulp en
voorziening aan hun kinderen door te vertellen. En zo over te
dragen wat zij met de Here God beleefd hadden, van Hem
ervaren hadden op die lange reis.
De steenhoop was een gedenkteken van de leiding van de
HERE met zijn volk. Een herinneringsteken aan hun lange
weg naar het beloofde land.
Maar er was meer dan denken en danken! Wanneer ze die
stenen zagen, spraken ze erover wat de HERE, hun God toen
voor hen had gedaan en dat gaf hun vertrouwen voor de
dingen waar ze nu voor stonden. Zo beleefden ze die trouwe
zorg van God opnieuw! De jonge kinderen van Israël werden
door deze stenen monumenten onderwezen in een levende
kennis, die gebaseerd was op de herinnering aan die
indrukwekkende gebeurtenis van de tocht door de Jordaan
(Jozua 4).
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Teken en betekenis
Zo heeft ook in ons leven een aantal zichtbare, tastbare
dingen soms een dieperliggende betekenis. Het zijn dan
eenvoudige ‘tekenen’ die uitdrukking geven aan een
veelomvattender ‘betekenende zaak’. In het dagelijkse leven
kennen we zo de verkeersborden langs de weg. Een
kruisteken dat bijvoorbeeld aangeeft, dat er straks in de weg
waarop je rijdt een kruising van meerdere wegen komt.
Opletten, want wat het teken aangeeft, gaat echt gebeuren!
Ook in het kerkelijk leven is het kruis een teken. Daar
verwijst het naar de Here Jezus Christus en zijn kruisdood op
Golgotha. Maar dan ook naar de veelomvattende en diepe
betekenis daarvan voor de wereld en voor de mensen. Er is in
de ‘betekenende zaak’ van dat kruis diepe geestelijke
werkelijkheid te ervaren!
Zo ook bij het Heilig Avondmaal en de tekenen van brood en
wijn. Wat is het geweldig als de jonge kinderen in de
christelijke gemeente vragen naar de betekenis van dat brood
en die wijn en de hele viering van het Avondmaal in de kerk.
Zijn wij dan in staat om de diepe, mooie betekenis van die
viering aan onze jongeren en anderen op een levende manier
over te dragen?
Zoek het hogerop
Bij de viering van het Avondmaal wordt in de kerk vaak door
de voorganger opgeroepen dat de gemeenteleden niet met
hun gedachten bij de tekenen van brood en wijn (of vrucht
van de wijnstok) blijven steken, maar dat zij ‘hun harten
opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, ter
rechterhand van onze hemelse Vader’. Uit de brief van de
apostel Paulus wordt dan gelezen: ‘Is niet de beker der
dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een
gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood,
dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van
Christus?’ En na deze uitleg over de betekenis neemt de
voorganger het brood, breekt en deelt het met de woorden
van de Here Jezus: ‘Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot
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Mijn gedachtenis’. Na het rondgaan van het brood volgt het
Woord bij de beker: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in
Mijn bloed, doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot Mijn
gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker
drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt’.
Allemaal uitleg over de verhouding van de tekenen en de
werkelijkheid bij het Heilig Avondmaal. Een uitleg die
duidelijk maakt dat het Avondmaal een veelzijdige betekenis
heeft. De tekenen zijn symbolische heenwijzingen naar een
geestelijke werkelijkheid, die we in het geloof ervaren
mogen. De gelovigen zullen dan de vergeving van hun
zonden, vanwege het offer dat de Here Jezus heeft gebracht,
even reëel mogen ervaren als het eten van dat brood en het
drinken van het slokje wijn. Door de zichtbare tekenen wil de
Here Jezus ons bij Zichzelf bepalen.
Het gebroken brood en de vergoten wijn stellen het
‘gebroken’ lichaam en het ‘vergoten’ bloed voor ogen. Het
herinnert aan de plaatsvervangende dood van Christus maar
ook aan Hem als de Opgestane, die leeft! Bij het Avondmaal
valt alle aandacht dus allereerst op de Here Jezus Christus.
Het gaat om Hem... en om gelovige discipelen: Dit is Mijn
lichaam... voor u!
Wanneer we op zoek gaan naar de verschillende
betekenisaspecten van het Avondmaal, zullen de teksten uit
verschillende delen van het Nieuwe Testament onze leidraad
zijn. Ik geef eerst een paar hoofdlijnen aan:
! het Avondmaal als maaltijd van de geloofsgemeenschap
met Christus;
! het Avondmaal als maaltijd van de geloofsgemeenschap
met medegelovigen.
Verder zijn er nog de aspecten van het gedenken, het
verkondigen en het verwachten, zoals die in het Avondmaal
tot uitdrukking komen.
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Wat wordt in het Avondmaal beleefd?
In de eerste plaats is het Avondmaal, het woord zegt het al,
een vorm van ‘maaltijd houden’. De joodse maaltijd drukte
veel meer uit dan ons ‘even eten’. Men had deel aan elkaar,
deelde met elkaar behalve het voedsel ook de belevenissen
van de dag en de dingen die men belangrijk vond. De
maaltijd was de plaats van de diepere ontmoeting. Zo ook
hier in het Avondmaal. In die zin wordt er door degenen die
aan het Avondmaal aangaan, beleden dat zij een diepe
geloofsgemeenschap met Christus ervaren.
Nergens vinden we dat duidelijker onder woorden gebracht
dan in 1Kor.10:16. Paulus legt daar uit dat de beker der
dankzegging een gemeenschap met het bloed van Christus is
en dat het brood dat wordt gebroken een gemeenschap met
het lichaam van Christus is. Met de zichtbare elementen van
brood en wijn worden dus de woorden ‘lichaam’ en ‘bloed’
verbonden, niet in de zin van zichtbare lichamelijke
substantie, maar in de betekenis van Christus Jezus in zijn
overgave aan het kruis. De opgestane Christus is bij het
Avondmaal dus Zelf de Gastheer. Hij is niet lichamelijk
aanwezig, maar door zijn Geest, die in het bijzonder erbij is
wanneer gelovigen samenkomen in Jezus’ naam. De Heilige
Geest is de Geest van het geloof. Zolang de Here Jezus nog
niet is wedergekomen, hebben de gelovigen hun relatie met
Christus dan ook niet in het zien van hun Heer, maar alleen
door het geloof.
Hij deelt uit en de gelovigen ontvangen. Zonder geloof is er
dan ook geen oprechte viering van het Avondmaal mogelijk.
Het geloof vormt de gemeenschap met Christus. Het
Avondmaal roept ook op om te leven uit het geloof in de
Christus, de Opgestane Here! In de belijdenis dat Jezus de
levende Christus is, wordt het Avondmaal gevierd. Deze
Here wil door de middelen van zo’n eenvoudig stukje brood
en een slokje drank de gelovigen aan Zich verbinden. Met
Zichzelf ‘sterken en laven’. Hij is de nodigende Gastheer bij
het Avondmaal. Dat geeft deze maaltijd een unieke
betekenis. Overigens moeten we oppassen dat we de
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gemeenschap met Christus tijdens het Avondmaal niet gaan
verheffen boven bijvoorbeeld de geloofsgemeenschap die
gewerkt wordt door te luisteren naar de prediking van het
Evangelie! Christus deelt Zichzelf mee, komt Zelf mee in
Woord en viering, maar dat is alleen te beleven door het
geloof. De gelovigen, wij, dienen dit dan ook in het geloof te
aanvaarden, anders zal het niet tot geestelijke gemeenschap
komen. Bij de viering van het Avondmaal, gewoon in de
kerk, tussen de broeders en zusters, wordt dan ook gelovend
ervaren wat Jezus heeft beloofd, dat waar twee of drie in zijn
naam vergaderd zijn, Hij in hun midden is (Mat. 18:20). Het
Avondmaal is zo een zichtbare uitdrukking van die
verborgen werkelijkheid van de geloofsgemeenschap met
Christus.
Leden van een lichaam
Behalve geloofsgemeenschap met Christus, wordt er ook bij
het Avondmaal de relatie ervaren, die gelovigen met elkaar
hebben. Praktisch al geven we het brood en de wijn aan
elkaar door. Wij weten iets van elkaars leven, in ieder geval
dat we samen het brood van de genade eten. Gelovigen
beseffen juist bij het Avondmaal dat zij verloste zondaren
zijn, ieder heeft zijn eigen zelfonderzoek te doen (1Kor. 11
:28). Maar ook is daar die diepe ervaring dat wij samen
mogen delen in de vergeving van zonden. Want het bloed
van de Here Jezus is vergoten voor een ieder die gelooft.
Samen met de mensen die God kiest en die voor Hem
gekozen hebben. Hoe verschillend ook, toch samen een.
Iedere gelovige heeft zijn persoonlijke band met Christus en
daardoor is er een diepe relatie met elkaar.
Paulus schrijft: ‘Zo zijn wij velen, één lichaam, omdat wij
allen deel hebben aan dat ene brood’ (1Kor. 10: 17b).
Geloven doe je immers altijd samen ‘met alle heiligen’ (Ef.
3:18), zo ook het vieren van het Avondmaal. Het is de
maaltijd van de gemeente van de Here Jezus Christus, hoe
verschillend de leden dan ook zijn. Juist in die
verscheidenheid binnen de gemeente blijkt dat de een de
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ander nodig heeft. Samen vormen ze als leden met elkaar het
lichaam. Dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de
onderlinge relatie van de gelovigen. Die gemeenschap dient
niet alleen beleden, maar ook beleefd te worden. Wanneer de
liefdeband zou ontbreken, wordt dat juist bij de
avondmaalstafel pijnlijk ervaren (1Kor. 11: 17 -23).
De goede gemeenschap tussen de gelovigen is voor de
viering van het Avondmaal van zo’n groot belang dat de
miskenning daarvan grote gevolgen kan hebben in het leven
van de gemeente. We lezen in de brief aan de Korinthiërs
daarover dat ziekte en zwakte en zelfs bepaalde sterfgevallen
door Paulus direct gekoppeld werden aan de uitzonderlijk
liefdeloze omgang van de gelovigen met elkaar. Natuurlijk is
het niet een algemene regel dat ziekte in de gemeente altijd
wijst op het oordeel van God. Maar het geeft zeker te denken
en vraagt om zelfonderzoek: ‘Indien wij onszelf
beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen’
(1Kor.11:27-32).
Wie aan het Avondmaal deelneemt, belijdt de verbondenheid
met Jezus Christus als Here en de gemeenschap der heiligen
met de broeders en zusters onderling.
Hoewel de geloofsgemeenschap met Christus van een andere
orde is als de relatie tussen de gelovigen onderling, is onze
verbondenheid wel op de persoonlijke relatie met de Here
Jezus gebaseerd. De levende Heer valt niet samen met of is
niet gelijk aan zijn gemeente, Hij staat als het Hoofd boven
de gemeente. Hij is haar centrum, haar levensbron.
Aspecten van het Avondmaal
Bij de viering van het Avondmaal is dat wat beleden en
beleefd wordt verder te bezien vanuit drie gezichtspunten:
het gedenken, het verkondigen en het verwachten. Deze
aspecten komen overeen met wat er in het Avondmaal
uitgedrukt wordt: dat wat gebeurd is in het verleden, dat wat
wij nu mogen beleven en wat zal gaan gebeuren in de
toekomst.
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Het gedenken
Bij de instelling van het Avondmaal heeft de Here Jezus Zelf
de discipelen, en met hen de gelovigen van alle tijden,
opgeroepen met deze woorden: ‘Doet dit tot mijn
gedachtenis’ (Luc. 22:19,20; 1Kor.11:24,25). Wanneer
gelovigen het Avondmaal vieren, denken zij daarbij aan wat
eens in het verleden is gebeurd: Jezus Christus, die zijn leven
heeft gegeven voor ons. Gods Offerlam!
Bij de paasmaaltijd vraagt het jongste kind in een joods gezin
naar de betekenis van het paasfeest. De vader legt dan uit
over de geschiedenis van de uittocht uit Egypte en over het
offerlam. Het gaat daarbij niet alleen om de kennis erover,
maar ieder van dat gezin weet zich er persoonlijk bij
betrokken. Zo ook hier, bij het Avondmaal. De gelovigen
denken bij de avondmaalsviering aan het Lam Gods, dat Zich
liet ‘slachten’ op Golgotha om ons van onze zonden te
verlossen.
In dat gedenken blijft het ook maar niet bij kennis, bij het
verstand, maar het raakt ons hele leven! Gelovige mensen
leren zo om te leven met de grote daden die God heeft
gedaan. Dat geeft vertrouwen voor ons leven in het heden.
Als wij ons betrokken weten bij wat de Here voor ons deed,
leren we gelovig uitzien naar wat Hij voor ons doet en zal
doen.
Bij het Avondmaal gaat het echter niet alleen om de
gedachtenis aan het kruis, maar ook om de opstanding van de
Here Jezus! ‘Het is volbracht’ gaat hier samen met ‘Hij
leeft!’ Wij gedenken niet een gestorven martelaar, maar bij
het Avondmaal denken we aan de opgestane Heer, de
Levende. Hij is het Leven van ons leven.
Het verkondigen
Bij zijn uitleg aan de gemeente in Korinthe schrijft Paulus:
‘Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt,
verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.’ Hier
worden de aspecten prachtig met elkaar verbonden. Wat in
het verleden is gebeurd, moet bekend gemaakt, verkondigd
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worden. Het heil en de zegen van wat de Here Jezus heeft
gedaan, moet van geslacht tot geslacht geproclameerd
worden, totdat Hij komt! De viering van het Avondmaal is
als zodanig een verkondiging van het heilswerk van Christus,
die de geschiedenis doorgaat. Avondmaal vieren is geloof
belijden, een belijdenis uitspreken! Het Griekse woord dat
met ‘verkondigen’ vertaald is, kan ook ‘met woorden bekend
maken’ betekenen. En dat is wat ook gebeurt in de viering.
We worden opgeroepen bij en na de viering ‘van Christus te
spreken’. Dat gebeurt soms voorlezend, uit een
bijbelgedeelte, soms door het zingen van een lied of een
persoonlijk geloofsgetuigenis. Zo is de lofprijzing en de
dankzegging een uitvloeisel van wat in de tekenen van brood
en wijn beleden is. Avondmaal vieren is dan ook danken en
loven voor wat God ons gegeven heeft en wat wij hebben
mogen ontvangen. Het is een duidelijke geloofsbelijdenis in
de zichtbare en de onzichtbare wereld dat Jezus Christus de
Here is.
Het verwachten
Dit derde aspect van de viering van het Avondmaal heeft te
maken met de toekomst. Voor de Here Jezus was het eerste
Avondmaal een afscheidsmaaltijd met zijn discipelen. Maar
met een belofte van weerzien: ‘Ik zal van nu aan voorzeker
niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die
dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk
mijns Vaders’ (Mat. 26:29).
Jezus brengt zo de viering van het Avondmaal in direct
verband met zijn wederkomst. Daar mogen de discipelen, en
ook wij, naar uitzien: straks komt de Here Jezus weer! Straks
komt er een nieuwe hemel en ook een nieuwe aarde. En wij
mogen deelhebben aan de volmaakte vreugde van dat
eeuwige koninkrijk!
De gemeente leeft nu nog in ‘vreemdelingschap’, wel in de
wereld, maar niet van de wereld. Wij zien nu nog niet alles
wat we belijden. Wij wandelen in geloof, niet in
aanschouwen (2Kor. 7:5). Maar wat gaat komen, is vast en
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zeker voorzegd. Alle dingen zullen Hem onderworpen zijn.
Hij zal als Koning heersen!
Het Avondmaal is een voorproef van die komende
heerlijkheid. Door het geloof in de Here Jezus mag je
proeven dat de heilstijd al aangebroken is. Het zal nog
vervuld worden in het grote feestmaal in het Koninkrijk van
God, maar het heil is aangebroken. Daarom klinkt het ook in
sommige kerken bij de viering: ‘sursum corda’: de harten
omhoog! De vensters naar die heerlijke toekomst gaan juist
bij het Avondmaal open. De spits van de viering is gericht op
de toekomst met de Here Jezus. Vandaar het gebed om de
komst van de Here Jezus, zoals dat door de eerste christenen
zo krachtig bij de viering van het Avondmaal gebeden werd:
‘Maranatha’! Onze Here, kom! (1Kor. 16:27).
Avondmaal houden ziet dus uit naar die heerlijke
vreugdevolle ontmoeting van de gemeente van Jezus
Christus met haar Bruidegom, de bruiloft des Lams. De
apostel Johannes schrijft dan ook: ‘Zalig zijn zij, die
geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams’
(Op. 19:9 SV).
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7. Het Woord en de Geest

