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Kanttekeningen bij Doelgericht Leven (2) 
(bij de prediking van 30 oktober 2005) 

J.C. Bette 
 
 
 
In de prediking heb ik al aangegeven dat het wat mij betreft veel beter was geweest, wanneer 
het boek Doelgericht Leven begon met hoofdstuk11, dan hoofdstuk 10, 12 en zo verder. Dat 
komt vooral omdat de eerste hoofdstukken zo weinig Evangelisch belijnd zijn, hoewel er ook 
bijzonder mooie dingen in gezegd worden (zie Kanttekeningen 1). Mogelijk heeft Warren 
voor deze opzet gekozen vanwege zijn verlangen zo veel mogelijk mensen met dit boek aan te 
spreken. Het gevolg is dat er dan ‘dagenlang’ niet of weinig over de zonde gesproken wordt, 
terwijl dat de oorzaak van onze grootste ellende en de aanleiding tot Gods opofferende liefde 
is. Velen zullen de bijbels verantwoorde drieslag in deze vorm in dit boek missen: ellende, 
verlossing en dankbaarheid. Anderen begrijpen niet waarom de zondeval, het kruis en de 
verzoening met God niet al direct aan het begin worden benoemd. Naar mijn inzicht hebben 
zij gelijk die stellen dat daardoor de nadruk wel heel erg op het bijzondere van de mens komt 
te liggen (zie de eerste hoofdstukken van D.L.).  
 
Uiteraard mogen er positief kritische vragen worden gesteld aan dit boekje, zo ook aan de 
keuze van de Werkgroep Onderwijs om voor dit studiemateriaal te kiezen. Deze 
Kanttekeningen vormen daarvoor slechts enige toelichting achteraf. Maar de kritiek laat voor 
mij tot nu toe onverlet, dat ik niet eerder een bijbelstudieboek in handen heb gehad, dat zo 
helder inzet met het feit dat het in ons leven niet om ons, maar om God gaat. Weinig las ik in 
studieboekjes zo helder als hier, dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en dat het daarom 
van groot belang is je relatief korte leven op een christelijke, verantwoorde manier in te 
richten (dag 6). Als ik dan even verder opeens lees: U zult nog geen twee minuten in de hemel 
zijn voordat u uitroept: ‘Waarom heb ik zoveel belang gehecht aan zoveel tijdelijke dingen?’, 
begrijp ik het punt waar het Warren om gaat wel, maar het roept direct bij mij de vraag op: Is 
er tijd in de eeuwigheid? Is eeuwigheid een oneindig uitgestrekte tijd of (wat ik veel meer aan 
de bijbelse termen ontleen): een totaal andere werkelijkheid, namelijk die van het leven bij 
God. Zulk onduidelijk gepraat over dingen die we niet kunnen weten, stoort mij en naar ik 
begrijp velen. Ik besef verder dat deze opmerkingen en kanttekeningen niet alleen iets over 
Warren, maar vooral ook over mijzelf zeggen… 
 
Toegegeven, er wordt weinig tot geen onderscheid gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen. 
Daardoor lees je op pag. 64 zonder enige inleiding: ‘We zijn kinderen van God’ terwijl er in 
de voorgaande regels slechts over God als Schepper gesproken is en de wedergeboorte niet 
wordt genoemd. Laat het duidelijk zijn: de bijbelse boodschap is, dat vanwege de zondeval en 
onze daadwerkelijke overtredingen Gods  toorn op ieder mens ligt (o.m. Rom.2 en Joh.3:18-
21). Op onze website www.regenboogveenendaal.nl wordt er onder het kopje ‘Belangrijke 
vragen’diepgaand op ingegaan hoe God in zijn liefde daarin door het zenden van de Here 
Jezus heeft voorzien. De Evangelische uitleg van de smalle en de brede weg van het leven en 
over de enige poort tot behoud: Jezus Christus. Rick Warren noemt als doel nummer één in 
het leven: ‘u bent bedoeld om God voldoening te geven’ (dag 8). De bijbelse notitie van de 
mens die naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is, zal dit zeker bevestigen (Gen.1).  
Maar dan begint hij te preluderen (als inleiding iets spelen op een muziekinstrument als 
aanzet op wat komen gaat) en dat kan bij muziek heel mooi zijn, maar is in de theologie 
onjuist en geheel ongewenst. We kunnen niet maar wat gaan bedenken over wat God allemaal 
wel gedacht kan hebben, mogelijk gezegd of gedaan kan hebben. Hij zegt dan: ‘God 
glimlachte om uw geboorte.’ Ieder die de Bijbel kent, weet dat daar niet gemakkelijk een 
bijbeltekst over voorhanden is. Hierover weten wij niets. En dat is ook helemaal niet erg, 
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maar laten we er dan gewoon over zwijgen! Warren doet het met deze bedoeling: ‘Wanneer u 
volledig van deze waarheid doordrongen bent (dat God je schiep om van jou te genieten, jcb), 
zult u nooit meer het gevoel hebben dat u onbelangrijk bent. Hier zie je de pastoraal 
invoelende manier van schrijven, om in dit geval innerlijk beschadigde mensen aan te spreken 
en erbij te betrekken. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat het op zulke onduidelijke, 
onbewijsbare gronden als Gods glimlach bij jouw geboorte wordt gebaseerd! Als we mensen 
vanuit het christelijke geloof willen helpen hun leven op een God-welgevallige manier in te 
richten, dan zullen we dat doen op bijbels te verantwoorden gronden en met heldere en directe 
bewijsvoering uit Gods eigen Woord. Dat staat vast en is zeker! 
 