Over de verhouding tussen Woord en Geest wordt heel
verschillend gedacht. Het gaat daarbij in grote lijnen om de
volgende vragen: wat is nu de functie van de Heilige Geest in
het begrijpen van de Bijbel, en welke invloed heeft de Bijbel
door het werk van de Geest in iemands geloofsleven? Er is
lang niet altijd sprake van een goede balans tussen ons
beleven van Woord en Geest. De volgende vier citaten geven
daar een sprekend voorbeeld van.
‘Er is in deze orthodoxe geloofsgemeenschap een vrij grote
onderstroom van lieve, degelijke en respectabele mensen, die
zich onbewust niet meer laten gezeggen door het Woord van
God. Als je deze mensen vanuit de Bijbel iets probeert te
laten zien, kan het gebeuren dat ze eenvoudig zeggen: ‘Dat
kan wel wezen, maar Gods volk leert het anders’.’ (1)
‘Is dat een variant op de leer van Karl Barth: de Bijbel is pas
waar, als ik hem ervaar?’ ‘Helaas, in die kring is niet altijd
Gods Woord, maar nogal eens de geestelijke mens de norm.
Daardoor is men altijd op zoek naar mensen met geestelijk
gezag. Zolang hooggeachte mensen spreken binnen de
bekende, vertrouwde kaders, spreken zij haast ex cathedra
(bindend voor alle gelovigen)’. (2)
‘De postmoderne spiritualiteit zoekt God niet te kennen door
de openbaring van Zichzelf in zijn Woord en door Jezus
Christus, maar zoekt naar een privé-waarheid door middel
van persoonlijke mystieke ervaringen. Net als in de tijd van
de apostelen dreigen gnostische ideeën ook in onze tijd de
gemeente van Christus te beïnvloeden. Veel predikers van
nieuwe leringen beroepen zich niet in de eerste plaats op
Gods Woord, maar op zulke ‘nieuwe en hogere
openbaringen’. Een term die in dit verband veel opgang doet
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is ‘openbaringskennis’. Met de term ‘openbaringskennis’
doelt men niet zozeer op grondige kennis van Gods Woord,
maar op een hogere geestelijke kennis in dat Woord, die de
mens in staat stelt de beperkingen van het natuurlijke te
overstijgen. Mensen die deze ‘openbaringskennis’ hebben,
worden volgens hen een soort geestelijke supermensen.’ (3)
‘Daarom roepen wij op tot: herstel van het primaat van Gods
Woord. Wij geloven dat de Bijbel alleen de hoogste bron van
autoriteit is in zaken van geloof en leven. Herstel van
waarheid in plaats van dwaling. Sommige leringen zijn
gebaseerd
op
zogenaamde
(buiten-bijbelse)
openbaringskennis of op valse profetieën. Er moet een
nieuwe nadruk komen op de waarheid die wij in Gods
Woord vinden’. (4)
Het Woord gefilterd
Wij hebben hier te maken met de boeiende, maar tegelijk niet
eenvoudige problematiek van de verhouding tussen
openbaring en ervaring. Het gaat om de relatie tussen Gods
spreken en handelen enerzijds en de mogelijkheden van de
mensen om Gods stem daarin te verstaan anderzijds. Dit is
een belangrijk onderwerp omdat het de vraag stelt over de
kern van de verhouding tussen God en mens. Hoe ontstaat nu
de ontmoeting tussen God en ons in zijn Woord? Nog wat
meer toegespitst gaat het om de band tussen het geschreven
Woord van God en de Heilige Geest. Niet door iedereen
wordt deze band op dezelfde wijze en sterkte beleden en
beleefd.
In de omgang met de Bijbel heeft de christelijke gemeente
tot op de huidige dag veel moeite gehad met het vinden van
een verantwoord evenwicht in de verhouding tussen Woord
en Geest. Ook al weten we dat de Bijbel zonder de
verlichtende werking van de Heilige Geest in onze harten een
gesloten boek blijft, toch is daar de vraag naar de mate
waarin de woorden ons iets zeggen en de Geest iets aan ons
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hart levend maakt. Het betreft in zekere zin dus de
verhouding van letter en Geest. Over deze problematiek
schrijft de apostel Paulus bijvoorbeeld in 2Korinthiërs 3:14
vv., waar het handelt over een bedekking bij het lezen van de
Schriften. Ze lazen daar in de synagoge uit de boeken van het
oude verbond, maar als het ware met een blinddoek voor.
Het gaat dan om een symbolische bedekking, een
verhindering om tot het juiste verstaan van de tekst te komen.
Ze lazen wel, maar verstonden de bedoeling niet. Wanneer
echter de Heilige Geest in de harten van de gelovigen komt
wonen, neemt Hij die bedekking weg. En zelfs dan blijkt het
een hele opgave om tot een evenwichtig verstaan van de
Schriften te komen.
De voorbeelden
In het ultracalvinisme (1) is het de vrome
geloofsgemeenschap, het zogenoemde ‘volk van God’, dat
soms langs de letterlijke betekenis van bijbelwoorden heen
een
verbijzonderde,
vergeestelijkte
invulling
aan
bijbelwoorden geeft. Het Woord van God wordt dan gefilterd
door de gezamenlijke beleving van een kleine elite binnen de
vrome gemeente. Meestal komt er op deze manier slechts een
flauwe bundel licht tevoorschijn. Het heldere licht des levens
wordt zo in haar kracht beperkt en vaak teveel
geconcentreerd.
Het volgende voorbeeld (2) gaf blijk van een vrij omgaan
met het Woord van God. We vinden dat bijvoorbeeld in de
ethische stroming in de theologie. Deze richting in het
kerkelijke leven is ontstaan vanuit een verlangen om te
waarschuwen tegen dode orthodoxie en intellectualisme. De
omgang met God is niet in de eerste plaats een zaak van het
verstandelijk denken, maar van het hart en de wil. De
openbaring van God vinden we dan ook niet in een leer,
maar in het getuigen en doorgeven van leven. Uiteraard heeft
deze insteek zijn weerslag op het zicht op de Bijbel en de
inspiratie. De Bijbel geeft dan bovenal getuigenis van het
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nieuwe leven, dat God door zijn Geest in de harten heeft
gewerkt. Het gaat dan niet zozeer om wat de letter daarvan
schrijft als wel om de geloofservaring die het uitwerkt. De
Bijbel is dan ook niet het Woord van God, maar het Woord
van God komt tot ons in het getuigenis van Gods openbaring
daarin. De Bijbel is dan niet Gods openbaring zelf, maar
wordt Woord van God voor ons wanneer het ons als zodanig
aanspreekt. Het gevoel, of beter de geloofservaring bepaalt
wat Woord van God is. Het filter van onze beleving, van wat
als Woord van God tot ons hart spreekt, bepaalt hier de
lichtval en geeft opnieuw een verlies van lichtsterkte.
Een extreem uitvloeisel van deze lossere band tussen Woord
en Geest vinden we bijvoorbeeld in de vroege doperse
beweging. Men legde soms een overspannen nadruk op de
ervaring van de Heilige Geest ten koste van de geopenbaarde
waarheid van de Schrift. Het geloofsleven komt dan neer op
‘alleen de Geest’; de individuele leiding van de Geest is voor
de Geestvervulde gelovige bepalend voor wat Woord van
God is. Dit kan zelfs zover gaan dat de heldere bijbeltekst
terzijde wordt geschoven vanwege het ontvangen van
‘innerlijk licht’. Een moderne uitingsvorm daarvan vinden
we bij extreem charismatische groepen, wanneer de Schrift
geen corrigerende functie’ meer heeft en de ‘ervaring van de
Geest’ allesbepalend .is geworden. De stap naar nieuwe
openbaringen die tot onbijbelse leringen leiden is dan
eigenlijk vanzelfsprekend. Deze al te hoge waardering voor
de ervaring geeft, wanneer de Bijbel een ondergeschikte rol
gaat spelen, een totaal scheefgetrokken en verwrongen
geloofsleven. Er is geen regulerende factor meer. De Geest
wordt tegenover het Woord verzelfstandigd en daardoor
worden Woord en Geest van elkaar gescheiden. Waar het
Woord van God niet langer in de ontmoeting tussen God en
mens functioneert, daar neemt de menselijke ziel met haar
gevoelens, wil en verlangen, heel gemakkelijk de plaats van
de Heilige Geest in. Met als gevolg een gevaarlijk
subjectivisme van hoogst persoonlijke beschouwingen en
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grote impulsiviteit. Het is dan ook heel begrijpelijk en toe te
juichen dat in de wereldwijde evangelische gemeenschap een
ernstige oproep wordt gedaan om terug te keren naar een
leven dicht bij de Bijbel, waardoor dat Woord van God zijn
legitieme plaats wordt gegeven!
Ontmoeting door Woord en Geest
De bekendste manier waarop God met mensen wil omgaan,
is die van het gesprek. De Here God heeft ervoor gekozen
om met ons een relatie aan te gaan, en in die ontmoeting zijn
woorden het meest gebruikelijke middel van contact.
Wanneer we de Bijbel lezen, horen we herhaaldelijk: ‘En
God sprak ... ‘ God sprak en spreekt! Woorden zijn
voertuigen. Wanneer ze in een zekere afgesproken volgorde
staan, vormen woorden begrijpelijke zinnen. Zo draagt een
woord, meestal in een samenstel van woorden en zinnen, een
bepaalde inhoud over. Wanneer we elkaar verstaan, in de zin
van begrijpen, wil dit zeggen dat we het eens zijn over de
begripsinhoud van de woorden of van de zinnen. We
begrijpen wat de ander zegt. Dat beleven we dan als een
doorbreking van de eenzaamheid. We hebben contact, we
beleven een vorm van ontmoeting. De Here God heeft niet
alleen sprekend geschapen, maar spreekt nog steeds door zijn
Woord om ons te ontmoeten, om de verbroken gemeenschap
te herstellen en de herstelde te onderhouden. En wij spreken
in het gebed tot Hem. Bidden is in zekere zin antwoord
geven. Niet zozeer in de zin van een dialoog. Maar als in een
vader-kindrelatie, waarin de gelovige mens door Gods
woorden overtuigd wordt en in een houding van geloof
gehoor wil geven en zich wil laten gezeggen.
Wanneer we spreken over het Woord van God, moeten we
allereerst wijzen op Jezus Christus. Hij is het Woord van
God dat mens geworden is (Joh. 1:1,14). De openbaring van
God aan ons is op de meest bijzondere wijze zichtbaar,
hoorbaar en tastbaar geworden in zijn Zoon, Jezus Christus.
Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de
vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst
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der dagen tot ons gesproken in de Zoon (Heb. l:l). Jezus
Christus is het geopenbaarde Woord van God. Daarnaast is
er het geschreven Woord van God, de Bijbel, die door
bemiddeling van mensen tot ons gekomen is. De Bijbel zelf
laat weten dat God de eigenlijke auteur en de Heilige Geest
de bewerker is (o.m. 2Pet. 1:21). Samenvattend zou je
kunnen zeggen: de Bijbel is het getuigenis van God de Vader
over Jezus Christus zijn Zoon en is aan ons gegeven door de
Heilige Geest.
De verhouding Geest en Woord
Nu willen we nagaan hoe de verhoudingen liggen. Allereerst
de vraag hoe de Heilige Geest werkzaam is in en door de
Bijbel. Een aspect in het veelvoudige werk van de Heilige
Geest is het bevindelijke, het werk in onze harten. Een van
de wegen waardoor Gods koninkrijk op aarde wordt
gevestigd, is door het werk van de Geest in en aan de harten
en levens van de gelovigen. Op de vraag hoe de Geest dat
doet is het bijbelse antwoord: bovenal door het Woord
(2Tim. 3:15-17; Hand. 16:14). Ook al hebben we er oog voor
dat de Geest niet in de Schrift is opgesloten op de wijze dat
de Geest een gevangene van het Woord zou zijn, de Geest
heeft zich wel degelijk aan het Woord verbonden. De Geest
wil het middel van het Woord gebruiken, maar niet zo dat
wij precies weten hoe dat werkt (Joh. 3:8). Wij kunnen het
werk van de Geest niet naar onze hand zetten en het ook niet
ten diepste doorgronden. In de verhouding van Woord en
Geest hebben wij te doen met een geheimenis. In de Bijbel
maakt de Geest Gods wil en raad bekend en roept ons op tot
gelovige overgave en gehoorzaamheid. We kunnen zeggen:
de Geest brengt het Woord in het hart. Maar hoe het komt dat
de een dat Woord gelovig aanvaardt en de ander er langs
heen leeft of het zelfs verwerpt, is voor ons een mysterie.
Wel kunnen we dit zeggen: de Geest verlicht de gelovigen in
het verstaan van het Woord, om dit niet alleen te begrijpen
maar ook van toepassing te laten zijn in hun persoonlijk
leven. De Geest, die de bijbelschrijvers ertoe gedreven
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(gedragen) heeft om tekst te schrijven die door God
geïnspireerd is, en die in de Bijbel van de waarheid getuigt,
die Geest van God werkt overtuigend van buiten naar binnen
en werkt zo in de gelovigen zekerheid en vertrouwen uit. Zo
maakt de Geest onze harde harten bereid om het Woord te
gehoorzamen.
Dat innerlijke werk van de Geest is bijvoorbeeld rationeel
van aard. De Geest leert door het Woord wat je gelooft.
Omdat de mens een denkend schepsel is, opent de Geest door
het Woord het verstand voor de waarheid van God. Geloven
is kennis hebben over God. Maar omdat geloven volledig
verbonden is met het leven is het niet alleen een zaak van het
verstand. Wie God werkelijk leert kennen, gaat Hem
vertrouwen en gehoorzamen. Dit blijkt al uit de meest
eenvoudige belijdenis: Ik geloof in God…Daarmee wordt
geloven naast rationeel ook relationeel en emotioneel en
betrekt het ons gehele bestaan: hart, verstand, ziel en kracht
(Deut.6:5; vgl. Mar.12:30,31).
Daarbij heeft die verlichting door de Geest ook een morele
invloed en wordt ons geweten op onze levenswandel
aangesproken. Verder is het getuigenis van de Geest door het
Woord in zekere zin proefondervindelijk. Dat wat de Geest
ons door de Schrift leert, wordt dan ook werkelijk ervaren.
Op deze wijze bevestigt de Geest bijvoorbeeld aan ons hart
dat we ‘in Christus’ Gods kinderen zijn (Rom. 8:16; Gal.
4:6) en komen we innerlijk tot het inzicht dat we tot Gods
kinderen zijn aangenomen. Dit getuigenis van de Heilige
Geest door middel van het Woord aan en in de gelovigen is
de diepste oorzaak van ons geloof (zie voor de rol van de
Heilige Geest in het proces van openbaring verder
1Korinthiërs 2:6-16 en 2Kor.4:4-6). Daarom is het voor elk
kind van God van belang om te bidden om de hulp en de
verlichting van de Heilige Geest. In deze weg gaan we
ervaren dat onze hemelse Vader spreekt door wat Hij
gesproken heeft. Het is die eerbiedige vrijmoedigheid en
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vertrouwelijkheid, die de verborgen omgang met God vormt,
waardoor een christen naar God gaat zoals een kind naar zijn
vader. In deze bevindelijke ontmoeting werken Woord en
Geest nauw samen in het onderwijzen van Gods kinderen.
‘Dus zij die willen leven onder het gezag van de Geest,
moeten buigen voor het Woord als het tekstboek van de
Geest, terwijl zij die willen leven onder het gezag van het
Woord de Geest moeten zoeken als degene die dat Woord
uitlegt’ (J.I. Packer).
Woord en Geest
Het bewaren van de juiste verhouding en verbinding tussen
de Bijbel en het werk van de Geest is van groot belang in het
geloofs- en gemeenteleven. Wanneer we het Woord
loskoppelen van de Geest vervallen we gemakkelijk in een
buitensporig verstandelijke benadering van het geestelijk
leven. Hier is het gevolg vaak een dorre orthodoxie en veel
nadruk op de uiterlijkheden. Maar daarnaast is er een even
groot gevaar om de Geest los te koppelen van het Woord.
Deze vorm van onbalans zorgt ervoor dat mensen gaan leven
op impulsen en ingevingen, op indrukken en emoties.
Hierdoor ontstaat een grote vaagheid omtrent de waarheid.
De gezonde leiding van de Geest die de nadruk legt op
helderheid en inzicht (Fil. 1:9,10) wordt dan ondergeschikt
gemaakt aan een ‘goed gevoel’ en een ‘warme, fijne sfeer’.
Wij moeten dus zoeken, misschien wel worstelen, om een
bijbels evenwicht tussen Woord en Geest te vinden en vast te
houden. Geestelijke mensen zullen dicht bij het Woord
willen leven. Met de (geestelijke) gaven die zij ontvangen
kunnen zij anderen dienen en gaan in de wegen van de Geest.
Willen we de wegen van de Geest gaan, dan zullen we dicht
bij de leringen van het Woord blijven. Zeker zal welke
genadegave dan ook niet van de gezonde leer in de Bijbel
loskomen of erlangs heen leiden. Want het gaat bij de
charismatische gaven immers om dezelfde Geest, die de
bijbelschrijvers inspireerde. Het is de Geest die je als
zondaar aangrijpt en wedergeboren doet worden. De Geest
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brengt openbaring en zicht. Woord en Geest samen vormen
een heilzame basis voor de christelijke spiritualiteit, zeg
maar de omgang met God en mensen.
Ook al weten we dat enkele delen uit de Bijbel niet
eenvoudig of voor iedereen te begrijpen zijn (2Pet. 3:16),
voor de gelovige geldt toch dat de Bijbel helder en
doorzichtig is om God te leren kennen. Wanneer er rond de
Bijbel een mist hangt, is dat te wijten aan ons onvermogen of
aan onze onwil of traagheid (2Kor. 4:3,4). De Bijbel is als
een licht, dat schijnt op een duistere plaats. De Schrift is niet
duister, maar de plaats waar ze schijnt is donker, namelijk
wanneer er geen bereidheid is om de duisternis te laten
verdrijven. De Heilige Geest geeft ons ogen om te zien,
zodat we samen met alle heiligen (Ef. 3: 17,18) bij het licht
van Gods Woord veilig kunnen leven. De belangrijke reden
dat het Woord van God rijkelijk in ons zal wonen, is dat wij
daardoor verrijkt zullen worden, maar bovenal dat de Here
erdoor geëerd en verheerlijkt zal worden. Daarom doen wij
er goed aan naar de Geest uit te zien en te verlangen om
vernieuwd te worden naar de gezindheid van Christus. Dat
kan als we vervuld worden met de Geest van het Woord. Zo
wordt het christelijk geloven een levenslang vormingsproces.
Bij zulke geloofsvernieuwing gaat het vooral over het
getuigenis van Jezus Christus, om dat uit te dragen. Zulke
vernieuwing vindt haar kracht in de Geest, haar bron in het
Woord en heeft discipelschap als uitwerking in het dagelijkse
leven.
Here, maak ons uwe wegen,
door uw Woord en Geest bekend.
Leer ons volgen in de waarheid,
waarheen Gij ook uw treden wendt.
Leer ons luisteren en weten
dat U naar ons hoort.
Almachtig God, regeer ons
door uw Geest en Woord.
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8. Wat vraagt Gods liefde van ons?

Voor een christen is Gods liefde geen vraag. Gelovigen
belijden de liefde van God en hebben die in hun persoonlijk
leven leren kennen. Dit wil niet zeggen dat Gods liefde
onaangevochten
is.
Integendeel.
Door
de
vele
tegenstrijdigheden in de schepping en zeker ook in het leven
van de mensen onderling lijkt de liefde van de Schepper
krachtig weersproken te worden. Er is zoveel zinloos geweld
in de natuur en liefdeloosheid onder ons mensen. Kan een
liefdevolle Schepper daar nu de oorsprong of de oorzaak van
zijn? De christelijke belijdenis over de grootheid van Gods
liefde roept veel vragen op. En dat niet alleen bij hen die
geen persoonlijke relatie met God hebben, maar ook bij
gelovigen, die van Gods liefde uitgaan en zich in die liefde
geborgen weten. Een aantal van die paradoxale vragen zijn in
dit boek benoemd en worden besproken. Er is getracht
antwoord te geven op de vragen: ‘hoe is God liefde en hoe
heeft God lief?’ De rode draad blijkt steeds weer die bijbelse
belijdenis te zijn: God is liefde. Wat betekent dit voor ons?
Veelzijdig belijden en beleven
Een christen zal deze uitspraak beamen, want het christelijke
leven komt voort uit het leren kennen van Gods liefde. Dat
betekent echter niet dat met de bijbelse woorden ‘God is
liefde’ dan ook alles over Hem gezegd is. Wanneer we
eerlijk naar de Bijbel luisteren, komen er nog zoveel
uitspraken over de Here God bij, dat het eenvoudige ‘God is
liefde’ een haast onmogelijke versimpeling lijkt. Toch heeft
de apostel Johannes het wezen van God onder deze woorden
samengevat. In feite zegt de apostel daarmee dat Gods liefde
de hoogste uitdrukking van zijn persoon is. Johannes gaat
daarin zelfs zo ver dat hij in een van zijn brieven aan de
gelovigen schrijft: ‘God is liefde, en wie in de liefde blijft,
blijft in God en God blijft in hem’ (1Joh. 4:16).
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Met één zin geeft Johannes daarmee aan dat de liefde van
God om een concrete uitwerking vraagt in ons persoonlijk
leven. Zij die Gods liefde persoonlijk hebben leren kennen,
worden daardoor opgeroepen om hun leven van die liefde te
laten doordringen en die ontvangen liefde volhardend uit te
dragen. Dat vraagt Gods liefde van ons! Het is voor het
christelijk geloven onvoldoende te spreken van een helder
inzicht in Gods liefde. Het is onvoldoende alleen weet te
hebben van het leven en sterven en de opstanding van Jezus
Christus, waarin Gods liefde voor de wereld zo tastbaar
geworden is. Om van christelijk geloven te kunnen spreken
zal deze kennis gepaard gaan met de persoonlijke verwerking
daarvan in het leven van de gelovigen. Voor christenen is
Gods liefde niet onbestemd, maar een geloofswerkelijkheid,
zelfs een ervaringsfeit. Ons leven mag doortrokken worden
van de liefde die is, zoals God alleen liefde is. Maar, die
liefde geeft én vraagt. Gods liefde wacht op een gevolg, op
doorwerking en uitwerking. Gods liefde vraagt om een
reactie, om een antwoord. Gelovigen reageren op die liefde
naar de Here zelf en van daaruit naar de naaste, in het
bijzonder de medegelovigen. Wie God in zijn liefde kent en
met Hem verbonden blijft, die mag er zeker van zijn dat de
Here zelf, door zijn Heilige Geest, in hem of haar woont.
Daarom is christelijk geloven een levend geloven, dat bezield
wordt door de kracht van de Geest. Dat is de kracht van zijn
liefde. Het gaat in het christelijk geloven erom dat de mensen
met wie wij omgaan iets van Christus in ons terug zien. Dat
is christelijke liefde.
Vraag en antwoord
De liefde van God is zichtbaar en tastbaar geworden in de
geschiedenis die Hij heeft met de mensen. In de Bijbel lezen
we hoe God mensen de ruimte van de aarde heeft gegeven.
Een van de eerste daden van Gods liefde is, dat Hij de
afstand naar ons overbrugt. Dat Hij ons opzoekt en met ons
spreekt. Hij neemt het initiatief. Zelfs de grenzen die God
stelt, blijken een bewijs van zijn zorg voor ons. Gods
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geboden zijn ten leven en voor ons bestwil. Wanneer Adam
en Eva in het paradijs het gebod hebben overtreden, is door
die ongehoorzaamheid de band met hun Maker op het diepst
verbroken. Toch is het de Here die hen opnieuw opzoekt. We
lezen: ‘En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot
hem: Waar zijt gij?’ (Gen. 3:9).
Wanneer God iets vraagt, is dat niet om een antwoord te
weten te komen. Wanneer God de mens opzoekt en hem
roept, is dat niet omdat Hij de mens niet kan vinden. De
eerste vraag, waarvan we weten dat God die aan de mens
stelde, betekent niet dat de bosschage waarachter Adam zich
verscholen hield voor God ondoorzichtig was. Voor de Here
is niets verborgen. Alles ligt open voor zijn Aangezicht. Die
eerste vraag heeft iets van een voorbeeld: het gaat er bij Gods
vragen om dat ze een antwoord in de aangesprokene
oproepen. Adam wordt ter verantwoording geroepen. Dat is
fundamenteel in het vragen van God: wij hebben ons ten
opzichte van Hem te verantwoorden. Hij vraagt en wij zijn
antwoord verschuldigd. Niemand kan zich voor de Here
verschuilen. Dit vragen van God is universeel; het geldt alle
mensen. Gods liefde vraagt ons in te zien in welke ‘gevallen
staat’ we leven. Een openbarende vraag voor ieder mens!
Direct daarna volgt uit Gods mond de belofte van herstel
(Gen. 3:15). De Rechter blijkt ook de Redder te zijn.
Daarmee bewijst God zijn liefde jegens ons in de daad van
zijn ontferming.
Antwoorden in het Oude Testament
In het Oude Testament gaat die ontmoeting met Gods
bevrijdende daden steeds voorop. De daden van God zijn
gebeurtenissen in de geschiedenis. Het gaat daarbij niet om
wat een mens allemaal wel of niet over God kan weten en
denken. Geloven in de God van de Bijbel is niet bedoeld als
een denkmogelijkheid, maar is een levenskeuze.
Zo gingen de aartsvaders om met wat ze van God hoorden.
Als God sprak was dat levensveranderend voor hen.
Abraham verbreekt door zijn antwoord op Gods stem de
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band met de cultuur van de vele afgoden en weet zich
geroepen een andere weg te gaan. Hij antwoordt op de stem
die hem roept en verbreekt zijn bestaande zekerheden. Hij
‘gaat uit’, en zo een onbekende toekomst tegemoet. Hij stelt
zijn vertrouwen op die roepende stem en geeft daarmee
antwoord aan wat hij gehoord heeft. De Bijbel beschrijft het
met deze woorden zo prachtig: ‘En Abraham geloofde in de
HERE, en de HERE rekende het hem toe als gerechtigheid’
(Gen. 15:6). Abraham geeft metterdaad antwoord aan God en
wordt daardoor de vader van allen die geloven (Rom. 4:11,
Gal. 3:6).
Dat is geloven: ja-zeggen op de stem van God, die de mens
in zijn woorden en daden heeft vernomen. Geloven is
antwoorden, beamen en je vertrouwen geven. Gods liefde
vraagt om geloof dat zich uit in daadwerkelijke antwoorden.
Opmerkelijk is bij dit alles, zoals in dit boek meerdere malen
benadrukt: het begint steeds bij de Here God. Hij doet en
zegt zijn Woord en daad. Zijn woorden zijn daden. God
betoont liefde door zijn aanwezigheid en in zijn trouw. Zo
bijvoorbeeld bij de uittocht van Israël uit Egypte en veel later
bij de redding van het volk uit de ballingschap.
Het hart van de bevrijdingsgeschiedenis van het volk Israël
zijn de beloften en de geboden die God geeft. De Tien
Geboden vormen een soort grondwet, een kader voor het
leven in de vrijheid waartoe God de mensen roept. Het is
Gods vraag aan de mens om volgens deze grondbeginselen te
leven, in overeenstemming met zijn liefde. In de Bijbel
worden als geloofsgetuigen genoemd zij, die als antwoord op
Gods liefde en trouw met vertrouwen reageerden. En die
Hem volgden op de aangewezen weg. Geloven is dan ook
gehoor geven aan de geboden van God en die gehoorzamen.
Gods liefde vraagt om die gehoorzaamheid.
Wanneer het volk Israël de liefde van God door ontrouw
beschaamd maakt, bestraft de Here met woorden zoals een
man zijn trouweloze echtgenote tot orde roept. In het
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twistgesprek dat Hij bij monde van zijn profeet Jeremia als
het ware met het volk aangaat, overheersen de vragen van
God, om daarmee zijn volk te overtuigen van hun ontrouw:
‘Hoort het woord des HEREN, o huis van Jakob en alle
geslachten van het huis Israëls! Zo zegt de HERE:
“Wat voor onrecht hebben uw vaderen in Mij gevonden, dat
zij zich ver van Mij verwijderd hebben, en het nietige zijn
achternagelopen? Heeft ooit een volk goden verruild? – en
dat zijn toch geen goden! – maar mijn volk heeft zijn Eer
verruild voor wat geen baat brengt. Mij, de bron van levend
water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen,
gebroken bakken, die geen water houden. Ben Ik voor Israël
een woestijn geworden of een land van dichte duisternis?
Waarom zegt dan mijn volk: Wij zijn weggelopen, wij zullen
niet meer tot U komen? Zal een meisje haar tooi vergeten,
een bruid haar gordel? Maar mijn volk heeft Mij vergeten,
talloze dagen”’ (Jer. 2). Het geding is één groot pleidooi,
waarin het volk voor zijn geloofsafval ter verantwoording
wordt geroepen en gevraagd om terug te keren tot de ‘eerste
liefde’. De tederheid van Gods trouw en liefde wordt door de
profeet op zo’n wijze verwoord, dat het wel tot het hart en
het geweten moet doordringen. De vragen van Gods liefde
zijn scherp en diepgravend. De liefde van God vraagt om
inkeer en omkeer. Het zijn heel ernstige vragen, die de Here
zijn volk stelt.
Op een ander moment gebruikt de Here zijn profeet Jesaja
om door liefdevolle vragen de moedeloze ballingen in Babel
op te beuren. Zijn vragen willen hen tot inzicht brengen dat
er van twijfel aan Gods beloften geen sprake mag zijn. In
troostrijke woorden wijst de profeet op de onvergelijkelijke
verhevenheid en trouw van God: ‘Weet gij het niet, hebt gij
het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper
van de einden der aarde. Hij wordt noch moede, noch mat,
zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede
kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.’ (Jes. 40).
Zo vraagt God om erkenning van zijn macht. Hij troost hen
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die een geweldige indruk van de wereldmachten hebben
gekregen. Gods vragen willen opwekken: maar mijn volk, je
kunt toch weten dat het Mij nooit ontbreekt aan kracht om
jullie te helpen. Gods liefde vraagt om erkenning van zijn
almacht en bemoedigt hen die op zijn beloften hopen.
Antwoorden in het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament wordt alle Godservaring
samengevat in de komst van Jezus Christus. Hier komt de
mens in ontmoeting met Gods finale spreken. In de persoon
van Jezus Christus heeft de Here God zijn liefde ten volle
uitgedrukt en bewezen. God spreekt in Jezus het woord van
zijn liefde op maximale sterkte. Ook hier geldt: in al dat
spreken van Gods liefde is de vraag om een antwoord
inbegrepen. De liefde van God voor de wereld is in de eerste
plaats een eenzijdige gave, van eeuwig leven, zorg en
bewaring. Het is juist vanwege het gevende karakter van de
liefde, dat die gave tevens een opgave inhoudt. Gods liefde is
niet vrijblijvend, maar vraagt om een duidelijk bepaalde
geloofsreactie van ieder mens.
Het antwoord van de mens in de keuze vóór Jezus, dát is het
ja-zeggen tegen God. Volgelingen van Jezus worden uit het
oude zondeleven getrokken en vertrouwen Hem voor hun
heden en toekomst. Ons vertrouwen op God komt tot daden
als we gehoor geven aan wat Jezus getuigt van wat goed is!
Het is onmogelijk dat het geloof in Jezus Christus niet in
daden tot uitdrukking komt (Jak. 2: 17, vgl. 1Joh. 3:23,24).
Zij die zo door navolging en geloofsgehoorzaamheid
antwoord geven op Gods liefde worden dan ook genoemd:
‘mensen die tot het geloof gekomen zijn’ (Hand. 2:44).
Geloof, gehoorzaamheid en Gods liefde behoren bij elkaar.
Er is dan ook geen werkelijke gehoorzaamheid denkbaar
zonder liefde. Gehoor geven aan Gods vragen is: door liefde
geneigd worden tot antwoorden. Het antwoord van het geloof
geeft aan hoe diep je door Gods liefde geraakt bent en hoe je
in Christus de liefde van God hebt ontdekt. Zo wekt het
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werken van God in Jezus Christus in mensen het geloof op.
Het antwoord dat wij, gelovigen, geven, ontstaat uit het
horen dat gewekt wordt door het Woord, dat Jezus Christus
spreekt en Zelf is (Rom. 10:17).
Dan pas is er sprake van christelijk leven, wanneer de liefde
van God in ons leven de ruimte krijgt om het antwoord van
wederliefde in ons wakker te roepen. Wanneer de liefde van
God levende werkelijkheid voor ons geworden is, dan is het
juist de liefde die zorg draagt voor de wederliefde. Dan
spreek je over een persoonlijke omgang, een levende relatie
met God. Zo bouwt de liefde een woning in het hart van elke
gelovige. Centraal in zulke omgang met God staat naast het
initiatief
van
de
Schepper
de
persoonlijke
verantwoordelijkheid van het schepsel, van de mens. Elke
mens die zich door het spreken van God in het hart
aangesproken weet, is daarmee rentmeester geworden. De
mens die de liefde van God heeft leren kennen, heeft
daarmee iets in beheer gekregen. Hij zal hoe dan ook
antwoord willen en zelfs moeten geven op wat er aan liefde
van God naar hem of haar toekwam. In eerste instantie geldt
dat antwoord God zelf. Maar direct daaraan verbonden is er
het antwoord aan de naaste, de medemens. Dit dubbele
antwoord van de mens op het aanbod van Gods liefde komt
duidelijk naar voren in het grote gebod dat hij ontvangt: ‘Gij
zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met
geheel uw ziel en met geheel uw verstand,’ én ‘Gij zult uw
naaste liefhebben als uzelf’ (Mat. 22:37-39, vg1. Deut. 6:5).
De dienst aan de onzienbare God komt mede tot uiting in de
zorg voor de tastbare naaste. De Here vraagt: ‘Wat hebben
jullie met het mijne gedaan’, en dat betreft dan niet slechts
hoe wij reageren op zijn persoonlijke liefde, maar hier geldt
zeker ook onze verantwoordelijkheid tegenover Gods
schepping.
Ons antwoord op Gods liefde betreft naast God dus ook
onszelf en de medemens, de natuur en vandaar uit het milieu,
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eigenlijk al het geschapene. Door een nieuwe verhouding tot
God komen alle andere verhoudingen in een ander licht te
staan. Het gaat daarin om de werkelijkheid van het geloof als
praktisch antwoord op Gods vragen. Een gelovige is in
zekere zin bondgenoot van God geworden, iemand die naar
zijn Woord luistert en ermee instemt. In woorden en daden;
bidden en doen. Door zo’n levend geloof zeggen wij in ons
gebed ‘ja’ tegen God, terwijl we door het uitwerken van onze
verant-woordelijkheid voortdurend in gesprek met Hem zijn
en blijven.
In het hart van deze ‘samenspraak’ staat Christus. Het
antwoord geven is niet meer en niet minder dan gaan op de
weg van de navolging. En de navolging van Christus is een
kruisweg. Een leven dat uitgaat van het kruis en de
opstanding van Jezus Christus. De apostel Paulus zegt het zo:
‘Het woord van het kruis is voor ons die behouden worden
een kracht Gods’ (1Kor. 1:18). Door dit woord van het kruis
van Christus vindt de scheiding tussen de mensen plaats.
Want voor hen die verloren gaan is dit woord een dwaasheid.
Maar voor hen die dit woord beamen, heeft God hierin zijn
liefde geopenbaard. De genade om dit woord te verstaan en
te beantwoorden, ontvangen wij van de opgestane Christus
door zijn Geest. Daarom is het enig juiste antwoord van het
geloof een antwoord aan God in Jezus Christus, dat wil
zeggen uitgaande van Jezus Christus. Geloven is aan
Christus je instemming betuigen. Tegelijkertijd werkt de
Opgestane zo het ja-zeggen dat Hij tot de Vader spreekt in
óns uit. Een christen is daardoor iemand wiens
persoonlijkheid door te geloven meer en meer vereenzelvigd
wordt met Christus.
Dat zal veelal binnen de christelijke gemeente gebeuren.
Juist de onderlinge gemeenschap van de gelovigen maakt het
goede antwoord aan God mogelijk (Ef. 3:18vv.). De
christelijke
gemeente
vormt
zo
de
innerlijke
levensgemeenschap waarin de Heilige Geest levenwekkend
en opbouwend bezig is en waar door het gezamenlijk beleven
110

van het geloof voluit antwoord wordt gegeven aan Gods
liefde. Dit christocentrische en Geestbepaalde is tekenend
voor het antwoordkarakter van het christelijk geloof
Blijvende actualiteit
Een heel directe vraag die Gods liefde ons stelt, is door de
Here Jezus zelf verwoord. Het is de vraag die Hij eens aan
zijn discipelen stelde: ‘Wie zeggen de mensen, dat de Zoon
des mensen is?’ (Mat. 16:13). Jezus vraagt niet in het
algemeen ‘wat’ de mensen van Hem vinden. Hij wil weten of
de scharen die Hem volgen zich ervan bewust zijn Wie Hij
is. Hoe kijken zij aan tegen Hem, Die zich presenteert als de
beloofde Verlosser, de Messias? Het antwoord op deze vraag
is namelijk van fundamenteel belang en beslissend voor
heden en toekomst. De Koningszoon staat hier in het kleed
van een eenvoudige timmermanszoon. Maar de vraag is of de
mensen Hem herkend hebben als de van God gezondene, als
de beloofde Mensenzoon. Gelet op de titels van boeken die
in onze tijd verschijnen is de vraag nog steeds actueel: ‘Wie
was Jezus werkelijk?’, ‘Wie is die Jezus?’ en ‘Jezus zoals ik
Hem niet kende.’
Nadat de discipelen de antwoorden van de mensen opgesomd
hebben, blijkt dat het helemaal niet gaat om het verzamelen
van informatie. Vragenderwijs wil Jezus zijn leerlingen
bewust maken van de realiteit van zijn Persoon. Als men
over Jezus geen duidelijkheid heeft, zal men ook nooit
duidelijkheid krijgen over het overige wat tot Gods Rijk
behoort. Vandaar de erop volgende persoonlijke vraag:
‘Maar jullie, wie denken jullie dat Ik ben?’ Dit is de
toegespitste vraag van Gods liefde aan ieder mens.
Het antwoord laat zien of we Jezus’ pretenties negeren of tot
erkenning zijn gekomen dat God Zichzelf in en door Hem
openbaart. In een paar woorden spreekt Petrus dan een
belijdenis uit, die een keerpunt in de heilsgeschiedenis
aangeeft: ‘U bent de Messias,’ beleed Simon Petrus, ‘U bent
de Zoon van de levende God.’ Hij gaf daar het antwoord
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namens alle discipelen en alle gelovigen. Omwille van zijn
belijdenis is Petrus gelukkig te prijzen. Want hij gaf daarmee
te kennen dat de Here God (de Vader die in de hemelen is)
aan hem het geheimenis van de persoon van Jezus Christus
had geopenbaard. In dit belijdende antwoord van Petrus
aangaande Jezus en uit Jezus’ zaligspreking daarna blijkt dat
God het is Die voor ons heil zorgt. Hij is het Die aan ons
leven toekomst en zin verleent.
Dit is de boodschap uit de vragen van God. Een boodschap
die de mensen niet alleen vroeger maar ook vandaag hard
nodig hebben. In Jezus Christus is God met ons, en het is uit
Gods liefde, dat wij ‘in Christus’ zijn.
Het antwoord in het dagelijkse leven
Die grote liefde van God en de belijdende levenswandel van
de gelovigen worden dus met elkaar in verband gebracht. De
weg van navolging is dan ook tegelijk een weg van heiliging.
De bijbelse geboden vragen om toepassing in de dagelijkse
praktijk. We horen dat God van ons vraagt te leven naar zijn
wil zoals die tot uiting komt in de richtlijnen die Hij geeft.
Die geboden vormen samen een beeld van ‘het goede,
welgevallige en volkomene’ (Rom. 12:12). Dat zal concreet
moeten worden gemaakt in het dagelijkse leven van elke
gelovige. Wij moeten zelf beslissingen nemen om
daadwerkelijk in te gaan op wat God van ons vraagt. Daarin
worden we niet aan ons lot overgelaten, maar mogen we door
de Geest gedreven samen met alle heiligen al doende de
liefde van Christus in steeds grotere volheid leren kennen.
Zo heeft God ons heel wat te zeggen. Hij vraagt ons hart.
Van daaruit vraagt Hij onze handen en de belijdenis van onze
lippen. Hij vraagt om als antwoord op zijn liefde open te
staan voor de aanbiddende omgang met God. Maar óók te
werken aan liefdevolle verhoudingen tot onze naasten en in
verantwoordelijkheid omgaan met de schepping. Door de
profeet Micha wordt de vraag van Gods liefde als volgt
onder woorden gebracht en samengevat: ‘Hij heeft u
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bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u
vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te
hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God’ (Micha
6:8).
Voor een christen is Gods liefde geen vraag. Hij of zij heeft
er weet van, dat die liefde een vragende en opzoekende liefde
is voor mensen. God stelt ons in zijn liefde vragen. Vragen
die erop gericht zijn ons dichter bij Hem te brengen.
Het antwoord is aan ons, aan u en aan mij! Aan jou.
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9. Volharding

Op de rivier de Maas, die langs het dorpje stroomt waar ik
ben geboren en opgegroeid, zag je vroeger vaak
binnenschepen varen. Soms met wonderlijke, maar ook met
heel mooie namen. Woorden die mogelijk iets uitdrukten van
het innerlijke leven van de reder of de schipper. Een
favoriete scheepsnaam die ik mij herinner was: ‘De
Volharding’. Ik kan er me iets bij voorstellen. Het zal een
bekende ervaring van de vroegere schippers zijn geweest: na
een prachtige zomerdag pakken donkere, bijna zwarte
wolken zich samen. Hun grauwe koppen komen dreigend
hogerop. Het wordt stil in de natuur. Wat later hoor je het
gerommel van het onweer in de verte. De schipper die weet
dat hij de haven niet op tijd zal bereiken, neemt maatregelen.
Met geweld ratelen de ijzeren kettingen overboord. Het
zware anker zoekt zijn weg in de diepte. Hoe de stormwind
ook aan het scheepje rukt, wanneer het anker in de bodem
vastgetrokken ligt, zal het bootje niet op drift raken en te
pletter slaan. Het ligt vast en zeker. Het geheim van die
veiligheid ligt in de diepte.
Als de stormwind loeit
Het christenleven wordt wel vergeleken met het varen van
een scheepje op de levenszee. Het is juist de (tegen)wind, die
de geloofszeilen doet bollen en het levensschip zijn
voortgang geeft. Soms is het rustig en helder weer en gaat
alles zo zijn gangetje. Maar wanneer de storm opsteekt,
wordt het belang van een veilig anker gevoeld. Zo zijn er in
het christenleven ook tegenkrachten aan het werk. Het kan
van buitenaf komen, maar ook van binnen kan het stormen
en tekeer gaan. Denk maar aan de aanvechtingen die je als
christen hebt van wat er aan verleiding van de wereld op je af
komt. De duivel is er op uit ons anker los te trekken. En vindt
hij in ons hart niet vaak een aangrijpingspunt voor zijn
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verwoestend werk? Vandaar de bede uit het gebed dat Jezus
zijn discipelen leerde: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van de boze’ (Mat. 6:13). Het geloofsboek
Heidelbergse Catechismus noemt de tegenkrachten
doodsvijanden, en benoemt ze: de duivel, de wereld en het
eigen zondige vlees. De duivel is een sterke, maar
overwonnen vijand, die raast en tiert en zoekt wie hij uit de
geloofszekerheid kan losslaan. De wereld is het door satan
aangeblazen en bespeelde instrument, dat met een grote
hoeveelheid krachten en machten op de gelovigen inbeukt.
Maar in ons zelf, in dat wat in ons leven nog onverlost is,
vinden we de sterkste tegenkracht voor Gods genade. En hoe
vaak waait de stormwind niet uit alle hoeken tegelijk?
Zouden wij door eigen kracht staande kunnen blijven? Hoe
zouden wij volhouden, volharden? Wat is de vaste grond,
waarin ons anker eeuwig hecht?
De zekerheid van de volharding
Het Griekse woord dat in het NT met volharding vertaald
wordt, betekent ‘ergens onder blijven’, ‘het eronder
uithouden’. Om in het beeld van de scheepvaart te blijven,
kunnen we hierbij denken aan de pijlers van zo’n grote brug
over een rivier. Hoe zwaar het verkeer ook is dat over de
brug heengaat, de brug houdt het omdat de pijlers eronder
blijven staan. Voor die pijlers is het van beslissend belang,
dat ze een stevig en sterk fundament hebben.
Pijlers die zelf niet op een stevige ondergrond rusten, kunnen
geen brug houden. Dit beeld doet denken aan het fundament
van het geloof. Om te kunnen volharden in het geloof, om
het onder zwaar weer en zware lasten te kunnen uithouden,
moet ons leven gefundeerd, verankerd zijn in de Here Jezus
Christus. Hij is het fundament dat door God zelf is gelegd en
dat altijd vastheid geeft (1Kor. 3:11). Zoals een pijler
vastheid ontleent aan de grond waarop hij rust, zo heeft een
gelovige geen vastheid in zichzelf, maar vindt die alleen in
Jezus Christus. De zekerheid van volharding is dan ook niet
gelegen in menselijke standvastigheid, maar in goddelijke
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trouw. De volharding van gelovigen rust op het heil dat God
in Christus voor zijn kinderen heeft gereedliggen en dat Hij
voor hen bewaart. Aan de basis van alle geloofszekerheid ligt
immers de vastheid van Gods verbond en van zijn trouwe
liefde. Hebt u die vaste grond gevonden? Is uw leven
verankerd, verborgen met Christus in God? Alleen op die
basis kunnen wij volharden!
Twee kanten van een zaak
In de bijbelvertalingen komen we voor hetzelfde grondwoord
(dat wij vertalen met volharden) verschillende begrippen op
het spoor. We lezen b.v.: lijdzaamheid (Statenvertaling) en
standvastigheid. Uit de vertalingen blijkt dat er een passief
en een actief element in het begrip volharden ervaren wordt.
Deze twee aspecten blijken onderscheiden en toch volledig
op elkaar betrokken te zijn.
In het OT lezen we bijvoorbeeld deze woorden: ‘Wacht op
de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd (zonder
wanhoop); ja wacht op de HERE’ (Ps. 27:14). Bij het
‘wachten op de HERE’ gaat het hier om een gelovige die in
het nauw komt. Hij keert zich tot God omdat hij zijn beloften
heeft gehoord en van Hem uitkomst en hulp verwacht. In de
moeiten van zijn leven ziet de gelovige geen mogelijkheden
meer om zich uit eigen kracht te redden. De enige die hem
nog helpen kan is de HERE. Daarom wacht hij Gods hulp af.
En dat is het wonderlijke, in deze houding van
afhankelijkheid vindt hij tegelijk moed en kracht om de
verdrukking te verdragen. In de vaste verwachting van Gods
uiteindelijke uitredding. Wie de HERE verwachten putten
nieuwe kracht Jes. 40:31). Is dit wachten slapheid of
berusting? Is dit een passieve houding? Niets daarvan! Een
christen kan wel erkennen: ‘Ik heb het verloren’, maar hij
zegt niet: ‘Ik ben verloren’. Volharden is leven met hoop!
Gelovigen zijn mensen die blijven uitzien.
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Geloof in de toekomst
In het NT is die verwachting van de gelovigen gericht op (de
wederkomst van) de Here Jezus. Het lijden van de
tegenwoordige tijd is te verduren vanuit het perspectief van
de al aanwezige en straks volkomen wordende verlossing
(Rom. 8:1vv.). Wanneer Paulus een aantal verschrikkingen
heeft opgesomd: verdrukking, benauwdheid, vervolging,
honger, naaktheid, gevaar en het zwaard, zegt hij: ‘ ... maar
in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons
heeft liefgehad’ (vs. 37).
Het geheim van het overwinnen, het geheim van de
volharding ligt in die laatste woorden: ‘door Hem (dat is de
Here Jezus) die ons heeft liefgehad’. Wij kunnen overwinnen
in de strijd doordat Hij in alles overwonnen heeft. Het
christelijke geloven is een levensverbintenis met de Here
Jezus Christus. Wij kunnen volhouden wanneer we de
aandacht gevestigd houden op Jezus, de leidsman en
voleinder van het geloof (Heb. 12:2). Zo is Gods werk in
Jezus Christus de grond voor volharding. Het geloof is de
weg die God met ons gaat om in die vaste grond verankerd te
worden en te blijven. Het geloof is dan het anker, dat zich in
de vaste grond van Gods beloften hecht.
Stil maar, wacht maar ...
Toch zijn er christenen die hun levensschip ‘De Berusting’
hebben gedoopt. In de moeilijkheden van het leven weten zij
niet beter te doen dan te zuchten dat ‘het je niet door mensen
wordt aangedaan’. Zij leggen zich bij het lijden neer en
berusten erin als een soort noodlot dat over hen komt. Dit is
geen bijbelse weg! Een christen heeft met veel
verdrukkingen, tegenstand en zelfs vervolgingen te maken
(Hand. 14:22). Maar de Bijbel roept ons op om de wedloop
te lopen die voor ons ligt. Daarin past geen lijdelijk berusten,
maar een actief volharden. We lezen erover in sterke termen
als ‘ten bloede toe strijden’ en ‘weerstand bieden’ (Heb.
12:4; Ef. 6:13). Volharden in het geloof is staande blijven in
die momenten, waarin alles schijnt samen te spannen om de
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gelovigen tot afval te brengen. In de geestelijke strijd wordt
een christen bedreigd door de verzoeking om het maar op te
geven. Juist dan komt het aan op volharding, het vermogen
om het uit te houden en niet te bezwijken. Alle krachten van
het geloof moeten gebruikt worden om het gevecht tegen de
verzoeking tot afval te overwinnen. Volharding is het geloof
in haar volle activiteit, de kracht van het heil in werking.
Schakels van de ketting die volharding heet, zijn het gebed,
de persoonlijke levensheiliging, de opbouwende omgang met
andere gelovigen en de lofprijzing. De volharding van de
gelovigen rust in God, bouwt op God en overwint door God.
Een dynamischer leven is nauwelijks denkbaar!
Aanvaard het lijden ...
In een aantal bijbelverzen valt de nadruk op een andere, de
passieve kant van het begrip volharding. Petrus wekt in zijn
eerste brief de gelovigen op om vanuit de genade en omwille
van de Here Jezus een slechte en onrechtvaardige
behandeling te verdragen. Dat heeft Jezus immers ook
gedaan (1Pet. 2:19-24) en Hij heeft gezegd dat zijn
volgelingen dezelfde weg moeten gaan. Lijden verdragen
terwijl je het goede doet, noemt de apostel genade! Dat lijden
kan in allerlei vormen tot uiting komen, zoals smaad, laster
(1Pet. 3:16) en zelfs mishandeling. De Bijbel roept op tot het
aanvaarden en verduren van het lijden dat de christenen ten
onrechte overkomt. De gesteldheid moet niet die zijn van
knarsetandend ingehouden woede, maar een van overgave
‘aan Hem, die rechtvaardig oordeelt’. Dit is een moeilijk te
begrijpen opdracht. Dit gaat dwars tegen onze menselijke
gevoelens in. Volharding blijkt dan ook allerminst een
vanzelfsprekende aangelegenheid. Het is alleen te
volbrengen vanuit de hechte geloofseenheid tussen ons en
Hem die ons op deze weg is voorgegaan. Zo worden leden
van de christelijke gemeente opgeroepen de weg van
volhardende nederigheid te gaan in de omgang met elkaar.
‘Kom daar maar eens om’, zegt iemand misschien ... Maar
het is wel een bijbelse opdracht om zonder morren elkaars
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moeilijkheden te verdragen. De Hebreeënschrijver roemt de
eerste lezers van zijn ‘preek’ vanwege hun voortreffelijke
gedrag: zij hebben blijmoedig de roof van hun bezittingen
aanvaard, omdat zij wisten van een beter en blijvend bezit
(Heb. 10:34). Nu hen opnieuw lijden overkomt, hebben zij
opnieuw volharding nodig. Zij zullen weer alles op alles
moeten zetten (actief) om het lijden aanvaardend te
ondergaan (passief). Zo doen zij de wil van God. Het zal
duidelijk zijn dat dit onmogelijk is vanuit menselijke
krachtsinspanning.
Blijmoedig zijn in zulke omstandigheden is alleen mogelijk
in de nauwe verbinding met de Here Jezus Christus. Het is
een vrucht van het kruis in het leven van een kind van God;
het is de vrucht van een keuze, van een beslissing voor Gods
aangezicht. Een christen aanvaardt het kruis en volhardt in
het dragen ervan omdat hij in de gemeenschap met de
Gekruisigde leeft.
God is getrouw
Volharden in het geloof en in de strijd om toenemende
gehoorzaamheid is echter niet een zaak van eigen
inspanning. Dan zou het ons immers net zo vergaan als
Petrus op de golven. Volharding is ten diepste een zaak van
de trouwe God, die zijn kinderen tot het einde toe met kracht
bewaart. Het is de uitreikende hand van Jezus die onze
zwakke, soms wegzinkende hand vastgrijpt. In de volharding
blijkt opnieuw dat Gods genade sterker is dan stormwinden
van zonde of golven van aanvechtingen. Wie God bewaart is
wel bewaard. De Heer trekt zijn hand niet van zijn kind
terug. Waar eens een mens door de wedergeboorte is
vernieuwd, daar gaat die genade nooit meer weg. Maar dat
blijven van de genade gaat niet vanzelf. Daar zijn zowel God
als die mens voluit bij betrokken. Wat God betreft: achter
alle geestelijk leven klopt het hart van zijn barmhartigheid.
Wat de Here God is begonnen zal Hij voleindigen (Fil. 1:6).
Hij geeft genade op genade, de ene genade na de andere. Dat
hebben wij ook nodig! Zoals het voor ieder van ons genade is
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om genade te ontvangen, zo is het ook genade om bij de
genade te blijven. Daardoor is volharding voor ons een
proces vol spanning: het is een geschenk dat ons ten deel
valt, terwijl wij op weg zijn in gelovige toewijding aan de
Here God. Hier ervaren we, zoals zo vaak in het christelijke
geloof, een zekere spanning tussen gave en opgave, tussen
geschenk en roeping. Het is de spanning van het rusten in
Gods beloften en het leven in de kracht van de Heilige Geest!
Tussen de klippen door
Wanneer een mens door de genade van God standvastig blijft
in zijn geloof en toegewijd is tot het einde, dan is dat
volharding. Over dit durende aspect van het geloofsleven
worden veel vragen gesteld. Zal iemand die christen
geworden is dat ook altijd blijven? Met andere woorden, zal
de gelovige die echt wedergeboren is, gerechtvaardigd door
God en verenigd met Jezus Christus, die geloofsrelatie
kunnen volhouden? Deze vragen zijn van groot belang voor
het praktische christenleven. Immers, als er geen zekerheid is
over het blijvende karakter van onze verlossing, dan zal dat
gevolgen hebben voor het uitwerken van onze christelijke
opdracht in het dagelijkse leven. Onzekerheid en angst zullen
de geestelijke kracht verlammen en zelfs teniet doen. Daar
staat tegenover dat wanneer iemand absoluut zeker is van
zijn redding, onafhankelijk van wat hij in het leven doet of
nalaat, dit een zekere onverschilligheid en laksheid tot
gevolg kan hebben. Dan doet het er immers niet zoveel toe
hoe we omgaan met de morele en geestelijke waarden in het
Evangelie: we komen er wel. Om tussen deze twee klippen
van onzekerheid en onverschilligheid door te zeilen is een
bijbelse vaargeul voor het geloofsleven noodzakelijk.
Er is een overweldigende hoeveelheid bijbelplaatsen waar
ons de zekerheid van Gods bewaring van de gelovigen wordt
aangereikt. Wat een troost is er in Jezus’ voorbede, zoals
beschreven in Joh. 17. Wat een hulp is er in de gave van de
Heilige Geest en zijn blijvende gemeenschap Joh. 14:16, 17;
Ef. 1:13). Wat een zekerheid geeft de belofte van Gods trouw
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(Fil. 1:6; 1Pet. 1:4vv.). Wat een rust is het te weten dat Gods
plan met het leven van zijn kinderen voortgang zal vinden
(Rom. 8:29,30). Wat een vreugde is het om tot de kudde van
de Goede Herder te behoren en te weten dat Hij gezegd
heeft: ‘Mijn schapen zullen voorzeker niet verloren gaan in
eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand roven’ Joh.
10:28).
Maar in direct verband met deze heerlijke troostwoorden zijn
er vele bijbelplaatsen waarin wordt opgeroepen en vermaand
om te volharden en te blijven bij het werk dat God in ons
begon.
Daar is de ernstige waarschuwing tegen de verachtering van
de genade, zoals we die in vele toonaarden vinden in het
bijbelboek Hebreeën. In dit boek wordt geschreven over de
hoogste verhevenheid van Christus, maar daarmee verbonden
worden de gelovigen aangespoord om volwassen te worden
in Christus en opgeroepen een eind te maken aan hun
geestelijke armoede en afval. De Hebreeënschrijver wisselt
zijn positieve weergave van de oppermacht van Christus af
met minstens vijf ernstige waarschuwingen tegen het gevaar
zich van Hem af te wenden (2:1-4; 3:6-4:13; 5:11-6:20;
10:19-39; 12:25-29).
‘Blijf volharden, want als u de wil van God doet, zult u
ontvangen wat u beloofd is. Immers: ‘Nog een heel korte tijd,
dan komt Hij die komen zal, Hij blijft niet lang meer weg, en
dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof,’ maar
ook: ‘Wie terugdeinst ben Ik niet langer welgezind.’ Wij
echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten
onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden
blijven (10:36-39)
Wat een droevige geschiedenissen zijn die van Ananias en
Saffira (Hand. 5), Alexander en Hymenaeus (1Tim. 1:20;
2:17) en Demas (2Tim. 4:10). Met wat een krachtige
woorden roept de Bijbel de gelovigen op vol te houden en
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niet af te dwalen of onderweg te stoppen. De vaarroute van
de volharding staat duidelijk gemarkeerd met bakens en
lichten om de gevaarlijke punten aan te geven. Elke gelovige
heeft een Stuurman aan boord, die hen veilig door elke storm
leidt. Ons is geen kalme vaart beloofd, maar wel een
behouden aankomst! Dit alles roept ons op tot een radicale
toewijding aan de genade en de liefde van God. Volharding
bewerkt zo een grote ontvankelijkheid voor het Woord van
God en een diep verlangen om in de kracht van de Heilige
Geest zijn weg te gaan. Het kan bij ons blijkbaar niet zonder
de aansporingen om de Here waardig te wandelen en in zijn
voetsporen te treden. Opdat wij al tijdens de reis voor de
behouden aankomst God alleen de eer zullen geven!
Soli Deo Gloria.
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10. Dankbaarheid

Er was eens een Chinese man die op weg naar de markt een
brede rivier moest oversteken. Hij nam een boot, laadde zijn
koopwaar erin en roeide weg. Hij was nog niet zo ver
gekomen toen een sterke storm opstak die het kleine bootje
hevig heen en weer deed slingeren. De man werd doodsbang.
Hij smeekte zijn god om hulp en beloofde wanneer hij gered
werd als dankoffer een koe. Na een poosje ging de storm
liggen. De man dacht toen: ‘Ik was wel wat snel met mijn
belofte om een koe als offer te geven, een schaap zou ook
genoeg geweest zijn’. Een poosje later, toen de oever al in
zicht kwam, liet hij ook deze gedachte los. Waarom een
schaap? Een kip of nog beter een duif zou toch ook een
waardevol offer zijn? De veilige oever was inmiddels
bereikt. Dankbaar en goed gehumeurd sprong hij uit zijn
boot en ging met zijn spullen op weg naar de markt.
‘Waarom zal ik eigenlijk een dier offeren’, dacht hij, ‘de
offerdieren zijn toch alleen maar voor de priester. Ik zal een
noot in de tempel brengen.’ Toen hij een groot deel van de
weg had afgelegd, kreeg hij honger. Vergeefs zocht hij
tussen zijn handelswaar naar iets eetbaars. ‘Ach, wat doet het
ertoe, ik eet die noot op, dat zal me weer kracht geven.’ Toen
hij de tempel binnenging, had hij de lege dop in zijn hand.
De man had een goede dag. Op de markt had hij deze keer al
zijn goederen kunnen verkopen. Toen hij zijn geld telde,
mompelde hij voor zich uit: ‘Bij gelegenheid leg ik iets voor
de tempel apart.’
Dit Chinese sprookje laat zien hoe wisselvallig de
dankbaarheid van een mens kan zijn, onderhevig aan allerlei
overwegingen en stemmingen. Het is niet voor niets, dat de
bekende Vlaamse dichter Guido Gezelle schreef:
‘Dankbaarheid is een bloemke dat in weinig hoven bloeit.’
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In de Bijbel komen we ook vormen van ondankbaarheid
tegen. De geschiedenis van de genezing van de melaatsen uit
Lucas 17 laat zien dat lang niet bij iedereen de redding uit de
nood doorwerkt in het dagelijkse leven. Van de tien genezen
lepralijders dacht er slechts één aan de Geneesheer. Vol
vreugde ging hij naar Jezus terug, wierp zich voor Hem neer
en omarmde Hem met een hart vol van dank. Onder luide
uitroepen van vreugde en dankbaarheid verheerlijkte hij God
omdat Jezus hem had genezen. De blijdschap van de Here
Jezus over de dankbare man is wel met enige teleurstelling
vermengd als Hij antwoordt: ‘Zijn niet alle tien rein
geworden? Waar zijn de negen anderen?’ (Luc. 17:17). Hoe
vaak laten ook wij verstek gaan, terwijl er reden te over is
om God voor zijn gaven te danken? Vanaf onze kinderjaren
leerden we ‘dankjewel’ zeggen, maar velen zijn dit in het
opgroeien ontgroeid. Dat is heel ernstig, zeker voor een kind
van God!
Vrucht van innerlijk leven
Danken houdt verband met denken. Nadenken over wat er is
gebeurd. En als gevolg daarvan aan degene die ons iets goeds
heeft gegeven laten merken hoe wij dat op prijs stellen. Het
is duidelijk dat zo’n blijk van dankbaarheid begint met een
innerlijk positieve houding tegenover de weldoener.
Dankbaarheid begint bij een warm gevoel van
erkentelijkheid. Het gaat erom dat iemand die iets goeds van
een ander ontvangt dat maar niet gedachteloos aanvaardt.
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is en om het
daarna ook weer snel te vergeten. Dankbaarheid begint met
terugdenken aan de bewezen diensten. Wanneer iemands hart
daarvoor openstaat, stemt zulk nadenken gemakkelijk tot
positieve gedachten tegenover de gever. Dankbaarheid begint
dus bij een gezindheid, een innerlijke houding, een manier
van denken. Door het uiten van onze dankbaarheid erkennen
we de goedheid van die ander, die ons voorzag van wat we
nodig hadden.
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Zo’n houding zal alleen ontstaan wanneer je niet te trots bent
om een zekere afhankelijkheid te erkennen. Nederigheid is
dan ook een deugd die nauw samenhangt met dankbaarheid.
Zonder een bepaalde mate van nederigheid komt een mens
niet gauw tot dankbaarheid. Een nederig mens is nooit zo
aanmatigend om al het goede dat hem toevalt als normaal of
vanzelfsprekend te beschouwen. Trotse en hoogmoedige
mensen zijn meestal niet de dankbaarste mensen, want zij
zijn veelal vervuld van hun eigen ik. Een dankbaar mens
wordt gemakkelijk door iets positiefs in de diepste lagen van
zijn bestaan, ook van zijn emoties geraakt. Er ontstaat dan
verwondering, die een uitweg zoekt in een houding of een
daad en die soms stem krijgt in woorden of een lied.
Dankbaarheid is een belangrijke deugd, een gezindheid die
bijdraagt tot het bevorderen van de onderlinge liefdeband.
Dankbaar tegenover God – de Psalmen
In de Bijbel speelt dankbaarheid een belangrijke rol. Dat is te
begrijpen wanneer we bedenken dat God de Schepper en
Onderhouder van het leven is. Danken is dan het antwoord
dat de mens geeft op het handelen van God in zijn leven. Van
de gelovige mens wordt zelfs verwacht, dat deze op de
goedheid en barmhartigheid van God reageert. Zo vinden we
in het Oude Testament vele malen de oproep, ja zelfs de
opdracht om God te danken. Het is goed voor een mens om
God voor het leven te loven!
Wanneer bijvoorbeeld de psalmdichters Asaf en David over
hun leven nadenken, dan brengen ze in hun liederen die
dankbare lofprijzing aan God over de uitreddingen en hulp
die Hij hun gaf duidelijk onder woorden (b.v. Ps. 50:14;
56:13). David zingt: ‘Lofoffers zal ik U betalen, want Gij
hebt mijn leven gered van de dood, zodat ik voor Gods
aangezicht mag wandelen in het licht des levens.’
Het past bij de afhankelijkheid van ons menselijk leven om
God als de Gever van dat leven ervoor te danken. In het
bijzonder behoort dankbaarheid als een grondtoon het leven
van gelovige mensen te doortrekken. Zij hebben niet slechts
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weet van de grond van hun natuurlijke bestaan, maar kennen
ook Gods gaven in het geestelijke leven. Vandaar dat de
dankbaarheid een grondtoon is van de op bijbelse bodem
gegroeide vroomheid. Op die basistoon wordt de melodie
van het gelovige leven harmonieus gevormd. Wanneer onze
ogen zijn opengegaan voor de onverdiende goedheid
waaraan wij alles te danken hebben, dan is de uiting die
daarbij behoort er een van danken. Zo zijn de mooiste
liederen in het boek van de Psalmen de dankliederen, waarin
allerlei aspecten van het geestelijke leven naar voren komen
(b.v. Ps. 95, 103, 106, 107, 118, 138). Dankbaarheid brengt
gelovigen tot lofprijzing en is een kenmerk van echt
geestelijk leven. Toewijding van je leven aan God is dan ook
een normale vorm van dankbaarheid. Jezelf aan de Here
toevertrouwen is een vorm van lofprijzing en een eerbewijs
aan je Maker. Dan erkennen wij dat we volkomen
afhankelijk zijn van Hem, dat we alles wat we zijn en
hebben, uit zijn milde hand hebben gekregen. Op die manier
kom je toe aan de bedoeling van je bestaan, namelijk om tot
Gods eer te leven.
Daniël
In het Oude Testament staan veel levensverhalen waarin de
dank aan God heel concrete vormen heeft aangenomen. De
rijksbestuurder Daniël was op de gemene voorspraak van een
aantal jaloerse collega’s tot de doodstraf in de leeuwenkuil
veroordeeld. Hij trok zich desondanks drie keer per dag terug
in zijn kamer, zoals hij dat steeds had gedaan, om voor het
open raam te knielen en te bidden en God dank te brengen.
Juist door dit bidden tot God was hij ter dood veroordeeld.
Maar dat mocht hem er niet van weerhouden God meer te
gehoorzamen dan mensen. Daniël zal ongetwijfeld om
uitredding gebeden hebben, maar hij dankte ook:
‘ ... hij boog zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn
God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden
die mannen toe en vonden Daniël biddende en smekende tot
zijn God.’ (Dan. 6). De situatie kan niet te wanhopig zijn om
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God onze dank te brengen, want daarmee banen we een weg,
waarin we Gods heil zullen zien (Ps. 50:23). Dat heil
beleefde Daniël en vele oudtestamentische gelovigen met
hem. Dankzegging en lofprijzing zijn al in het Oude
Testament de beste offers, omdat God daardoor geëerd en
aanbeden wordt als de Allerhoogste.
De dankbare christen
Ook in het Nieuwe Testament worden de gelovigen
opgeroepen om hun dankbaarheid aan God te tonen. De
apostel Paulus wekt de gemeente ertoe op met woorden die
klinken als een gebod: ‘...weest dankbaar’ (Kol. 3:15). Het is
blijkbaar niet zo dat deze innerlijke gesteldheid van dank als
vanzelfsprekend aan de gelovigen eigen is. Dankbaarheid is
niet iets, dat ons zomaar komt aanwaaien. Ook gelovigen
moeten ertoe aangespoord worden. In het Grieks wordt voor
ons werkwoord ‘dankbaar zijn’ een samengesteld woord
gebruikt, gevormd door eu = goed en de stam charis =
genade. Dank is de goed klinkende echo van de genade, die
weerklinkt uit onze harten naar God toe. Zo is dankbaarheid
ons antwoord op de goedheid van God aan ons. Dankbaarheid betekent eigenlijk ‘van genade spreken’ J.P.
Versteeg).
Juist de gelovige christen kan werkelijk danken, omdat hij
deze genade heeft leren kennen en door het diepe besef
daarvan doorgloeid is. Het hart van de christelijke boodschap
gaat over die genadegave, een gift die God uit liefde aan de
mensen geschonken heeft in het zenden van zijn Zoon (Joh.
3:16). In zijn liefde voor de wereld ging de Here God zover,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon ‘gaf. Met andere woorden,
God gaf het liefste en kostbaarste dat Hij had, en wel om ons
te bevrijden uit een verlorenheid waarvan we de diepte niet
eens goed beseffen. Hij gaf zijn Zoon in onze zondige, van
God vervreemde mensenwereld en ontfermde zich over ons
in zijn oneindige liefde. Met als doel, dat iedereen die in
Jezus gelooft niet verloren gaat (als gevolg van de zonde),
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maar door geloof in de Here Jezus het eeuwige leven
ontvangt. Gelovigen hebben in die genadegave van Jezus
Christus de levende weg tot God gevonden. Voor hun
zondeschuld is met Christus’ bloed betaald, zij zijn vergeven,
God heeft hen welgedaan. De Here heeft in zijn goedheid aan
hun harten gewerkt. Door die beweging van Gods Geest aan
hun hart, hebben zij in vrijheid gekozen om hun leven in
Gods hand te leggen. Christenen belijden, dat zij het eeuwige
leven te danken hebben aan God de Vader, die hen met
Christus ook alle dingen schenkt die betrekking hebben op
hun heil en toekomstige heerlijkheid (Rom. 8:32). Wanneer
een mens overtuigd wordt van die grenzeloze liefde van God,
dan wordt hij dankbaar. Gelet op de liefde van God en de
grootte van wat ons in Christus wordt aangeboden, is
ondankbaarheid dan ook een ernstige zonde!
Vruchtbare bodem
Vergeving van zonden en het eeuwige leven zijn niet
vanzelfsprekend ons deel. Integendeel! Door genade van
God zijn we gered van een eeuwig verderf Door geloof in de
Here Jezus ontvangt een mens eeuwig leven. Een houding
van dankbaarheid is dan ook steeds gebaseerd op een leven
in gemeenschap met Jezus Christus. Wanneer we in Hem
geloven en zien dat Hij door zijn Geest in ons werkt, dan kan
het niet anders of we gaan Hem danken. Zo is dankbaarheid
een gevolg van het werk van de Heilige Geest in onze harten,
terwijl we toch ook opgeroepen worden zelf daadwerkelijk
God te danken voor wat Hij geeft (Fil. 4:6). Wij hebben de
voortdurende werking van de Heilige Geest nodig, om ervoor
te zorgen dat we niet vergeten om te danken. Dankbaarheid
is een vast element in het leven van heiliging en kan op een
doordringende wijze ons denken en doen positief
beïnvloeden. ‘We komen, als we gaan geloven, niet bij
dankbaarheid terecht, maar we gaan van dankbaarheid uit. In
het christelijke leven is dankbaarheid geen vrucht, maar de
vruchtbare bodem. Het hele christenleven wordt zo gedragen
door een hartverwarmende dankbaarheid. De blijdschap van
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het geloof bloeit op uit de verzadigde volheid van het
dankbare hart’ (Van Ruler) .
Dankbaarheid in de praktijk
Hoe uit zich onze dank? Met hart en mond en handen.
Dankbaarheid is de slagader van het gebed (Kol. 4:2,3) en
het getuigenis van een werkzaam geloof (2:7). Gelovigen
overdenken regelmatig met elkaar de oorzaak van hun
nieuwe leven in de dankbare viering (eu-charistie) van het
Avondmaal, om zodoende niet één van Gods weldaden te
vergeten (Ps. 103:2). Het lied van dank is niet spoedig
uitgezongen als we er eenmaal mee begonnen zijn. Wanneer
we vervuld zijn met dank aan God, dan zal dat zich
uitstrekken tot al degenen in ons leven die ons op de een of
andere wijze iets goeds brengen. In de praktijk komt dat erop
neer dat dankbare mensen meer warmte uitdragen in hun
verhouding met andere mensen. Wonderlijk genoeg voedt
dat weer hun dankbaarheid, terwijl de ik-gerichte
gevoeligheden verdwijnen.
Wat echte dankbaarheid in het dagelijkse leven uitwerkt,
vond ik in het volgende verhaal. Ergens in een dorpje in
India waren twee jongens aan het dobbelen. Nu was
dobbelen in dat dorp ten strengste verboden. Het gevolg was
dan ook, dat ze beiden door de politie gegrepen en
opgesloten werden. De ene jongen was de zoon van rijke
ouders en deze ouders konden gemakkelijk de boete die op
het dobbelen stond betalen. Die jongen kwam dan ook weer
gauw vrij. De andere jongen was de zoon van een arme
weduwe. Vanaf het ogenblik dat haar zoon gevangen zat,
ging deze vrouw elke middag werken in de droge bedding
van de rivier om stenen te sjouwen. Daarmee verdiende ze
elke dag wat geld om haar zoon vrij te kopen. Haar handen
werden ruw en bebloed, maar daar gaf ze niet om. Eindelijk
had ze het bedrag bij elkaar en kwam ook haar zoon uit de
gevangenis. Toen hij weer in vrijheid rondliep, kwam hij zijn
oude vriend tegen. Deze zei meteen: ‘Zullen we weer een
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spelletje dobbelen?’ Toen antwoordde die jongen: ‘Hoe zou
ik zo ondankbaar kunnen zijn tegenover mijn moeder? Jij
kunt het wel doen. Ik kan het nooit meer doen, want het heeft
het bloed van mijn moeder gekost’ (J. P. Versteeg).
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11. De christelijke gemeenschap

Een oud joods verhaal vertelt over twee broers die samen één
stuk land bezaten. De ene was ongehuwd en de andere had
een vrouw en drie kinderen. Ze werkten beiden hard op hun
land. Toen de oogsttijd was aangebroken maaiden ze samen
het graan, bonden het in schoven en zetten op elke helft van
het land evenveel schoven neer. Toen gingen ze naar huis om
uit te rusten van het vermoeiende werk. Maar midden in de
nacht werd de ongetrouwde man met een schok wakker. ‘O,
wat dom! Ik heb alleen maar aan mezelf gedacht’, zei hij.
‘Mijn broer moet voor een vrouw en drie kinderen zorgen.
Hij moet dus meer graan hebben dan ik.’ Hij schoot in zijn
kleren en ging naar het veld. Daar sjouwde hij drie schoven
van zijn deel naar de schoven van zijn broer en ging tevreden
naar huis om verder te slapen. Maar ook de andere broer
werd wakker. ‘Wat ben ik dom geweest!’, zei hij. ‘Ik heb
helemaal niet aan mijn broer gedacht. Die arme jongen heeft
geen kinderen. Als hij oud wordt zal er niemand voor hem
zorgen. Hij moet wat sparen voor later. Dus heeft hij
eigenlijk recht op een groter portie graan.’ Hij kleedde zich
aan en ging drie schoven van zijn deel naar dat van zijn broer
brengen. De volgende dag zagen ze tot hun verbazing dat
ieders deel hetzelfde gebleven was. Ze zeiden niets, maar
gingen in de nacht weer aan het versjouwen. Dat deden ze zo
drie nachten achter elkaar. Op de derde nacht kwamen ze
elkaar op het donkere veld tegen. Toen begrepen ze hoe het
kwam dat ze steeds maar even veel schoven hielden.
Lachend liepen ze op elkaar toe en vielen elkaar in de armen.
Wat zij beleefden noemen wij gemeenschap. En daarover
gaat het in dit hoofdstuk.
Wat betekent ‘gemeenschap’?
Om enig zicht te krijgen op de betekenis van het woord
‘gemeenschap’, heb ik Van Dale’s Groot Woordenboek der
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Nederlandse taal er eens bij opgeslagen. Daar blijkt dat dit
begrip een grote verscheidenheid aan betekenisnuances heeft.
Bij het lezen van de kolom tekst vallen de verwijzingen naar
de Bijbel en het Burgerlijk Wetboek direct op. In die boeken
worden blijkbaar voorbeelden gevonden om de verschillende
betekenissen van het begrip gemeenschap te laten zien. En
dat is begrijpelijk, want in beide boeken worden veel vormen
van relaties beschreven en geregeld. Zowel in de tekst van de
Bijbel als in de artikelen van het BW gaat het er om dat
personen met elkaar iets gemeenschappelijks hebben en hoe
ze van daaruit met elkaar omgaan. Om het brede veld van
betekenissen wat in kaart te brengen, halen we twee aspecten
van het begrip gemeenschap naar voren. Als eerste noem ik
dan de gemeenschapsrelatie die er is tussen personen.
Vervolgens zullen we kort stilstaan bij het feit dat mensen
vanwege hun relatie bepaalde dingen gemeenschappelijk
kunnen bezitten, de gemeenschap van goederen.
Het gaat bij het woord gemeenschap in grote lijnen dus om
personen die met elkaar een relatie hebben en dingen met
elkaar delen. In zo’n onderlinge gemeenschap is er
gewoonlijk dan ook oog voor elkaar en men zorgt niet alleen
voor zichzelf, maar ook voor de ander. Zoals die twee broers
in dat oude joodse verhaal.
Oude Testament en Jodendom
In de taal van het Oude Testament, het Hebreeuws, wordt het
samengaan van mensen aangeduid met een werkwoord dat
‘binden’ of ‘verbinden’ betekent. We vinden een aantal
voorbeelden van intermenselijke relaties waarin deze
woordstam gebruikt wordt. De personen die met elkaar
verbonden zijn, heten dan in de Nederlandse vertalingen
metgezellen, makkers, of ze zijn elkaars levensgezel. Het kan
gaan om twee mensen die samen met elkaar op weg zijn (Pr.
4:10), om de familie of vrienden van een koning (Ps. 45:8),
om de strijdbare mannen van Israël die samen als één man
verbonden tegen een vijandige stad optrekken (Ri. 20:11),
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maar ook om mensen die hetzelfde beroep uitoefenen of die
elkaars echtgenoot zijn (Hoogl. 1:7).
In het Oude Testament denkt men bij het woord
gemeenschap vooral aan het volk, aan Israël. De leden van
het volk zijn onderling nauw verbonden door afstamming en
het geloof in JHWH. Vooral door het verbond dat God met
dit volk aanging en hun gemeenschappelijke beleving
daarvan volgens dezelfde wetten, weten de Joden zich
verbonden
tot
een
volksgemeenschap.
Dit
gemeenschapsgevoel wordt nog versterkt door het bij elkaar
behoren van de leden van een familie of een stam. De
stammen van Israël zijn verbonden door de afstamming van
eenzelfde ‘stamvader’, de aartsvader Abraham. Uit zijn
nageslacht kwam naar de belofte van God een groot volk en
uit dit volk zegen voor alle volken. Door die belofte is Gods
weg met het volk Israël in zekere zin verbonden met Gods
weg met de wereld. Zo is Israëls volksgemeenschap ten
diepste een religieuze gemeenschap, die rust in Gods
verbond en belofte.
Voor wat betreft het gebruik van het begrip gemeenschap in
het Oude Testament blijkt verder, dat het woord niet dient
voor de beschrijving van de verhouding tussen God en
mensen. Het wordt uitsluitend gebruikt om de verhouding
van mensen onderling aan te geven. ‘De reden hiervoor ligt
in het besef van het oneindige kwalitatieve verschil tussen
God en mens; de mens kan wel een dienaar van JHWH zijn,
maar nooit zijn metgezel of kameraad’ (F.J. Pop in Bijbelse
woorden en hun geheim). Overigens kende de Israëliet onder
het Oude Verbond de gemeenschap met God wel degelijk als
nabijheid van God. En ook wisten de oudtestamentische
gelovigen wat het is, voor Gods aangezicht te staan of te
wandelen (Deut. 12:7,12). Van de onderlinge verbondenheid
tussen de oudtestamentische gelovigen spreekt Psalm
119:63: ‘Ik ben een metgezel van allen die U vrezen’ of in de
Willibrordvertaling: ‘Ik weet mij verbonden met ieder die U
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eert’. Er is sprake van de eerbiedige en gezamenlijke omgang
met God, maar blijkbaar is onder het Oude Verbond het
woord gemeenschap voor de relatie tussen God en mens te
familiair.
Het Nieuwe Testament en de christelijke gemeente
In het Nieuwe Testament zien we dat de gelovigen door het
initiatief van God in het zenden van zijn Zoon juist tot deze
vertrouwelijke omgang geroepen worden: ‘God is getrouw,
door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon
Jezus Christus, onze Here’ (1Kor. 1:9).
Het Nieuwe Testament kent drie vormen van positieve
gemeenschap: 1. de persoonlijke relatie van gelovigen met
God, 2. de gemeenschapsrelatie van gelovigen onderling, en
3. het gemeenschappelijk bezit van de gelovigen. Voordat we
de bijbelse gegevens daarbij onderzoeken, willen we
opnieuw eerst stilstaan bij de woordbetekenissen.
Uit de woordstudies van de Studiebijbel (deel 13) leren we
dat de Griekse taal van het Nieuwe Testament een woord
heeft voor het begrip ‘gemeenschappelijk’ en wel koinos,
waarvan een werkwoord en naamwoorden zijn afgeleid. Het
zelfstandig naamwoord is koinonia, dat ‘(het) gemeenschap
hebben (aan)’, ‘deel hebben aan’, en dan ons woord
‘gemeenschap’ betekent, en waarvan de tweede betekenis
een daad of blijk van gemeenschap, mededeelzaamheid is.
Uit het gebruik van deze woorden in de bijbeltekst blijkt, dat
het kan gaan om mensen die samen deel hebben aan iets
(bijvoorbeeld aan een dienstbetoon, 2Kor. 8:4). Dit kan
behalve een natuurlijke ook een geestelijke gemeenschap
zijn, zoals in 1Korinthiërs 10: 16, waar Paulus duidelijk
maakt dat het drinken van de beker en het eten van het brood
van het Avondmaal een gemeenschap is met het bloed en het
lichaam van Christus. In het verlengde daarvan kan het, hier
in tegenstelling tot het Oude Testament, ook gaan om de
geestelijke gemeenschap met God de Vader en zijn Zoon,
Jezus Christus (1Joh. 1:3,6). Vervolgens betreft het de uit die
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geestelijke
gemeenschap
met
God
ontstane
gemeenschappelijke band tussen de gelovigen onderling
(1Joh. 1 :7). Naast de innerlijke geloofsgemeenschap wordt
het woord in het Nieuwe Testament dus ook gebruikt voor
een daad van medeleven, bijvoorbeeld in de vorm van een
collecte ten behoeve van de armen. Zo ontwikkelt het begrip
gemeenschap vanuit de geloofservaring naar de sociale
praktijk van het dagelijkse leven.
De persoonlijke relatie van gelovigen met God
Werkelijk christelijk leven is geworteld in een diepe
gemeenschap met God als Vader. Het vaderschap van God
heeft een diepe betekenis voor allen die door wedergeboorte
in het gezin van God geboren zijn (2Kor. 5:17; 1Joh. 3:9).
De gelovigen hebben immers deel gekregen aan het leven
van de Vader en de Zoon (Heb. 3:14) en de Heilige Geest
(6:4). Die gemeenschap aan het leven van God is een rijke
zegen voor elke christen. Het betekent dat de Here Jezus ons
elke dag genade geeft om tot zijn eer te leven. Behalve de
genade van het kruisoffer geeft de Here Jezus voortdurend
genade aan de gelovigen in de zin van hulp, kracht en troost.
Zo is het ook met de liefde van God de Vader, die niet alleen
tot uitdrukking kwam in het zenden van de Zoon (Joh. 3:16),
maar die zeker ook de liefde inhoudt die gelovigen dagelijks
van Hem in hun hart mogen ervaren (Rom. 5:5, 8:39).
Daarnaast betekent het deelhebben aan het leven van de
Heilige Geest niet alleen een zegen voor het persoonlijk
leven van de gelovigen, maar ook dat daardoor gemeenschap
tussen de gelovigen onderling wordt bewerkt (2Kor. 13:13).
Die waarachtige gemeenschap met God geldt niet alleen voor
dit tijdelijke, aardse leven, maar zal voortgezet en volmaakt
worden in de hemel (Op. 21:1-4, vgl. 1Tess. 4: 17).
Zo is de uitdrukking’ gemeenschap met God’ een
beschrijving van de nieuwe relatie die tussen God en de
zijnen in Jezus Christus ontstaan is door het geloof. Het is
een relatie van Vader en kinderen. De Vader schenkt zijn
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kinderen het eeuwige leven en de kinderen geven Hem liefde
en gehoorzaamheid.
De door Paulus beschreven ‘gemeenschap des Geestes’ is
hier en nu een geloofsgemeenschap die ons met de Here
Jezus verbindt. De Heilige Geest doet ons delen in de
verschillende aspecten of fasen van het leven van de Here
Jezus Christus. Zo lezen we in Paulus’ brieven meerdere
malen de kenmerkende uitdrukkingen ‘met Christus’ en ‘in
Christus’. De apostel openbaart ons dat wat Christus vóór
ons deed, in de zin van ten behoeve van ons, tegelijk
betekent dat Hij met degenen voor wie Hij optreedt een
zodanige eenheid vormt, dat gezegd kan worden dat de
gelovigen ‘in Hem’ zijn. Wat ‘in Christus’ is gebeurd, dat is
ook op de gelovigen van toepassing! Zo lezen we dat zij met
Christus gekruisigd, gestorven en begraven zijn (Rom.
6:3vv.; Gal. 2:19). Ze zijn zelfs in de hemel gezet (Ef. 2:6)
en zij zullen eenmaal met Hem verschijnen in heerlijkheid
(Kol. 3:4). Wanneer wij kinderen van God genoemd mogen
worden, dan bevestigt de Heilige Geest in ons innerlijk leven
dat God onze hemelse Vader is geworden. Dan zijn wij niet
alleen zijn kinderen, maar ook bezitters van het erfdeel dat
God ons ‘in Christus’ toevertrouwt (Ef. 1:11). En hoewel
deze verbondenheid met Christus voor ons betekent dat wij
nu nog delen in zijn lijden, het is juist de eenheid met Hem
die ons verzekert van de komende verheerlijking (Rom.
8:17).
Het gaat in deze beschrijvingen van de apostel niet om
persoonlijke ervaringen van de gelovigen, waardoor zij een
zeer innige gemeenschap met Jezus beleven. Het gaat om de
beslissing die in het leven en sterven van de Here Jezus
Christus is gevallen en waarvan de betekenis en de kracht
zich uitstrekt tot allen die aan Hem toebehoren (Ef. 1 :4;
Rom. 5,6)!
Gemeenschap met de Heilige Geest betekent dus: ingelijfd
worden in de levensweg van Jezus, die eindigt in
heerlijkheid!
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De relatie van de gelovigen onderling
Christenen staan met elkaar in een speciale relatie, binnen
een bepaald verband. Zij zijn leden van de christelijke
gemeente. Wie tot geloof komt, wordt gemeentelid. Dat is
geen optie maar een primaire en fundamentele werkelijkheid.
Je bent voortaan jezelf vanuit je verbondenheid met de
gemeente. De onderlinge eenheid van christenen bestaat niet
slechts uit het feit dat zij hetzelfde geloof delen, maar
Christus is hun eenheid, hun leven. Omdat ze gemeenschap
hebben met hun Heer, hebben zij ook gemeenschap met
elkaar. Het een brengt het ander met zich mee. En die
eenheid overstijgt tegenstellingen en grenzen. De gemeente
bestaat voortaan uit gelovigen, volgelingen van Jezus uit de
Joden en uit de volken. Verschil in stand of geslacht maakt
‘in Christus’ geen wezenlijk verschil meer (Gal. 3:27,28). De
vreugde en de nood van ieder gemeentelid gaat de anderen
werkelijk aan (1Kor. 12:26). Er is sprake van een nieuwe
geloofsverbondenheid, die we gemeenschap noemen!
De christelijke gemeenschap is niet alleen een gave die we
ontvangen, maar brengt ook een actieve deelname met zich
mee. Uit de gave volgt een opgave! In de praktijk van het
dagelijkse leven moet de christelijke gemeenschap laten zien
wat zij in diepste wezen is. Het samen deelhebben aan het
heil in Christus beleven gelovigen zoveel mogelijk met
elkaar. We zien dit duidelijk in het onderhouden van die
gemeenschap in de viering van het Avondmaal (1Kor. 10:16,
17) alsook in een opbouwende manier met elkaar omgaan.
Van de eerste christenen staat dat zij bleven volharden bij de
gemeenschap (Hand. 2:42). De eenheid die er is moet
bewaard en gepraktiseerd worden en dat bleek in de
geschiedenis van de christelijke kerk uiterst moeilijk te zijn.
De kwaliteit van de onderlinge gemeenschap was ook in de
jonge christelijke gemeente niet volmaakt. Vandaar de
regelmatig voorkomende vermaningen om dit te verbeteren
door elkaar te aanvaarden (Rom. 15:7), elkaar te vergeven
(Ef. 4:32) en elkaar te dienen door elkanders lasten te dragen
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(Joh. 13:1-17; Gal. 6:2). Het bewaren van de eenheid onder
de gelovigen is een heilige roeping (Ef. 4:1-6). Wij behoren
elkaar in liefde te verdragen en ons te beijveren de eenheid
des Geestes te bewaren door de band van de vrede. Naast de
gezamenlijke belijdenis dat Jezus Heer is en het zich richten
naar het ene Evangelie (Gal. 1:7) is een bijbelse structuur en
ordening binnen de geloofsgemeenschap van fundamenteel
belang in het bewaren van de eenheid. Het is de taak van het
pastorale leiderschap binnen de gemeente om ervoor te
zorgen dat de gemeenschapsbeleving toeneemt. Zij doet dit
door vermaning, raadgeving, tucht (Rom. 16: 17) en door
nadere uitleg van de betekenis van het Evangelie voor het
praktische leven.
De nieuwe levenswerkelijkheid vraagt dan ook om een
nieuwe levensstijl. De Bijbel noemt dat ‘de wandel in het
licht’: ‘Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht
is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van
Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden’ (1Joh. 1 :7). De
gemeenschap onderling is afhankelijk van onze gemeenschap
met God. Maar omgekeerd kan onze onderlinge
gemeenschap de relatie met de Here Jezus opbouwen of
verstoren. Als we namelijk zonden tegen elkaar begaan en
die niet belijden wordt de relatie met God verstoord. Het zijn
immers onze zonden, die scheiding maken tussen God en
ons! (Jes. 59:2; vgl. 1Kor. 11:27-30).
Dit principe van de wederzijdse beïnvloeding van onze
onderlinge relaties en de relatie met God, vinden we heel
duidelijk door Jezus verwoord in de Bergrede: ‘Als je je
offergave naar het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je
broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave daar voor het
altaar achter, en ga je eerst verzoenen met je broeder, en kom
dan terug om je offergave te brengen’ (Mat. 5:23,24,
Willibrord Vertaling). G. van den Brink schrijft hierover:
‘Het altaar is de plaats waar de relatie met God hersteld
wordt door zondevergeving. De situatie is hier duidelijk: wij
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hebben iemand verkeerd behandeld, zodat hij iets tegen ons
heeft en wij hebben dat nog niet in orde gebracht. Jezus zegt
dat het dan niet mogelijk is met God verzoend te worden,
d.w.z. een goede relatie met de Heer te houden als we ons
niet met onze broeder of zuster verzoenen, het niet met hem
of haar in orde maken. De gevolgen van onverzoenlijkheid
zijn een geschonden relatie met de Heer en verharding van je
hart.’
In het evangelie naar Marcus lezen we zelfs dat het vergeven
van anderen de noodzakelijke gezindheid is om zelf
vergeving van zonden te kunnen ontvangen. Daar gaat het
om de situatie wanneer wij iets hebben tegen een ander
omdat hij ons verkeerd behandeld heeft en wij naar ons
gevoel in ons recht staan! De verhouding tot de naaste hangt
dus nauw samen met de relatie tot God, maar ook omgekeerd
(Mar. 11:25). Wanneer wij recht voor onszelf opeisen, dan
doet God dat ook ten opzichte van ons. Daarmee verdwijnt
de genade. Vergeven we de ander dan vergeeft God ons
eveneens. Het gaat hier niet om het wereldse ‘voor wat hoort
wat’, maar om het principe dat een onvergevingsgezinde
houding de verhoring van je eigen gebed blokkeert. De
keerzijde van Gods belofte van vergeving is, dat Hij zijn
vergeving niet schenkt, wanneer iemand niet bereid is
vergeving aan anderen te schenken.
Zo nauw ligt het blijkbaar in de christelijke gemeenschap. De
nieuwe levensstijl roept dan ook om blijvende verandering
van het hart en vervulling met de Geest van Jezus. Het is de
vrucht van de Geest waardoor de gemeenschap wordt
gevoed: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Om de
gemeenschap goed te houden is een geest van
zachtmoedigheid nodig, waarin de een de ander bij een
misstap overeind helpt. In echte gemeenschap is liefde de
dragende kracht! De geestelijke liefde zal de ander in alles
wat zij zegt en doet heenwijzen naar Christus. Ze zal de
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grenzen van de ander respecteren omdat wie als christen
liefheeft weet, dat alleen Christus ons verbindt en verenigt.
Gemeenschappelijk bezit van gelovigen
Naast geestelijke zaken als heil (Judas:3) en geloof (Tit. 1:4)
lezen we in het Nieuwe Testament dat de volgelingen van
Jezus ook materiële bezittingen met elkaar deelden (Hand.
2:44-47; 4:32-35). De geloofsgemeenschap die er tussen de
discipelen bestaat, heeft dus belangrijke gevolgen voor de
wijze waarop zij zich ten opzichte van elkaar gedragen.
Omdat men hetzelfde geloof belijdt en dezelfde hoop op de
toekomst kent, is de vrucht van de liefde dat men ook
maatschappelijk zorg voor elkaar draagt. Het zal duidelijk
zijn dat de christelijke gemeente door deze levenspraktijk
een onderscheidend getuigenis uitdraagt ten opzichte van de
vaak individualistische en materialistische omgeving. Door
de daadwerkelijke onderlinge liefde is er een krachtige
uitstraling van de gemeente naar buiten: velen komen tot
geloof (Hand. 2:47).
Opvallend is verder dat het motief van het mededeelzame
gedrag genoemd wordt: de discipelen waren één van hart en
ziel. Dit geeft een eenheid van denken, voelen en willen aan,
zoals die door de Heilige Geest bewerkt wordt (Ef. 4). Deze
gemeenschap van het bezit is niet van boven opgelegd, maar
komt voort uit de navolging van Christus, die tot onderlinge
praktische liefde dringt. Men was er niet toe verplicht (Hand.
5:4). Het feit dat men een geloofsgemeenschap vormde, riep
de onderlinge liefde op om dat dan ook met de daad te
bewijzen.
‘Dat de bezittingen gemeenschappelijk waren, moet niet zo
worden opgevat, dat de een vrij over het bezit van de ander
kon beschikken of dat alle goederen het bezit van de
gemeenschap werden. Men beschouwde zijn bezittingen niet
als ‘eigen’, maar als gaven van God waarmee men de
gemeenschap moest dienen. De verdeling ging volgens het
principe ‘overeenkomstig ieder nodig had’ (zie commentaar
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Studiebijbel, dl.6, Hand. 4:32,35). Zo is de gemeenschap van
goederen een van de praktische uitingen van liefde die de
onderlinge band tussen gelovigen tekent. De harten worden
door die liefde bewogen, waardoor de noden door de
praktische zorg voor de ander worden vervuld.
De beschrijving die we in het boek Handelingen over de
gemeenschap van goederen vinden, wekt niet de indruk dat
hier een regel voor elke christengemeenschap wordt
voorgeschreven. Het is een weergave van dat waartoe de
liefde in staat is, wanneer het werk van God in de gelovigen
door de Heilige Geest verdiept wordt. Dan komt er ‘grote
genade over allen’, zo groot dat door vrijwillige
vrijgevigheid niemand in de gemeenschap tekort komt. Wat
een getuigenis van heilzame onderlinge zorg en aandacht!
Wat een teken van het werk van de Geest in de gemeente! Zo
ontwikkelt zich uit de persoonlijke geloofsgemeenschap met
God een levenspraktijk die in de druk van de tijden staande
blijft en vruchten draagt voor heden en toekomst.
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12. Kinderen in het Nieuwe Testament

Het kind in de joodse samenleving
De Here Jezus was een joodse man. Wat Hij om zich heen
zag en hoorde aangaande kinderen stoelde voor een groot
deel op eigen ervaring en wat de rabbi’s daarover aan
opvattingen onderwezen. In Jezus’ woorden en daden met
betrekking tot de kinderen horen en zien we iets dat zowel
intens joods als radicaal nieuw is. Zijn omgang met en
gedachten over kinderen waren zo verrassend, dat zelfs zijn
discipelen het niet goed begrepen. Toch greep Jezus terug op
wat was overgeleverd.
Volgens het Oude Testament zijn kinderen een kostbaar
geschenk, een gave van God. In tegenstelling tot de GrieksRomeinse wereld, waarin een kinderleven nauwelijks telde,
werden in de joodse samenleving kinderen beschouwd als
een zegen (Ps. 127:3-5).
Kinderrijke vrouwen werden gezegend genoemd en de
kinderloosheid werd ervaren als een vloek (1Sam. 1). Kleine
kinderen namen al vroeg deel aan de huiselijke
godsdienstoefeningen en beleefden met hun ouders de grote
feesten van het verbond (Luc. 2:22vv.). Het gezinsleven van
joodse kinderen in de tijd van Jezus werd behalve door
ouderliefde gevormd door het gebod: ‘Eer uw vader en uw
moeder’ en de ernstige vermaning ‘Vervloekt is hij die zijn
vader of moeder veracht’ (Ex. 20:12; Deut. 27:16).
Hoewel joodse ouders geloofden dat zij hun kinderen slechts
‘toevertrouwd’ hadden gekregen, waren zij toch voor hen de
vertegenwoordigers van God. Het ouderlijke gezag volgde
direct op het gezag van God. Het doel van de opvoeding was
dat de kinderen ontzag en eerbied zouden krijgen voor de
HERE. Om dit doel te bereiken, kon de opvoeding gepaard
gaan met stevig sturende middelen, waarin zelfs de
lichamelijke tuchtiging een plaats had (Spr. 12:15; 13:24).
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Centraal in het onderwijsprogramma van het joodse gezin en
hun school stonden het lezen, uit het hoofd leren en begrijpen
van het enige leerboek: de Thora.
In zo’n joodse leefwereld is Jezus opgevoed en groot
geworden. Al vroeg in zijn jeugd bleek echter dat Hij die
wereld oversteeg en uitging boven zijn leermeesters. Hij was
immers bezig in de dingen van zijn hemelse Vader! (Luc.
2:47vv.). Hij leefde en dacht vanuit de werkelijkheid van
Gods Koninkrijk. Jezus bracht dan ook niet slechts een
nieuwe leer. In zijn Persoon, door zijn verkondiging en leven
was in feite dat Koninkrijk van God aangebroken. Die grote
doorbraak werd onder meer tastbaar in de zorg van Jezus
voor het kwetsbare leven. Hij bood armen en kinderen
bescherming aan, genas zieken en zwakken en stelde het hele
leven in een nieuw, verrassend licht. In Jezus was en is God
bij de mensen. Dat ontdekten de discipelen gaandeweg en
hun ogen gingen open. Zij werden armen van geest en
kinderen van God.
Kijk op kinderen
Toen aan het einde van de eerste wonderbare spijziging alle
mensen die naar Jezus toegestroomd waren om Hem te horen
genoeg gegeten hadden, verzamelden de discipelen het
overschot van de brokken. Het waren twaalf volle manden.
Terwijl zij door de rijen van de in het gras zittende mensen
liepen, hebben ze de in groepen bij elkaar zittende mannen
geteld. Dat waren er ongeveer vijfduizend. Mattheüs
beschrijft in zijn evangelieboek dat de vrouwen en de
kinderen, die er ook bij aanwezig waren, niet werden
meegeteld. Naar gewoonte stonden of zaten zij ongetwijfeld
apart, op gepaste afstand van de mannen. Door deze manier
van beschrijven wordt de indruk van het wonder vergroot.
Zoveel mannen, en dan ook nog de vrouwen en de kinderen
... Het drukt ook de overtuiging van de evangelist uit dat de
vrouwen en de kinderen wel degelijk behoren bij het volk
van God. Al werden ze dan vanwege de enorme aantallen
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niet geteld, ze tellen wel mee en behoren er zeker bij! Ook zij
hebben gedeeld in de goddelijke genade door de Here Jezus
gevoed te worden. Tegelijkertijd kan worden opgemerkt dat
de wijze van vermelden een patriarchale sociale structuur
veronderstelt: in de tijd van Jezus werd, evenals in het OT,
de man gezien als het natuurlijk en geestelijk hoofd van het
gezin. De identiteit en de plaats van de vrouwen de kinderen
werden bepaald in verhouding tot de man en vader.
Van wat we in het NT over kinderen lezen, houdt een deel
verband met de relatie tot de ouders en het omgaan met
elkaar in het gezin. Kinderen worden opgeroepen hun ouders
te eren en te gehoorzamen. Dit in overeenstemming met het
vijfde gebod van de wet, terwijl ouders en ouderen met
kracht op de verantwoordelijkheden voor de kinderen
gewezen wordt. Het kan in onze tijd wel wat dwingend en
richtinggevend overkomen. Dat neemt niet weg dat we in het
NT de sfeer van de tijd duidelijk proeven en het is
opmerkelijk dat juist toen Gods beginselen voor het gezin
opnieuw zijn verwoord!
Verder wordt in het NT het begrip kind of kinderen, behalve
voor het echte kind, ook gebruikt in een overdrachtelijke
manier van spreken over wat voor het geestelijke leven van
volwassenen nodig is. In voorbeelden wordt aan
volwassenen voorgehouden hoe waardevol en onmisbaar
bepaalde elementen uit het kind-zijn voor hen zijn. Het
opgeklopte leven vindt zijn relativering in de woorden van
Jezus, dat geestelijke mensen zullen zijn als de kleine
kinderen.
Verder zullen we ons moeten realiseren dat de ontdekking
van het kind-zijn als een erkende fase in de menselijke
ontwikkeling, met zijn eigen waarden en rechten, een
modern verschijnsel is. De moderne westerse aandacht voor
het fenomeen kind en het daarmee gepaard gaande vaak
sentimentele denken over de kinderjaren zullen we in de
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tekst van het NT niet terugvinden. Het gevaar is niet
ondenkbaar dat wij met onze gevoeligheid voor alles wat het
kind betreft de huidige idee daarover aan de tekst van het NT
opdringen.
Jezus en de kinderen
Zoals dat in het leven gewoon is, zal ook Jezus dikwijls
kinderen gezien hebben. Over zijn eigen kinderjaren weten
we weinig. Wel beschrijft het NT enkele concrete
ontmoetingen tussen Jezus als volwassen man en kinderen.
Wanneer we over deze teksten nadenken is het goed vooraf
enkele dingen te overwegen. Allereerst stellen we vast dat
Jezus zelf niet getrouwd is geweest en geen eigen kinderen
had.
Tegengesteld
aan
de
heersende
sociale
verwachtingspatronen van zijn tijd heeft Jezus zijn roeping
zodanig verstaan dat Hij vanwege zijn opdracht moest afzien
van het huwelijk en de daarmee verbonden gezinsbanden.
Ten tweede heeft Jezus ook van zijn discipelen verwacht dat
zij hun gezinsverplichtingen ondergeschikt maakten aan zijn
zaak. Dit had ook betrekking op de verhouding tot hun
kinderen: ‘Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn
vader en moeder en vrouwen kinderen en broeders en
zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet
zijn’ (Luc. 14:26, vgl. Mar. 10:28-31). Het begrip ‘haten’ is
hier weliswaar als absolute tegenstelling tot liefhebben
gebruikt, maar dat neemt niet weg dat de eis van Jezus is, dat
men Hem boven alles moet liefhebben, zonder dat de
gezinsbanden het radicale discipelschap in de weg staan.
Zelfs de band van het bloed is ondergeschikt aan de band met
Jezus.
Ten derde waarschuwde Jezus zijn discipelen ervoor dat er
ernstige vijandschappen kunnen ontstaan tussen ouders en
hun kinderen, en wel vanwege hun standpunt ten opzichte
van Hem (Luc. 21:16).
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Ten vierde wordt Jezus in het NT niet in het bijzonder
afgeschilderd als dé grote kindervriend. Hij is de vriend van
oud en jong! De Here Jezus kwam als vanzelf in contact met
kinderen, voorzover die zich bevonden in de groepen mensen
die naar Hem kwamen luisteren en Hem volgden. Eens zocht
een vader Jezus op in verband met zijn zieke dochtertje. Hij
riep het inmiddels gestorven kind tot leven. Een andere keer
ontdekte Jezus in een langstrekkende begrafenisstoet een
rouwende weduwe, die haar enige zoon ging begraven. Met
innerlijke ontferming over haar beveelt Hij de gestorven
jongeman op te staan en ‘geeft’ hem levend en wel aan zijn
moeder terug. Het waren in zekere zin toevallige
ontmoetingen. Een van Jezus’ gelijkenissen heeft als
beeldverhaal het spel van kinderen op de markt (Mat. 11:1619), maar de boodschap van de gelijkenis is, zoals steeds,
gericht tot volwassenen.
Ten slotte moeten we vaststellen dat kinderen ‘inclusief’ tot
het onderwerp van Jezus’ bediening gerekend kunnen
worden. Wat we lezen over de opwekkingen van het
twaalfjarige dochtertje van Jaïrus en van de jongeling uit
Naïn vormt een uitdrukking van de macht en kracht van de
komende Godsregering, zoals die al tastbaar werd in Jezus’
leven op aarde. De wonderen aan kinderen zijn geen doel op
zich, maar ze vormen in het algemeen tekenen van wat God
aan vernieuwing van plan is.
Beeld en werkelijkheid
In woord en daad stelde Jezus het echte kind voor zich en
gebruikte het kind-zijn overdrachtelijk als een van de
belangrijke beelden uit zijn onderwijs. We willen een paar
van deze uitspraken en metaforen van Jezus over het kind
nader bezien.
‘Laat de kinderen tot Mij komen’
Wanneer Jezus onderweg is naar Jeruzalem ontmoet Hij
allerlei mensen, onder wie ook een groepje kinderen. In die
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tijd was het niet ongewoon dat kinderen naar een rabbi
toegingen om van hem een zegen te vragen. Marcus en Lucas
vermelden dat ze werden gebracht ‘opdat Hij ze zou
aanraken’. De genezende hand van deze profeet uit Nazareth
zal door de wonderen aan lammen en blinden bekend
geweest zijn. We weten niet wie de kinderen brachten.
Waarschijnlijk omdat Lucas voor de kinderen het woord
‘brephe’, baby, gebruikt, hebben tekenaars en schilders dit
tafereeltje vaak uitgebeeld als moeders die met baby’s op de
arm en de oudere kinderen aan de hand rondom de Meester
stonden. We lezen in de tekst niets over de aanwezigheid van
vrouwen. De kinderen kwamen waarschijnlijk met hun
vaders, of met oudere broertjes en zusjes. Hoe dan ook, zij
die ze brachten werden door de discipelen bestraft. Vonden
zij de kinderen niet belangrijk genoeg om de aandacht van
hun Meester op te eisen? Waren de kleintjes te luidruchtig
naar hun zin? We weten het niet. Wel lezen we dat Jezus
verontwaardigd reageerde op de harde afwijzing van de
discipelen. Voor Hem zijn de kinderen geen belemmering en
geen hinderlijke lastposten die nog niet meetellen. Kinderen
zijn naar Jezus’ woord zelfs bij uitstek geschikt om zijn
zegen te ontvangen: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en
verhindert ze daarin niet.’ Dit is sindsdien een ernstige les
voor ouders en opvoeders. De Here Jezus wil niet dat er
barrières worden opgeworpen waardoor kinderen zijn zegen
niet zouden ontvangen. Een van de ernstige gevolgen van
voortdurende ruzie in gezin of familie is dat het zaad van
onverzoenlijkheid in de harten van kinderen gestrooid wordt.
De dagelijkse beleving in het gezin vormt een heenwijzing óf
een barrière voor wat op zondag beleden wordt!
Schijnheiligheid van volwassenen is de vijand van het
kindergeloof. Een van de ernstige gevolgen van incest is een
kapotgeslagen ouderbeeld, waardoor het beeld van (de
gezagdragende) God voor het kind angst en onveiligheid
oproept. Ouderen mogen de weg naar Jezus voor de kinderen
in geen geval bemoeilijken of versperren.
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‘Voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen’
Met woord en gebaar drukte Jezus uit hoe zijn houding
tegenover kinderen is. Mattheüs beschrijft dat de Heer zijn
handen op de kinderen legt (19:15). Marcus tekent Jezus die
in een liefderijke omarming de kinderen bij zich trekt en de
zegenwoorden over hen uitspreekt terwijl zijn handen hen
aanraken (10:16). Lucas geeft aan hoe Jezus de kinderen (na
de berisping door de discipelen) weer tot zich roept en met
die kleintjes om zich heen aan de groten een les over het
Koninkrijk van God leert (18:16,17).
De liefdevolle daden van de Heer onderstrepen zijn woorden.
Telkens weer zien we bij Jezus dat zijn daden meer zijn dan
illustraties bij de woorden en dat zijn woorden meer zijn dan
verklaringen van de daden. Op verschillende wijze vindt er
zowel door woord als door daad verkondiging plaats. Jezus
voldoet aan het verzoek om de kinderen aan te raken, maar
de ruimhartige en liefdevolle manier waarop Hij dat doet zal
de discipelen en de begeleiders van de kinderen verbaasd
hebben. Het leert ouders een les over hoe woord en daad in
het omgaan met kinderen een heenwijzing naar en een
uitwerking van Gods liefde dienen te zijn.
‘Voor zodanigen is het Koninkrijk Gods’ en ‘Wie het
Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het
voorzeker niet binnengaan’. Nu moeten we bij het verstaan
van deze woorden toch oppassen. Uit de woorden ‘van/voor
zodanigen is het Koninkrijk’ kunnen we niet opmaken dat
kinderen het Koninkrijk al van nature bezitten, enkel op
grond van hun kind-zijn. Er staat niet ‘van hen’ maar ‘van
zodanigen’, dat wijst erop dat het in de allereerste plaats
erom gaat dat het kind de gesteldheid heeft die van elke
burger van het Koninkrijk verwacht wordt: ontvankelijkheid,
afhankelijkheid, eenvoud en gehoorzaamheid (vgl. Mat.
5:3,10; 18:3). Het komen tot Jezus wordt door Hemzelf
gelijkgesteld aan het ontvangen van het Koninkrijk van God.
Het is opmerkelijk dat Jezus dat Rijk zo nadrukkelijk aan
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zijn eigen Persoon verbindt. Meestal wordt er gesproken van
het Koninkrijk binnengaan (Mar. 10:23-25; 9:47) of het
Koninkrijk beërven (Mat. 25:34; 1Kor. 6:9,10). Het is echter
ten diepste met het Koninkrijk als met de kinderen die tot
Jezus komen om zijn zegen te ontvangen: Het Koninkrijk
van God kan alleen maar worden ontvangen, men kan er
alleen maar binnengaan door het zich te laten schenken.
Eigen menselijke inspanning voldoet hier niet. Het vraagt
dan ook de gesteldheid van een kind: ontvankelijk en
afhankelijk van wat hem wordt gegeven.
Daarnaast belichten deze woorden de grote liefde van God.
Hij opent zijn Rijk voor kinderen en wil ze al op jonge
leeftijd binnen de invloedssfeer van zijn liefde en zegeningen
brengen. Voor kinderen en zij die zijn als de kinderen (vgl.
Mat. 18:1vv.), is het Koninkrijk van God. Met zijn
ontvankelijkheid en het vertrouwen in zijn vader, staat een
kind dichter bij God dan een volwassene, die onafhankelijk
wil leven. Zo ontvangen kinderen de voorspraak van de Here
Jezus: bij uitstek geschikt om zijn zegen te ontvangen!
Worden als de kinderen
Op een ander moment gaf Jezus opnieuw een
aanschouwelijke les. Hij riep een kind bij zich, in het midden
van de kring discipelen, en zei: ‘Voorwaar, Ik zeg jullie,
wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij
het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie
nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in
het Koninkrijk der hemelen’ (Mat. 18:1-5). De discipelen
hadden de Meester even daarvoor de vraag gesteld wie welke
positie zou hebben in het Koninkrijk van God; wie daar de
meeste zou zijn. Jezus zag in dit kind het tegenovergestelde
van wat Hij bij de discipelen aantrof. Zij werden in beslag
genomen door vragen naar eer, macht en positie, terwijl een
kind zichzelf klein weet. Het antwoord van Jezus wijst op de
noodzakelijke verandering die in het denken van
volwassenen moet plaatsvinden, waardoor zij ‘van boven
geboren worden’ en als een kind ‘Abba, Vader’, tegen de
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Here God gaan zeggen. Opnieuw valt de nadruk op
nederigheid en de noodzaak om eenvoudig te ontvangen wat
aangeboden wordt. In de wereld moet je anderen onder je
zien te krijgen om zelf iets te worden. In Gods Koninkrijk
moet je aannemen wat Hij je aanbiedt en jezelf onderwerpen,
de minste worden om de grootste te zijn. Worden als een
kind is deze verhouding tot God aanvaarden door te sterven
aan de eigen volwassenheid en klein worden, dat is
hulpbehoevend en afhankelijk ten opzichte van de Here God.
Het zijn ‘deze kleinen, die in Mij geloven’, die Jezus erkent
als de zijnen. Het is dan ook onmogelijk hen van Jezus te
scheiden: ‘Een ieder, die zulk een kind ontvangt in Mijn
naam, ontvangt Mij’ (vs. 5). Het kleinste en geringste dat in
Jezus’ naam ontvangen wordt, heeft grote waarde voor God.
Wie een kind verzorgt en er aandacht aan geeft (opneemt) in
Jezus’ naam, dat wil zeggen omwille van Jezus zelf, die doet
dit aan Jezus zelf!
Uit de context (vs. 10-14) blijkt dat Jezus met ‘deze kleinen’
niet alleen de kinderen op het oog heeft, maar ook allen die
in Hem geloven (vgl. 11:25; 25:40). De les van Jezus
verschuift van het echte kind naar de metafoor van het kind.
Het betekent dat wie de gelovigen, de naar wereldse normen
nietige en onbelangrijke mensen, vriendelijk en gastvrij
ontvangt, die ontvangt Jezus zelf! Jezus leert ons op de
kleintjes te letten. Er wordt ons geleerd een kind te
ontvangen als Jezus en het Koninkrijk te ontvangen zoals
men een kind ontvangt. Wie het Koninkrijk in wil gaan, moet
het ontvangen zoals kinderen het ontvangen: blij en
dankbaar.
Verleidingen
Vervolgens spreekt Jezus over de schokkende mogelijkheid
van verleiding: ‘Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in
Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn,
dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij
verzwolgen was in de diepte der zee’ (Mat. 18:6). ‘Ziet toe,
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dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun
engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van
Mijn Vader, die in de hemelen is’ (vs. 10, vgl. 21:14-17!).
Ook hier blijken voorbeeld (het kind) en betekenende zaak
(zij die in Mij geloven) in elkaar over te lopen. Jezus houdt
er realistisch rekening mee dat het de argelozen en
onschuldigen zijn die de meeste kans lopen het slachtoffer te
worden van verleiding. Hij waarschuwt zijn discipelen voor
het besmettelijke karakter van de zonde. Verleidingen zijn
onvermijdelijk vanwege de invloed van de zonde en de
heerschappij van satan in de wereld. Maar ieder mens door
wie de verleiding komt, is toch persoonlijk verantwoordelijk.
Wat een ernstige waarschuwingen, ook voor ouders en
opvoeders. Het is geen kleinigheid als door iemands toedoen
een van deze kleinen verloren gaat, want ‘de Zoon des
mensen’ is gekomen om het verlorene te behouden en ‘de
Vader in de hemel’ wil niet dat een van de kleinen verloren
gaat (vs. 14).
Van deze kleinen zegt Jezus dat ‘hun engelen’ voortdurend
het aangezicht van de Vader zien. Het gaat hier blijkbaar
over de engelen die tot de binnenste kring voor Gods troon
behoren en die tot taak hebben ‘deze kleinen’, onmondige
kinderen en eenvoudige gelovigen, te beschermen (Ps. 91:11;
vgl. Hand. 12:7,15). Zij door wie de zondige verleidingen
komen, krijgen God en de engelen tegen zich! De heftigheid
van Jezus’ woorden drukt de intensiteit uit van de liefde,
waarmee de Goede Herder voor de kleinste schapen van zijn
kudde zorgt.
Het kind in boek en brief
In het overige deel van het NT vinden wij een bevestiging en
de toepassing van wat we over Jezus en de kinderen in de
Evangeliën lazen. In enkele kenmerkende voorbeelden zien
we dat uitgewerkt:
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De Pinksterpreek
Petrus legt in zijn Pinksterpreek uit dat de belofte van de
Heilige Geest niet beperkt blijft tot hen die de uitstorting
meemaakten, maar ook bedoeld is voor ‘uw kinderen’, dat
wil zeggen voor de komende generaties. Op dat moment
heeft de apostel nog niet beseft dat deze belofte ook zou
gelden voor de gelovigen uit de heidenen (vgl. Hand. 10:45),
maar zijn woorden waren profetisch. Ook zij die ‘ver weg’
waren zullen de Heilige Geest met zijn gaven ontvangen. En
de belofte is niet alleen voor de volwassenen, maar ook voor
de jongeren: zonen en dochters zullen profeteren en
jongemannen zullen gezichten zien (Hand. 2:17). Het heil
van God geldt ‘zovelen als de Here ertoe roepen zal’ (2:39)
en ‘ieder die de naam des Heren aanroept’ (2:21). Het
initiatief gaat van God uit en de verantwoordelijkheid ligt bij
jong en oud. Genade is geen erfgoed. Toch ontvangen
kinderen van gelovige ouders het voorrecht in gezin en
opvoeding de krachten van het Godsrijk te beleven.
Wanneer de christenen van de gemeente in Tyrus de apostel
Paulus na zijn korte bezoek uitgeleide doen, gaan de
gezinnen met hem mee tot buiten de stadsmuur. De vrouwen
en kinderen zijn erbij en ook zij knielen neer op het strand
om God voor hun geliefde apostel aan te roepen (21:5). Dat
Lucas hen bij dit afscheid vermeldt, geeft aan dat er een
hartelijke en liefdevolle band bestond tussen Paulus en de
kring van gelovige gezinnen. De kinderen horen er in de
gemeente bij en beleven de indrukken van het Koninkrijk
mee.
De jonge Eutychus
Op een avond komt Paulus met de gelovigen van de
gemeente in Troas in een bovenzaal samen. Hij houdt een
uitvoerige en lange preek. Omdat hij van plan is de volgende
morgen weer te vertrekken, gaat hij door tot diep in de nacht.
Een van de gemeenteleden is een jongeman, Eutychus. Hij is
in een opening van de buitenmuur gaan zitten. De huizen
hadden toen ramen die met luiken of gordijnen werden
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afgesloten. Dit raam was open en de jongen valt in slaap,
verliest zijn evenwicht en valt uit het raam van de derde
verdieping naar beneden. Hij is dood. De gelovigen
schrikken geweldig en zijn zeer geschokt. Paulus is ook naar
beneden gerend. Hij werpt zich op de dode jongen en slaat
zijn armen om hem heen. Dan zegt hij tegen de gelovigen dat
ze rustig moeten worden, want hij heeft gemerkt dat de
jongen weer is gaan ademen. De apostel staat in dienst van
zijn Meester en doet wat indertijd de profeten Elia en Elisa
bij de dood van geliefde kinderen deden. De Heer van het
leven heeft door hen zijn opstandingskracht getoond. Wat
een ervaring in die jonge levens! Om nooit meer te vergeten.
Geheiligd in de gelovige vader of moeder
In een van de brieven die Paulus aan de gelovigen in
Corinthe schrijft, maakt hij duidelijk hoe het staat met de
kinderen, wanneer een van de ouders niet gelooft (1Kor. 7:
12-17). De hoofdgedachte voor wat de echtgenoten betreft is
dat genade niet amputeert. Voor zover het van de gelovige
afhangt, is de opdracht: blijf bij elkaar! Wanneer de
ongelovige man of vrouw in voortzetting van het huwelijk
bewilligt, moet de gelovige wederhelft voor hem of haar een
open hart hebben en houden.
Deze opdracht staat in direct verband met de eventueel
aanwezige kinderen. Zij zijn namelijk in het geloof van de
christenouder(s) heilig. Dat wil zeggen dat zij, evenals de
ongelovige man en overigens als alle kinderen in een
christelijk gezin, afgezonderd zijn voor God, met het doel dat
zij zelf ook tot persoonlijk geloof in Hem zullen komen. Dit
betekent niet dat de kinderen van gelovige ouders
automatisch heiligen zijn, in de zin van kinderen van God.
De heilzame verhouding tussen Christus en de gelovige
vader of moeder vormt voor zulke kinderen door de
opvoeding echter wel een zegen en een bescherming. Het
geheiligd zijn houdt voor hen in dat God op een speciale
manier hen op het oog heeft en met hen bezig is, mede door
het voorbeeld van de gelovige vader of moeder.
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Ook hieruit blijkt dat kinderen van gelovigen tot de gemeente
van de Here Jezus behoren, ook al hebben ze nog geen
persoonlijk geloof. Totdat zij zelfstandig worden en in alle
dingen hun eigen keuzen maken, delen ze mee in de
heiligheid van de ouders.
Geen argument tegen het Evangelie
In de voorschriften die Titus krijgt voor het aanstellen van
oudsten in de jonge gemeenten op Kreta lezen we dat zij
gelovige kinderen moeten hebben. Ter wille van de goede
naam van de christelijke gemeente moeten haar leiders een
goede reputatie bezitten. Het gedrag van de kinderen van een
oudste mag niemand een argument in handen kunnen geven
om zich tegen het Evangelie te keren. Zij moeten ‘trouwe’
kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens
losbandigheid of van geen tucht willen weten (Tit. 1:6, vgl.
1Tim. 3:4,5; zie hierbij ook het commentaar zoals we dat
schreven in de Studiebijbel op het Nieuwe Testament). Het
gedrag van de kinderen in een christelijk gezin bepaalt mede
het functioneren van de ouders in de gemeente. Uit deze
voorwaarden voor oudsten kunnen we afleiden dat christenen
in die tijd gelovige en ook wel ongelovige kinderen konden
hebben.
De jonge Timotheüs
De grote waarde van een opvoeding die bepaald is door
bijbels onderwijs blijkt, onder andere, wanneer Paulus in een
brief zijn medewerker Timotheüs daaraan herinnert. In zijn
strijd tegen de dwaalleraars, die de jonge christelijke
gemeente verwarren, wordt Timotheüs aangespoord om te
blijven vasthouden aan de hem overgeleverde christelijke
leer. Vele betrouwbare mensen waren in dat onderricht aan
Timotheüs betrokken geweest. De kiem lag echter thuis. Zijn
moeder en grootmoeder hadden Timotheüs als kind al van de
Here God verteld. Het geloof van zijn moeder Eunice had
een grote indruk op hem gemaakt. Hoewel zij door haar
huwelijk met een Griekse man buiten de joodse
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gemeenschap was komen te staan, was deze vrouw een
levende heenwijzing naar Christus geweest, in ieder geval
voor haar zoon Timotheüs. En was grootmoeder Loïs niet de
eerste christen uit de familie? De inmiddels volwassen
voorganger wordt door zijn oudere vriend bepaald bij de
grote waarde van zijn opvoeding voor het uitvoeren van zijn
huidige leiderstaak (2Tim. 3:14-17; 1:5).
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13. Christelijke opvoeding: eren en inspireren

Hoger onderwijs
In de Bijbel vinden we veel wijze levenslessen. Wanneer de
bijbelschrijvers onderricht geven voor het dagelijkse leven,
dan komen die praktijklessen steeds voort uit van God
ontvangen beginselen. De christelijke levenspraktijk is
gebaseerd op de door God gegeven Thora, de onderwijzingen
van de HERE.
Van de nieuwtestamentische schrijver Paulus nemen we aan
dat hij niet getrouwd was en geen natuurlijke kinderen bezat.
Toch vinden we nergens in de Bijbel zulke diepe
levenslessen over huwelijk en gezin als juist bij deze
alleengaande apostel. Paulus leerde de Schepper van het
leven persoonlijk kennen. Uit die relatie kreeg zijn kennis
van Gods geboden nieuw leven ingeblazen. Het is
opmerkelijk dat de Heilige Geest juist een ongehuwde heeft
willen gebruiken om Gods gedachten door te geven over de
intermenselijke relaties, onder andere die binnen huwelijk en
gezin.
Misschien steigert iemand van binnen als hij of zij leest wat
de Bijbel te zeggen heeft over de verhouding tussen mannen
en vrouwen, ouders en kinderen. Dan wil ik wijzen op de
basis voor een christelijk (gezins)leven, dat is:
gehoorzaamheid aan Christus. Telkens wanneer er een
opdracht voor het gezinsleven gegeven wordt, ligt het
argument in het voorbeeld van de Here Jezus. We lezen dan
woorden als: ‘evenals Christus...’, ‘zoals Christus...’ en ‘met
het oog op Christus’. De motivatie waaruit de gelovige iets
doet of nalaat is heel principieel. Hier is sprake van de
hoogste standaard, een zo hoge eis, dat wij daar in eigen
kracht niet eens aan kunnen voldoen. Deze hoge maatstaf
roept op tot overgave aan de Here Jezus. Wanneer christenouders hun kinderen trachten op te voeden naar de wil van
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God, kan dat niet anders dan vanuit de vervulling met de
Heilige Geest. Hoeveel pedagogische kennis ze ook bezitten,
zonder de Geest zal het niet gaan! Overigens geldt dit ook
voor kinderen. Wanneer kinderen en jonge mensen door de
Bijbel worden opgeroepen om hun ouders te gehoorzamen,
staat er steeds bij ‘in de Here’. Dat wil zeggen ‘in de kracht
van de Heer’ en ‘naar Zijn wil’. Zo bezien is
ongehoorzaamheid aan ouders een uiting van opstand tegen
God (vgl. Rom. 1:28-32; 2Tim. 3:4).
De Bijbel waarschuwt dat er een tijd komt, waarin alle
fundamenten zullen wankelen. De mensen zullen Gods
beginselen en principes niet meer belangrijk vinden, maar
hun eigen gedachten volgen. Een van de opvallende
kenmerken van het loslaten van de levende God zal zijn dat
de kinderen hun ouders ongehoorzaam zijn. Leven wij in die
tijd? Gezin en gezag staan onder druk of hebben voor velen
als ouderwets afgedaan. Toch krijgen juist nu christelijke
gezinnen een unieke gelegenheid om van Gods liefde te
getuigen door in positieve zin anders te zijn. Er kan een
krachtig getuigenis van een christelijk gezin uitgaan, door de
liefdevolle verhouding die er is tussen ouders en kinderen.
Waar liefde woont gebiedt de Heer immers Zijn zegen! Ons
gezinsleven mag een middel zijn in Gods hand om mensen
tot de kennis van de Here Jezus te brengen. Met alle falen en
fouten ziet men toch in het christelijke gezin Gods plan met
de samenleving in het klein in werking. Althans, zo behoort
het te zijn! Verdrietig genoeg geldt ook het omgekeerde:
hoeveel fijne jonge mensen zijn niet afgeknapt op de schijnen onheiligheid in hun ouderlijk huis? Zelfs de mooiste appel
stinkt als hij gaat rotten. Een christelijk gezin is dan ook niet
een gezin dat bestaat uit mensen die zich christen noemen,
maar het is een gezin waar mensen door Gods liefde en
kracht leven naar Zijn geboden.
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Het vijfde gebod
Om Gods bedoeling met het gezinsleven te begrijpen, zullen
we moeten nadenken over het gebod dat de HERE daarover
aan zijn volk Israël gaf. We lezen in het OT dat de Schepper
van het leven richtlijnen geeft (Ex. 20:1-17). Hij maakt de
mens zijn leefregels bekend om te komen tot een
verantwoord en vreugdevol samenleven in kleine en grotere
verbanden. Een van die beginselen gaat over de meest
voorkomende vorm van samenleven, die tussen ouders en
kinderen. Het zijn de woorden: ‘Eer uw vader en uw moeder,
opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE,
uw God, u geven zal’ (Ex. 20:12, vgl. Deut. 5:16). Deze
leefregel is een gebod van God. Zoals de waarde van een
brief afhangt van wie hem ondertekende, zo staat of valt het
gebod met het gezag waardoor het gedragen wordt.
De ‘Tien Woorden’ voor verantwoord menselijk leven
beginnen met de verklaring van wie ze afkomstig zijn: ‘Ik
ben de HERE, uw God...’, en Hij motiveert zijn recht van
spreken tot het volk Israël met: ‘...die u uit het land Egypte,
uit het diensthuis, geleid heb’ (20:1). Het gaat in deze
woorden dus om een persoonlijke betrokkenheid, om een
gesprek, een verbond tussen Schepper en schepsel. Het is
geen algemeen bevel of een onpersoonlijke wet, maar een
persoonlijk gericht woord dat om antwoord vraagt. God
vraagt dat antwoord van alle mensen. In het NT blijkt dat
deze heilige ordening niet als ouderwets kan worden
afgedaan, maar veel eerder wordt geïntensiveerd door de
komst van Jezus Christus (Mat. 5). Er bestaat voor het
menselijk leven een vaste orde, er zijn grenzen. Deze
ordening van God is voor ons een eis, een gebod. Deze
grenzen moeten wij eerbiedigen. Wij worden voor de keuze
gesteld en moeten beslissen. Wij kunnen Gods wil
aanvaarden of die verwerpen. Zowel het een als het ander
heeft zijn consequenties.
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De eerste principes uit Gods blauwdruk voor het leven gaan
over de liefde tot de Here. Het vijfde gebod vormt de
overgang en begint met de liefde tot de naaste. De meest
naaste betrekking van een mens is die tot zijn vader en
moeder. Aan hen dankt hij zijn bestaan. Als mijn ouders er
niet waren, zou ik er ook niet zijn geweest. Het is
opmerkelijk dat in tegenstelling tot de dieren, de mens vele
jaren nodig heeft om lichamelijk en geestelijk zelfstandig te
worden. In dit opzicht blijft een kind lang afhankelijk van
zijn ouders. Opvallend is ook dat dit gebod niet spreekt van
ouders, maar van vader en moeder. Er is onderscheid in
personen, maar gelijkstelling in recht op eerbied. Ook al staat
een moeder in vele opzichten vaak dichter bij het kind, zij
heeft net zo goed recht op respect.
In deze verhouding wordt het gezinsleven bepaald. Het is de
duurzame band tussen ouders en kinderen, waar zowel vader
als moeder alsook de kinderen hun eigen plaats innemen.
Aan het kind wordt opgedragen zijn vader en moeder te eren.
Dit houdt in dat aan een kind al vroeg moet worden
overgedragen dat eerbied en respect voor zijn ouders naar de
wil van God zijn. Het kind komt dan tot het besef dat er een
betrekking van liefde was tussen twee mensen, die bestond
voordat hij bestond en die onafhankelijk van zijn wil is
gelegd en beleefd. De oprechte liefde tussen een man en een
vrouw is, wanneer die hen tot vader en moeder maakt, een
basis voor het respect van het kind. Eerbied voor onze ouders
is de basis voor verantwoordelijkheidsbesef voor hen die na
ons komen. Vandaar dat aan dit vijfde gebod een belofte
verbonden is, dat wie zijn of haar ouders eert, zoals Paulus
dat aanhaalt: ‘lang zal leven op de aarde’ (Ef. 6:3). Hieruit
blijkt dat ouderliefde iets heel natuurlijks is en van grote
waarde voor de voortgang van het menselijk leven. Het zijn
in het algemeen onze voorouders, het voorgeslacht, de
natuurlijke en de geestelijke traditie, waarvan wij de draad
doorspinnen. Niet zonder kritiek of blindelings. Elk mens is
een uniek schepsel met eigen kansen en mogelijkheden, met
een eigen roeping en verantwoordelijkheid.
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Wanneer de opdracht om eerbied te hebben voor de ouders in
botsing komt met de gehoorzaamheid aan God, gaat de
volgorde van de geboden spreken. De eerbied voor God zal
de eerbied voor de ouders echter niet schaden. Zij zijn het
immers door wie God ons het bestaan gaf en door wie Hij
ons wilde brengen tot wie we zijn. Ouders zijn bij de
opvoeding in de eerste plaats verantwoording verschuldigd
aan de Schepper van het leven. Ook van hen vraagt God
antwoord als reactie op zijn liefdegeboden. Kinderen worden
door dezelfde Schepper opgeroepen hun vader en moeder te
eren. Dat is Gods recht!
Onderlinge verhoudingen
De vijfde leefregel uit de wet wordt door de apostel Paulus in
een prachtige vorm in een van zijn brieven weergegeven:
‘Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want
dat is recht’ (Ef. 6:1). Deze opdracht vormt een onderdeel
van het brede onderwijs over het huwelijks- en gezinsleven,
zoals de apostel dat in zijn brieven aan de gelovigen van de
christelijke gemeente schreef. Hij richt zich daarin steeds tot
andere groepen: eerst tot de gelovigen in het algemeen (Ef.
5:1-21), dan tot de gehuwde vrouwen (vs. 22-24) en mannen
(vs. 25-33) onder zijn lezers. Zo komen ook de kinderen
(6:1-3) en de vaders (vs. 4) aan bod.
In deze wijze lessen voor het gezinsleven bouwt het
onderwijs voort op wat eerder gezegd was over liefde en
respect tussen gelovigen onderling: ‘weest elkander
onderdanig in de vreze van Christus’ (5:21).
De sleutel tot deze nieuwe manier van omgaan met elkaar is
gelegen in Paulus’ oproep: ‘Wordt vervuld met de Geest’
(5:18). Het ging hem erom het verschil te laten zien tussen de
nieuwe levenswijze en het heidense leven dat de gelovigen
geleefd hadden voor hun bekering. Het gaat om de
toepassing van de bijbelse waarheid en leer, in elk opzicht en
in elke relatie!

160

In de Here
Het gebod van onderlinge liefde en respect heeft diepgaande
gevolgen voor de relatie tussen ouders en kinderen. Wanneer
de apostel de kinderen aanspreekt om hun ouders
gehoorzaam te zijn, geeft hij een kwalificatie en een
argument mee. Allereerst zullen de kinderen hun ouders
gehoorzamen ‘in de Here’, dat wil zeggen, zoals de Heer dat
wil. Het is duidelijk dat het hier gaat om de grotere kinderen,
die al deelnamen aan de gemeentesamenkomsten en zo de
brief van de apostel konden horen voorlezen. Zij worden hier
persoonlijk aangesproken! Ze waren nog niet volwassen, in
die zin dat ze nog tucht en terechtwijzing van hun vader
nodig hadden (vs. 4). Wat voor hen geldt is natuurlijk ook
beginsel voor de jongeren!
Dit geeft tevens aan dat Paulus bij deze richtlijnen het
christelijk gezin op het oog heeft. De ouders zullen zich bij
de opvoeding ook aan het ‘in de Here’ moeten houden. Het
hele gezinsleven van gelovigen dient onder dit predikaat te
staan, dat het naar de wil van God wordt geleefd. De ouders
zullen hun kinderen dan geen dingen vragen die in strijd zijn
met Gods principes. De gehoorzaamheid van de kinderen is
dan ook ‘recht’, dat wil zeggen billijk.
Is het de natuurlijke orde van de dingen dat kinderen hun
ouders gehoorzamen, dan is dat zeker zo voor hen die
Christus hebben leren kennen! Paulus sluit aan bij dat wat
voor zichzelf spreekt. Ongehoorzaamheid aan de ouders
werd ook door veel ongelovigen als een groot kwaad ervaren
en beschouwd als een teken van verwording (vgl. Rom. 1:30;
2Tim. 3:2).
Wat is gehoorzamen?
Wanneer we spreken over gehoorzaamheid, hebben we het
over een gebod; gehoorzamen is ‘gehoor geven aan’; er is
een opdracht waarnaar we moeten luisteren en erop reageren.
Die opdracht behoeft niet een bevel te zijn dat met barse
stem wordt toegeschreeuwd, om gehoorzaamd te worden. Je
kunt ook toegesproken worden door een stem die liefdevol
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aangeeft wat je hebt te doen. Dat gehoor geven hangt samen
met het feit, dat ik het gezag van dat woord erken. Eigenlijk
gaat het erom of ik het gezag van de persoon die tot me
spreekt erken. Van een kind van God mag verwacht worden
dat het Gods gezag als vaderlijke zorg erkent.
Gezag en gehoorzaamheid zijn relationele begrippen, die
nogal eens in verband worden gebracht met slaag en
slaafsheid. Vaak komt dit voort uit een volkomen
gedevalueerd begrip van waar het bij gezag om gaat. We
moeten om tot een juist begrip te komen, dan ook niet in de
menselijke verhoudingen zoeken, maar de Here God laten
bepalen wat zijn woorden betekenen. Dan blijkt dat gezag
niets heeft uit te staan met onderdrukking, gehoorzaamheid
niets met angst. Die karikaturen groeien juist daar, waar het
echte gezag nooit werd beleefd. Het karakter van het gebod
van God is liefde, die uit de relatie het recht tot
gehoorzaamheid ontleent. Het gebod is dus steeds verbonden
met het recht dat Hij die het gebod geeft op gehoorzaamheid
kan doen gelden.
Nu kan iemand vragen: moet een kind zijn ouders
gehoorzamen omdat het nu eenmaal zijn ouders zijn óf
omdat de opdracht die ze geven goed is? En daaraan
verbonden wordt dan de vraag gesteld: als die ouders nu iets
vragen dat niet goed is, mag een kind dan gehoorzaamheid
weigeren? Wanneer we over de praktijk van de opvoeding
spreken, kunnen we de problemen en de ontaardingen van
het leven niet negeren. Toch zullen we als uitgangspunt voor
het kenmerkende van gezag en gehoorzaamheid niet moeten
putten uit het dagelijkse leven met al zijn afwijkingen, maar
uit het beeld dat de Here God ons erover geeft in zijn Woord.
Juist christenen kennen de afstand tussen ideaal en
werkelijkheid. Maar het zijn ook zij, die weet hebben van de
relatie met een hemelse Vader. Het is God, die door zijn
opofferende liefde het gezag heeft over ons leven. Liefde en
gehoorzaamheid liggen dan in elkaars verlengde. Liefde is de
vervulling van de wet. Het Evangelie heft de wet niet op,
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maar leert zien dat de geboden een uitdrukking zijn van de
liefde-wil van de Vader in de hemelen. Gehoorzaamheid is
zo een reactie op de liefde van de Vader, van wie we weten
dat Hij het allerbeste met ons voor heeft. Voortdurend zal de
gehoorzaamheid uit de relatie gevoed moeten worden.
Eer uw vader en uw moeder
Het argument van de apostel Paulus om tot gehoorzaamheid
op te roepen, ligt niet alleen in de natuurlijke gang van
zaken, in de zin van: het hoort nu eenmaal zo. Hij billijkt de
gehoorzaamheid van kinderen aan hun ouders met een
duidelijk beroep op de wet van God (vs. 2). Het is
rechtvaardig in de ogen van God en een gebod van de eerste
orde om je ouders te eren. Dit ‘eren’ wordt hier vooral
opgevat als ‘ze het gewicht geven dat ze van God gekregen
hebben’. Ze zijn door God boven de kinderen gesteld. Eren
betekent dat kinderen het goede en opbouwende onderricht
van hun ouders ter harte nemen. Het heeft alles te maken met
luisteren en gehoorzamen. Van de kant van de jongeren
wordt gevraagd: wees bereid om je ouders serieus te nemen.
Want God heeft geschiedenis met ze (gehad). Zij hebben hun
ervaringen, soms bemoedigend, soms beschamend, maar
altijd leerzaam. Ga daar niet aan voorbij. Denk niet dat de
wereld bij jou begint!
Uit andere bijbelgedeelten blijkt dat het eren ook van
toepassing is op het ondersteunen van de ouders wanneer zij
behoeftig zijn geworden. De praktijk van dit eren zal worden
ondersteund door de innerlijke houding van respect en
hoogachting, zoals die bij de (oudere) kinderen groeit.
Christelijke jongelui zullen met respect over hun ouders
spreken en zo ook met hen omgaan.
Respecteren is de plaats geven die hun toekomt. Hier is het
element van wederkerigheid (5:21) aanwezig: de ouders
moeten ook achtens- en erenswaardig zijn. Achting groeit en
kan niet worden afgedwongen! Naar de kant van de ouders
geldt dat zij bereid moeten zijn ook zelf te luisteren en te
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leren. In relatie met God en de kinderen. Dan pas heb je
werkelijk iets te zeggen! Ouders zullen voorgaan in de
eenheid van leer en leven. Zoals er in het vijfde gebod een
plicht rust op de kinderen, zo rust er een
verantwoordelijkheid op de schouders van ouders! Ere wie
ere toekomt (vgl. Rom. 13:7)!
Niet irriteren, maar inspireren
Dat ouders zich bij het opvoeden moeten realiseren dat ook
zij rekenschap hebben af te leggen, blijkt daaruit, dat direct
na de oproep aan de kinderen, die aan het adres van de
vaders komt: ‘En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet,
maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des
Heren’ (6:4). In zijn brief aan de Kolossenzen schrijft Paulus
het met deze woorden: ‘Vaders, prikkelt uw kinderen niet,
opdat zij niet moedeloos worden’ (3:21).
Het is een bijbels beginsel dat de man als ‘hoofd’ van het
gezin wordt gezien en dus wordt aangesproken. Hij is de
eerstverantwoordelijke. De vader vertegenwoordigt zijn
vrouw en kinderen (als die er zijn). Hij is het hoofd van zijn
vrouw (5:23) en wordt opgeroepen het voorbeeld van Jezus
Christus te volgen in diens liefderijk verzorgen en de
opofferende liefde voor het huisgezin van God, de gemeente.
De vader is aanspreekbaar en wordt positief vermaand om
het gezag over zijn kinderen niet zodanig uit te oefenen dat
het onnodig verzet oproept. Een vader verbittert zijn kind
wanneer hij van zijn gezag misbruik maakt.
Uit gesprekken met jongeren blijkt dat sommige vaders meer
autoritair zijn dan dat ze autoriteit bezitten; ze lijken meer op
een tiran dan op een liefhebbende vader. De woorden
‘verbitteren’ en ‘prikkelen’ hebben een negatieve lading. Het
gaat om een voortdurend opporren, vitten en irriteren, dat de
kinderen tot woede brengt. Zulk voortdurend dominerend
gedrag bewerkt dat de kinderen moedeloos worden,
ontmoedigd. Het is toch nooit goed. Er is nooit rust. De
voortdurende prikkels van een dominante vader (of moeder)
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gaan het gevoelsleven van het kind beheersen. Met geweld
worden ideeën of meningen opgedrongen, waardoor vooral
jonge kinderen zich al gauw onder druk en spanning voelen.
Dat kan leiden tot emotionele explosies, in de vorm van
knallende ruzies of van een implosie, in de vorm van een in
elkaar gedoken, ongezond gedwee kind. Dominant
ouderschap kan tot gevolg hebben dat een kind bij het ouder
worden te weinig eigen persoonlijkheid heeft ontwikkeld. Dit
leidt tot onharmonisch gedrag en soms zelfs tot een zekere
gespletenheid.
Voor zulke ernstige schade aan de ziel van onze kinderen
waarschuwt God de ouders in zijn Woord. Het is zeker goed
als een opgroeiend kind eens tegen de duidelijke mening van
vader of moeder oploopt. Opvoeding heeft een duidelijk
sturende component. Het is echter voor een kind heel wat
gemakkelijker een liefdevolle, begripvolle vader te
gehoorzamen, dan één die schade aan je ziel of lichaam heeft
aangebracht! Slappe vaders zijn een ramp voor hun gezin
(Eli), maar keihard ouderschap brengt kinderen tot wanhoop,
opstand en bitterheid. Bitterheid is een innerlijke gesteldheid,
die kan ontstaan als mensen vaak pijnlijk worden gegriefd.
Ze gaan dan als reactie een diepe wrok en haat in zich
omdragen. Bitterheid verspreidt bitterheid (een oproep aan
verbitterden lezen we in Heb. 3:7-19; een troostwoord voor
hen in Ps. 73:21 vv.).
Daarom moet een vader of moeder niet in drift of woede
straffen. Als drift gewoonte wordt, voed je kinderen op tot
angstige zenuwpezen en stiekeme achterbakse leugenaars.
Als het toch eens nodig is, zal een vader met mildheid
straffen, met een traan in zijn oog en een gebed in zijn hart.
De tijd die genomen wordt voor de straf zal minstens benut
worden om het verdrietige of opstandige kind in liefde te
troosten en te helpen zichzelf en zijn plaats te hervinden. Dit
is de liefdevolle, maar moeilijke weg van oprecht,
vaderschap. Er gaat een grote opvoedende kracht van uit,
wanneer de liefde als drijvende kracht ervaren wordt. Een
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vader moet leren kind te zijn met de kinderen en zich in hun
situatie willen verplaatsen. Slechts zelden moet een vader
dreigen! Als hij dat regelmatig doet, nemen de andere
gezinsleden dat gemakkelijk over en ontstaat er een
dreigende sfeer in huis.
De vermaning aan vaders om hun kinderen niet te irriteren is
tegelijk een oproep aan hen om de kinderen te inspireren.
Door te leven uit een vriendelijke houding moet je proberen
je kind te winnen en te leiden.
Bronnenonderzoek
Dit wil natuurlijk zeggen dat ouders zich bij het opvoeden
voortdurend zelf laten inspireren door de Heer. Dat vraagt
nogal wat! Vaders moeten niet alleen de opvoeding, maar
ook zichzelf met vaste hand aanpakken. Kinderen opvoeden
is een van de meest veeleisende taken. Opvoeden is voor
ouders een zaak van keuze en offers, van veel geduld en
geloof. Wanneer ouders geen offers willen brengen ter wille
van de opvoeding van hun kinderen, dan zullen die kinderen
offers moeten brengen die ze niet willen. Van egoïstische
ouders worden de kinderen de dupe.
Daarom is het goed wanneer christen-ouders zich afvragen
waardoor zij zich bij het opvoeden van hun kinderen laten
inspireren. De Bijbel roept op ernst te maken met de keuze
van wat we in onze gedachten en tot ons hart laten
doordringen (Fil. 4:8). Wat zijn de inspiratiebronnen voor de
opvoeding van onze kinderen? Zoeken wij in Gods Woord
naar wijze raadgeving en lezen we erover in betrouwbare
boeken? Evenwichtige opvoeding tot zelfstandigheid van de
kinderen begint bij de keuzen van de ouders!
Opvoedkunde, een hele kunst
Vaders en moeders moeten omwille van de kinderen leren
opvoeden alsof de Here het zelf deed: ‘in de tucht en in de
terechtwijzing des Heren’ (Ef. 6:4b). De middelen waarmee
wij opvoeden moeten voluit christelijk zijn! Gelovige ouders
staan zelf onder de tucht en terechtwijzing van Christus, en
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zo moeten zij ook hun kinderen opvoeden. Twee wezenlijke
elementen van deze manier van opvoeden zijn dus de
tuchtiging en de terechtwijzing of vermaning.
Tuchtigen is een nagenoeg verouderd woord voor het leren
opvolgen van bepaalde opgelegde regels of voorschriften van
gedrag. Omdat de middelen om tot dat opvolgen te komen
veelal in de sfeer van lijfstraffen lagen, roept het begrip tucht
bij velen pijn en angst op. Tuchtigen is zo synoniem
geworden met straffen. Dat is echter een begripsvernauwing.
Tucht is in haar meer uitgebreide betekenis een
samenstelling van straf, leiding, begeleiding en opvoeding.
‘Tucht’ komt van ‘tijgen’: het trekken van degene die
opgevoed wordt in de goede richting. Als sturende middelen
gelden daarbij: lof, beloning, aanmoediging, vermaning,
waarschuwing, berisping, strafwerk, lichamelijke straf en
niet te vergeten het voorbeeld en de voorbede van de ouders.
Opvoeding dient mede om kinderen het goede te leren
onderscheiden van het verkeerde. Tuchtiging dient om het
kind bepaalde (verkeerde) dingen af te leren en de goede te
kiezen. Opmerkelijk is dat de Statenvertaling (‘77) vertaalt
met ‘voedt hen op in de lering en vermaning des Heren’. De
bijstelling ‘van de Heer’ maakt duidelijk dat de vaders hun
kinderen niet liefdeloos mogen straffen!
De terechtwijzing heeft een zachtere klank: het is de
waarschuwende vermaning met woorden. In het gezin kan
niet alles goedgepraat worden. Als een kind in gedrag afwijkt
van de geldende regels, dan moet daarover gepraat worden.
Ouders moeten hun best doen de waarde van de gezinsregels
over te dragen en uit te leggen.
In het opvoeden tot zelfstandigheid zullen ouders hun
methoden aanpassen aan de leeftijd van hun kinderen. Voor
jonge kinderen betekent het gebruik van gezag een directe
sturende invloed op de keuzen van het kind. Al in de vroege
tienerjaren zullen ouders minder sturen en meer gaan
begeleiden. Wie begeleidt geeft richting aan, legt uit en
corrigeert. Het kind wordt meer en meer zelfstandig en
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verantwoordelijk om de begeleiding van de ouder(s) op te
volgen. Begeleiden is zeker niet vrijblijvend, omdat er door
middel van uitleg en vasthoudendheid richting wordt
geboden.
Naarmate de jongere door ervaring wijzer wordt, zal de
begeleiding minder direct worden en gaan ouders over in het
adviseren van hun kind. Dit is de fase waarin ouders en
kind(eren) elkaar wederzijds leren loslaten. Een advies kun je
niet opdringen. In de groeiende zelfstandigheid van de
jongvolwassene is het een groot goed je ouders om advies te
kunnen vragen. Het proces van loslaten loopt over in dat van
meeleven. Ouders houden van hun zelfstandige kinderen
zonder daar iets voor terug te eisen. Een van de elementen
van volwassen worden is, dat kinderen de betrokkenheid en
zorg van hun ouders herkennen en erop reageren met respect
en wederzijdse liefde.
Ik eindig met een lied, dat eigenlijk het gebed is dat mijn
vader en moeder me al jong hebben geleerd:
HERE, maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen Gij Uw treden wendt;
leid mij in Uw waarheid, leer
ijverig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o HEER,
ik blijf U al den dag verwachten.
Psalm 25:2 (berijming 1773)
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14. Hemel en hel in prediking en pastoraat

Op een vlakke plaats, omgeven door glooiend omhoog
rijzende bergen is een menigte mensen samengestroomd. Er
zit een man, een rabbi, met een kring luisterende discipelen
om zich heen. De leraar geeft onderwijs, dat kan je horen en
zien. De mensen luisteren op enige afstand mee. Waar gaat
het over? Een koninkrijk... ?
‘Indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar
af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat een uwer
leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare’
(Mat. 5:30) en even later hoor je: ‘Zweert niet bij de hemel,
omdat hij de troon van God is’ (5:34) en ook: ‘Bidt gij dan
aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde
geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in
de hemel alzo ook op de aarde’ (6:9,10).
We lezen over deze gebeurtenis in het evangelie naar
Mattheüs. Jezus toont met een drastisch voorbeeld aan dat
zonde radicaal aangepakt moet worden omdat ze een bewijs
is van een bewuste keuze tegen God, waarop veroordeling
van een zeer ernstige aard zal volgen. Ook spreekt Hij over
‘de hemel’ als een plaats waar God troont en woont. En Hij
leert zijn volgelingen tot God in de hemel bidden. Zonde,
veroordeling, hel, hemelse heerlijkheid ... zijn dat geen
vreemde woorden?
Wie zal het zeggen
De meeste mensen om ons heen hebben begrippen als hemel
en hel uit hun woordenboeken geschrapt. Talloze mensen in
onze tijd kunnen en willen er niet meer aan dat er na dit
leven nog ‘iets’ zou zijn. Er wordt zelfs gespot met de
gedachte dat er leven zou zijn na de lichamelijke dood. Velen
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geloven dat met de dood van een mens alles is afgelopen.
Dood is dood, punt uit.
Dit ontbreken van zicht op een eeuwige bestemming van de
mens vind je niet alleen buiten maar ook binnen de kerk.
Ook onder christenen leeft steeds minder het geloof in de
realiteit van een hemel en een hel. In overlijdensadvertenties
lees je de woorden ‘in hope des eeuwige levens’ nog wel,
maar wat is de troost van woorden als ze geen betekenis en
inhoud meer hebben? Wat stelt een christen zich voor bij een
begrafenis? Is er uitzicht over dood en graf heen? Eeuwige
heerlijkheid en eeuwig afgrijzen zijn nog slechts klanken uit
een vergrijsd en vervaagd verleden. En gelukkig maar, horen
we zeggen, want het is toch pastoraal onverantwoord om de
gruwelijkheden uit de Bijbel, over de hel bijvoorbeeld, na te
spreken. Dat hoort immers bij een verouderd wereldbeeld.
Wij weten vandaag de dag beter! Hemel en hel en opstanding
uit de doden behoren voor de moderne mens tot
voorstellingen uit een mythologisch, niet wetenschappelijk
wereldbeeld. Mede door de moderne theologie hebben velen
dat alles achter zich gelaten. Leven in de twintigste eeuw
houdt zich bezig met het hier en nu, de verwerkelijking van
de dingen waar men vroeger zo ‘hemels’ over zong. Nee,
niet het hiernamaals, maar het hier en nu, het hiernumaals,
dat is waarvoor wij leven! Geen vrome zoethoudertjes over
de hemel of wrange bangmakerij over de hel. Leef het leven
en wees er gauw bij want straks gaat de winkel dicht. Voor
anderen is het leven hier al zo’n hel dat ze menen naar de
dood te mogen verlangen om van alle ellende en narigheid
verlost te zijn. Leven na dit leven? Een hemel en een hel?
Wie zegt dat?
Een bijbels thema
De Bijbel stelt ons onderwerp veelvuldig aan de orde. In het
Oude en Nieuwe Testament lezen we over zaken als hemel
en hel. Met een duidelijk uitbeeldende invulling van de
begrippen.
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De Here Jezus zelf heeft vele malen zowel op de heerlijke als
op de gruwelijke werkelijkheid van leven na dit leven
gewezen. De apostel Paulus is al even radicaal als zijn
Meester. Hij zag de mensheid, zowel Joden als heidenen, als
verloren, schuldig, geestelijk dood, van God vervreemd en
zonder hoop in deze wereld. Hijzelf was door Gods
barmhartigheid uit die situatie gered. Daarom zag hij het als
zijn taak te prediken dat de mensen in gevaar waren en
verkondigde hij hoe God op wonderbare wijze hen tegemoet
gekomen is. Om te redden (!) hen die geloven. Paulus erkent
het Evangelie als ‘een kracht van God tot behoud’. Hij was
bezorgd voor hen die zonder Christus in groot gevaar waren.
Veel later zou de kerkvader Clemens zijn bewogenheid voor
zielen als volgt onder woorden brengen: ‘O, de enorme
dwaasheid om je te schamen voor de Heer! Hij biedt vrijheid
aan, jij vlucht in slavernij. Hij geeft verlossing, jij zinkt neer
in ellende. Hij schenkt eeuwig leven, jij wacht op straf en
verkiest het vuur dat de Heer bereid heeft voor de duivel en
zijn engelen’.
Je vraagt je af waarom zij zich zoveel moeite gaven anderen
met deze verlossing bekend te maken. Het was bezorgdheid
voor hen die nog niet door het Evangelie bereikt waren. De
realiteit van het verloren gaan en de kennis van de twee
eindstations, hemel of hel waren een krachtige drijfveer voor
de christelijke prediking in de eerste eeuwen.
De huidige situatie
Waarom horen wij daar zo weinig over preken? Welke
zielzorger durft hierover spreken bij een ziek- of sterfbed?
Van de vele preken die ik gehoord en zelf gehouden heb zijn
er slechts weinige geweest over het oordeel en de wraak van
God. Wij preken over de liefde die in Christus Jezus naar de
wereld uitgaat en verlossing brengt aan ieder die in Hem
gelooft. Terwijl de tekst toch zegt: ‘opdat een ieder die in
Hem gelooft niet verloren ga (SV: verderve) maar eeuwig
leven hebbe’ (Joh. 3:16). Ik constateer verlegenheid, ook bij
mezelf, in het brengen van deze onderdelen van de volle raad
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Gods. Voorzichtigheid en een zekere aarzeling, bijvoorbeeld
bij het spreken over de hel, zijn, denk ik, een goede remedie
om niet te vervallen in dreigpreken waarbij angst voor de
verschrikkingen de mens tot God zou moeten jagen. Maar
hoezeer wij ook mogen huiveren bij de gedachte aan wat de
onverloste, goddeloze zondaar zal overkomen, de Bijbel
‘weigert’ om het onderwijs hierover te verzachten om aan
onze humane gevoelens tegemoet te komen. Wanneer
gesproken wordt over ‘naar de hemel of naar de hel gaan’ zal
steeds in gedachten moeten zijn dat God niet wil dat een
mens verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2Pet.
3:9).
Prediking en pastoraat
In het Nieuwe Testament is de prediking veelal het
evangeliseren van de goede boodschap. De Here Jezus kwam
uit de hemel(!) om de zonden weg te nemen. Wij mensen, die
van nature gescheiden van onze Schepper leven (verloren
zijn) kunnen door het geloof in wat de Here Jezus voor ons
volbracht met God verzoend (gered) worden. Prediking is in
het NT voornamelijk het aankondigen van ‘wat God voor het
mensdom deed’. Het houdt het aanbod in van Gods rijke
genade en liefde: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad ...
opdat de wereld door Hem behouden worde’. Prediking is
dan primair verkondiging, het goede nieuws aangaande de
Here Jezus doorvertellen. Maar wel aan een wereld verloren
in schuld! Prediking in het NT gaat steeds gepaard met het
ontdekken van de zonde en de verlorenheid. Er wordt
verkondigd dat de mens verloren is en gered kan worden.
Waarbij de hel de plaats van eindeloze verlorenheid en
Godverlatenheid zal zijn, terwijl de hemel de werkelijkheid
van eeuwige heerlijkheid bij de Here God is.
Pastoraat is dan veel meer de instructie, het onderwijs over
deze wonderlijke heilsweg aan de gelovigen. Dat gebeurde
later in de geschiedenis van de kerk ook door de prediking op
de zondag. En wel in de vorm van een dienst ter lering,
bemoediging en vermaning. De Bijbel werd vers voor vers
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uitgelegd en er werden praktische toepassingen aan
verbonden. Het gaat bij pastoraat om de bemoediging op de
weg van het geloof vol te houden en te groeien in
liefdebetoon.
Overbelichting
Kunstenaars in de middeleeuwen hebben door hun
schilderijen en muziekwerken uitdrukking gegeven aan wat
men toen ervoer als de werkelijkheid van hemel en hel.
Vooral het oordeel en de hel werden fel en breed uitgemeten
in afbeeldingen van grote vuren, duivels met bokkenpoten en
vorken, gillende mensen in ondraaglijke pijnen. In de
prediking werd de dreiging met het hellevuur soms
voorgesteld als de straf voor andersdenkenden. Tot op de
huidige dag zijn er predikers die niet rusten voor de tranen
van angst en verdriet in de ogen van hun toehoorders
verschijnen. Bijna niemand kan bij hen de smalle weg die ten
leven leidt gaan. De hemel wordt bijna een onmogelijkheid
en God zou ten hoogste geëerd zijn in het verloren gaan van
de zondaar. Bijbelse waarheid wordt zo een karikatuur door
teveel ingekleurd licht en een eenzijdig perspectief.
Onderbelichting
Nu doet zich vandaag de dag ook het verschijnsel voor dat
noch in evangelisatie noch in de preek op zondag meer over
hemel en hel gesproken wordt. Bij de verkondiging ligt de
nadruk veelal eenzijdig op de liefde van God. Bij de
prediking binnen de kerkmuren zowel als in het pastorale
gesprek thuis heeft de aandacht voor de positieve beloften en
de intermenselijke gerechtigheid het evenwicht danig
verstoord. En dan blijkt dat er in de gemeente weinig
verwondering meer is over het feit dat een mens kind van
God kan worden! Als lofprijzing en dankzegging schaars
worden of ontbreken is dat een belangrijk signaal! Maar ook
als er geen schrik meer is over de rampzaligheid van hen die
God tegenstaan!. Het gevolg is vervlakking en lauwheid. ‘t
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Zal zo’n vaart wel niet lopen. Waarom je inspannen als alles
uiteindelijk toch goed komt?
Het volle licht
Vanwege de ernst van ons onderwerp wil dit hoofdstuk een
pleidooi zijn om in prediking en pastoraat de bijbelwoorden
over hemel en hel een rechtmatige plaats te geven. Hoe
moeilijk dat ook is!
Het zou goed zijn wanneer predikers seriepreken hielden
waarin ze hele bijbelgedeelten kunnen doorpreken. Dan
zullen niet alleen bekende preektopics aan bod komen maar
er zal balans zijn in de evangelisatie alsook in de geestelijke
opbouw van gelovigen.
In bijbelstudiekringen zouden bijbelboeken doorgewerkt
moeten worden in plaats van allerlei losse thema’s. Wanneer
slechts een deel van de waarheid verkondigd wordt gaat dat
ten koste van de boodschap, maar ook van de boodschapper
en zeker van hem of haar voor wie de boodschap bedoeld is.
Een prediker is niet betrouwbaar wanneer hij het moeilijke
deel verzwijgt. Paulus weet zichzelf rein van het bloed van
de mensen in Efeze omdat hij hun de volle raad Gods
verkondigd heeft (Hand. 20:26). Prediking en pastoraat staan
onder de toets van het naspreken van wat God heeft
gesproken. Met minder kan men niet toe en meer heeft men
niet nodig.
Wij zullen ook zelf, als gelovigen, goede keuzen moeten
maken in de brede stroom van allerlei informatie die ons
wordt aangeboden. Meer werk maken van persoonlijke
bijbelstudie en overdenking van het gelezene met anderen.
Vraagt de Heiland Zelf niet of er bij de komst van de Zoon
des mensen nog ‘het geloof’ op aarde gevonden zal worden?
Levend geloof heeft voeding nodig. Het is van levensbelang
om met de geestelijke dingen bezig te zijn. Daar rust Gods
zegen op! Daarom is het noodzakelijk voor christenen om
zelf de Bijbel goed te kennen en te proberen zich de grote
bijbelse verbanden eigen te maken. Alle woorden van God
174

serieus nemen, zowel die over de heerlijke rijkdommen, als
die over de mogelijkheid van verloren gaan.
Geen willekeurig noodlot
Wat zal het betekenen als mensen die heerlijke liefde van
God, in de Here Jezus aan ons gegeven, hoogmoedig
voorbijlopen of wanneer ze eigenwijs zijn roepstem
weerstaan? Heeft alleen de hemel iets met Gods liefde te
maken of zou de hel ook de straf op het afwijzen van die
eeuwige zondaarsliefde kunnen zijn? Is het niet
verschrikkelijk het allerliefste miskend en verworpen te zien?
Zowel de hemel als de hel hebben direct te maken met de
welbewuste keuze van de mens. Zich afkeren van het aanbod
van Gods genadige liefde zorgt ervoor dat die mens onder
Gods toorn blijft en onder zijn oordeel komt. Toewenden of
afkeren, aannemen of verwerpen, het zijn twee wegen met
verschillend eindstation.
In de bijbelse boodschap behoort zowel de glorie van de
hemel als de ernst van het oordeel en de hel een plaats te
hebben. Waarbij te bedenken valt dat het leven hier op aarde
beslissend is voor de eeuwigheid. Zeker behoort de
boodschap van straf op het afwijzen van het genadeaanbod
niet tot het centrum van de bijbelse prediking, maar ook staat
de gedachte van de hel niet aan de rand van wat verkondigd
moet worden. Het is de keerzijde van de boodschap over
redding en verlossing. De tegenpool van hemelse
heerlijkheid. Wie Gods liefde veracht en verwerpt zal
veroordeeld worden. Dat wordt niet verkondigd om mensen
bang te maken, maar juist om hen op te roepen tot bekering
en geloof in Jezus Christus. Want ieder die in de Here Jezus
Christus gelooft en Hem volgt zal niet geoordeeld worden
maar het licht des levens hebben. Voor hem of haar geldt wat
de Here Jezus zijn Vader uitdrukkelijk vraagt: ‘Vader, Ik wil
dat waar Ik ben ook zij bij Mij zijn, om Mijn heerlijkheid te
aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt .. .’ (Joh. 17:24). Dat
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gebed van de Heiland wil ons hoopvolle verwachting voor de
toekomst geven.
Die hoop doet alle leed verzachten,
Komt reisgenoten, ‘t hoofd omhoog!
Voor hen, die ’t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdlingschap vergeten
En wij, wij zijn in ’t vaderland!
(uit Gezang 291 LvK)
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15. Aards leven met eeuwigheidswaarde

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
(Openbaring 21:1-8 NBV)
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de
eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er
niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe
Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was
als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en
hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen
wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God
bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen
pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik
hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd
is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is
voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het
einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met
water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen
toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8 Maar voor
hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben
ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij
of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend:
hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de
tweede dood.’
Tijdens zijn verbanning op het eiland Patmos krijgt de
apostel Johannes een aangrijpende geestelijke ervaring. Hij
raakt in een bepaalde innerlijke visionaire toestand, die het
mogelijk maakt een openbaring van God te ontvangen over
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de eeuwigheid. Hij ‘ziet’ wat nog niet is, maar zeker komen
gaat. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn het
onderwerp van Openbaring 21. Johannes beschrijft hier de
situatie na afloop van de wereldgeschiedenis, wanneer het
laatste oordeel is geveld.
Dit tekstgedeelte gaat over de eeuwigheid, dat is een buiten
de tijd bestaande werkelijkheid. Vanwege het voor ons totaal
onbekende van de eeuwigheid lijkt het nadenken over de
(politieke) relevantie van deze toekomst niet voor de hand
liggend. Begrippen als ‘politieke bewustwording’ en ‘strijd
tegen het onrecht’ zullen daar geen rol meer spelen. Onze
zoektocht naar wat het geloof in de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde voor vandaag betekent, is geen getreden pad.
Wie zich hier mee bezighoudt, moet grondig overwegen wat
de bijbelse profetie te zeggen heeft voor het leven op aarde.
Gemakkelijke antwoorden zijn er niet, hier geen eigentijdse
antwoorden op eigentijdse vragen. Verlegenheid siert bij het
spreken over het onuitspreekbare. Alleen wanneer de Geest
het licht van de Schrift over de toekomst van hemel en aarde
laat schijnen, zien wij oplichten wat dit zeggen wil. Hoe dan
ook: zeker is dat het een ‘thuiskomst’ mag worden voor wie
de strijd gestreden en het leed geleden heeft. Eindelijk thuis!
Verwoording
Uit de tekst maken we op dat de beschrijving die de apostel
Johannes van de nieuwe hemel en aarde geeft niet verwijst
naar het bekende. Het gaat om iets totaal nieuws, waarbij we
ons buiten wat erover in de Bijbel is geopenbaard, niet veel
kunnen voorstellen. Wel was er eerder over deze toekomst
geprofeteerd. Om een indruk van de nieuwe werkelijkheid te
verkrijgen, kunnen we die oudere profetie betrekken bij de
behandeling van het visioen van Johannes (vgl. Jes. 65:17;
66:22 en 2Pet. 3: 13).
Het eerste vers van Johannes’ visioen doet vermoeden dat het
gaat om een totaal nieuwe schepping die God bewerkt en
waarin niets van het bestaande is terug te vinden. Alles is
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immers door God geoordeeld en te licht bevonden. Wat eens
‘zeer goed’ was geschapen, is door de zonde verontreinigd
geraakt en daarmee bedorven. Het kwaad begon zelfs in de
hemel en heeft zich over de aarde uitgebreid. Een engel, de
satan, is tegen de Schepper in opstand gekomen en heeft in
zijn zonde velen meegesleurd (Op. 12:4; 2Pet. 2:4). Vandaar
dat het oordeel van God zo alomvattend en definitief is. De
oude hemel en aarde bestaan niet meer (Op. 20:11; vgl. Mar.
13:31; 1Joh. 2:17). Het nieuwe vervangt nu het oude dat
voorbij is gegaan.
Herschepping of vernieuwing
Een vergelijking met vers 5 maakt duidelijk, dat het naast
een volledige herschepping ook mogelijk is dat God de
bestaande dingen totaal zal vernieuwen: ‘Zie, Ik maak alle
dingen nieuw.’ Deze geweldige belofte kan zo worden
opgevat dat, net als bij de ‘nieuwe mens’ (2Kor. 4:16; Gal.
6:15; vgl. 1Kor. 15:35-55), het bestaande door God totaal
wordt vernieuwd. Wanneer we de aansluiting van het boek
Openbaring bij het Oude Testament serieus nemen, wordt
deze indruk bevestigd. We zien dan dat de bestemming van
de mens uiteindelijk ligt op de nieuwe aarde: het nieuwe
Jeruzalem daalt neer uit de hemel (21:2,10). De naam
‘Jeruzalem’ suggereert continuïteit met de voorgaande
schepping. De woorden ‘heilig’ (11:2; Jes. 48:2; Mat. 4:5) en
‘nieuw’ wijzen op de vernieuwing die God daarin tot stand
zal brengen. Het herscheppende werk van Jezus Christus in
en voor deze wereld komt zo tot een volkomen voltooiing.
De goede dingen die mensen op de huidige aarde doen,
zullen door vuur heen gelouterd worden en vervolgens een
plaats op de nieuwe aarde vinden (Op. 14:13; 19:8; 21:24;
1Kor. 3:12-15; 2Pet. 3:10; vgl. Rom. 8:19-23). De schepping
wordt volkomen hersteld en zal de mens tot levensruimte
dienen. Er is echter geen sprake van een definitief einde,
zoals in eerste instantie het geval leek. Johannes ziet in het
visioen dat de heerlijke geschiedenis van God en de mens
verder gaat, zoals die in de huidige schepping begon en
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bedoeld was. Als het Rijk van God neerdaalt, wordt de aarde
vernieuwd. Die vernieuwde aarde is voor Gods kinderen.
God verlaat de aarde niet, maar vernieuwt haar vanuit de weg
die zijn Zoon op aarde ging en zal gaan.
Een nieuw Jeruzalem
Voorzover de eerste hoorders en lezers van Openbaring een
joodse achtergrond hadden, waren ze gewend grote waarde te
hechten aan de aardse stad Jeruzalem. Deze ‘stad van David’
was immers door God uitverkoren als zijn woonplaats (Ps.
87:2-5). Het was de plaats vanwaar het heil naar alle volken
zal uitgaan (Jes. 2:4; 62:1-12). De verwoesting van stad en
tempel betekende voor hen dan ook veel meer dan een
nationale catastrofe. Het was het zichtbare teken dat God
zich om de zonden van zijn volk uit hun midden had
teruggetrokken. In het visioen van Johannes wordt een
‘nieuw Jeruzalem’ beloofd. Daarin ligt de vervulling van
oude beloften van herstel en volkomen vernieuwing voor
allen die in het geloof kinderen van Abraham zijn (Jes. 52:110 en 61:10; vgl. Op. 3:12 en 19:7-8). Wie door God zijn
weggeroepen uit het Babylon van de zonde, zoeken een beter
staatsbestel dan dat zij op deze aarde kennen. Zij zien
verlangend uit naar het hemelse Jeruzalem, waarvan God de
bouwmeester is (Heb. 11:10; Gal. 4:26).
Johannes beschrijft nadrukkelijk dat dit nieuwe Jeruzalem
‘uit de hemel neerdaalt’. Dat wil zeggen dat mensen geen
enkele rol spelen bij de ‘bouw’ van deze nieuwe stad. De
stad met al haar veiligheid, glorie en schoonheid is
uitsluitend het werk van Gods hand en van zijn genade. Het
nieuwe Jeruzalem is ‘klaargemaakt zoals een bruid versierd
is voor haar man’. Hier rijst het nieuwtestamentische beeld
op van de christelijke gemeente als bruid en de Here Jezus
Christus als bruidegom. Na afloop van de geschiedenis zal
God de gelovigen van zijn volk en van zijn kerk, die nu in
alle opzichten nog zo onvolkomen zijn, volmaakt en stralend
doen zijn. In de tekst wordt verder gesuggereerd dat het
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nieuwe Jeruzalem en de bruid dezelfde zijn (vgl. Op.
21:9,10).
Verwerking
Dit alles spreekt mee als we nadenken over de (politieke)
relevantie van deze profetie over de eeuwige toekomst. Het
betekent dat het van groot belang is hoe wij hier en nu
omgaan met wat ons is toevertrouwd. Wanneer het goede
geheiligd wordt, bewerkt dat een versterking van onze
verantwoordelijkheid om in het dagelijkse leven het goede,
dat eeuwigheidwaarde heeft gekregen, te zoeken en uit te
werken. Dit is geheel in één lijn met wat de Here Jezus de
zachtmoedigen toezegt: ‘zij zullen de aarde beërven’ (Mat.
5:5; vgl. 1Kor. 3:22).
Wat verder uit het visioen blijkt, is het radicale verschil
tussen de nieuwe scheppingsorde, die Johannes in het visioen
ziet, en de oude gevallen wereld waarin wij met beide benen
op de grond staan. Behalve dat de (oude) hemel en aarde niet
meer zullen zijn, lezen we dat de ‘zee niet meer is’. Wanneer
we ons de afwezigheid van de zee letterlijk voorstellen zal de
nieuwe aarde alleen al in haar uiterlijk zo volkomen anders
zijn. De ‘zee’ werd in het Oude Testament overigens ook wel
overdrachtelijk gebruikt; als symbool voor al het negatieve,
een bron van gevaren en chaos (zie bijv. Job 7:12; Jes.
57:20).
Als het visioen zich verder ontvouwt, blijkt dat nog meer
negatieve zaken en slechte mensen ‘niet meer’ aanwezig
zullen zijn in de nieuwe schepping (Op. 21:4,8,27; 22:3,5).
Het kwaad en wie daarin leefden hebben hier geen plaats.
Daarentegen lezen we als eerste belofte dat God elke traan
van de ogen van de gelovigen zal afwissen. Hij zelf zal alle
verdriet wegdoen. Uit deze troostvolle woorden spreekt de
boodschap dat verdrietige herinneringen geen deel uitmaken
van de nieuwe orde.

181

Kwaad en chaos tegengaan
We zien hier een perspectief oplichten dat directe gevolgen
heeft voor ons leven vandaag. Wij behoren ons nu al in te
zetten om het kwade en chaotiserende te weren. Die opdracht
heeft betrekking op ons eigen leven, maar ook op de
samenleving. Heiliging en toewijding en het bieden van
troost aan wie verdriet heeft, is een voluit christelijke
opdracht voor wie gelooft in Gods nieuwe wereld. Onze
levensstijl dient doortrokken te zijn van de noties die Jezus in
de Bergrede gaf. Rechtvaardig leven voor Gods aangezicht
richt zich naar datgene wat Jezus Christus ons heeft geleerd.
Het is navolging van Jezus Christus en biedt blijde
perspectieven voor nu en in de toekomst.
Deze wijze van leven in navolging van Christus is geen
ideologie of een politiek programma om het gewenste
resultaat te bereiken. De wereld fantaseert over een nieuwe
wereldorde die het resultaat zal zijn van krachtige
vooruitgang. Maar gelovigen weten van het einde, van
gericht en de nadering van het Koninkrijk waar God alles is
in allen. Volgelingen van Jezus Christus zijn hoe dan ook
vreemdelingen, die een hemels vaderland verwachten. Zij
nemen niet zelf het recht in handen. Ze doen daarvan afstand
om het oordeel aan Jezus over te laten. De aarde wordt
‘bezeten’ door wie met macht, geweld en onrecht regeren.
Zij zullen de aarde echter verliezen. Wie alles aan God
overgeeft omwille van Christus, zal op de nieuwe aarde
wonen.
Met dit gedichtje, dat mijn moeder me leerde, besluit ik dit
boek:
O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien,
waar ‘t hart geen angst, geen kommer kent noch pijn,
waar doorn noch distel groeien,
o, daar te zijn…
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