Daar ligt een volgend bezwaar: in dit boek wordt vooral in de eerste acht hoofdstukken 
gebruik gemaakt van bijbelverzen uit allerlei vertalingen om vooral te laten zien ‘dat het in de 
Bijbel staat’. Maar die vertalingen zijn regelmatig gekozen in de Engelse taal en in dit boek 
dan weer in het Nederlands vertaald. En dat bepaald niet steeds op een verantwoorde manier! 
De Bijbel vertalen is een van de moeilijkste karweien op aarde. Het is jammer dat hier 
onvoldoende op gelet is, dat doet afbreuk aan de bewijsvoering. Teksten hebben hun gezag en 
boodschap allereerst in de context en zijn veelal niet los verkrijgbaar.  
 
De nadruk op het vermogen om van dingen ‘te genieten’ wordt wel pijnlijk, als wordt gesteld 
‘dat God wil dat u van het leven geniet en dat u zich er niet alleen maar doorheen worstelt’ 
(pag.65). Waar is nu die eerdere pastorale bewogenheid, nu bijvoorbeeld met de depressieve 
of anderszins lijdende mens, die het leven wél als een langdurige worsteling ervaart? 
Niemand zal toch denken dat het zo iemand helpt, om aan te dragen dat God wil dat hij of zij 
niet moet worstelen? Dat brengt een zwaarmoedige eerder verder van huis, omdat God dan 
blijkbaar voor deze mens onmogelijke eisen stelt. Het is als tot een lamme zeggen: loop! en 
toezien hoe hij valt. Of tot iemand die stemmen in zijn hoofd hoort na een gebed zeggen: zeg 
tegen de stemmen dat ze weggaan. En als ze terugkomen, zeggen: je moet er niet naar 
luisteren. Hier wordt de diepte van de menselijke moeite niet gepeild en dat heeft Jezus nu 
juist wel gedaan! Hij heeft er gedurende zijn leven tegen gestreden en is er in Gethsemane en 
Golgotha worstelend aan onderdoor gegaan! Om de derde dag God zij dank weer op te staan! 
Van genieten wordt niet zoveel gesproken… 
 
‘Onafgebroken met God in gesprek blijven’ is een manier van zeggen die ik in de context van 
pag. 68 wel begrijp, maar toch vreemd en onnuchter vind klinken. Verder zal het wel 
Amerikanisme zijn of zoiets, maar dat het waar het bij werkelijke aanbidding om gaat 
uitgelegd moet worden als ‘verliefd worden op Jezus’ (pag. 69), is naar mijn beleving een 
totaal verkeerde term voor de gelovige omgang met God, onbijbelse mystiek. 
Een van de vele voorbeelden van de bovengenoemde foutieve bijbeltekstvertaling is te vinden 
op pag.70. Numeri 6:25 wordt daar uit de Engelse New Living Translation overgezet in: ‘Dat 
God blij met je zal zijn.’. En dan te bedenken dat het hier wordt gebruikt als ‘bewijsvoering’ 
voor die op een van de volgende regels weer aangevoerde glimlach van God over jouw leven. 
Wat staat er werkelijk in Numeri 6:26? Het gaat hier om de priesterzegen, waarin de Naam 
van God over Israël wordt uitgesproken. De Naam staat voor de Persoon van God en geeft 
uitdrukking aan de liefdevolle aanwezigheid van de HERE (vgl. Ex.20:24). Hier gaat het er 
dan om dat de Here liefdevol omziet naar degene die de zegen ontvangt (vgl. Ps.4:7). Het gaat 
in deze bijbelverzen over de genade en de vrede die God geeft, wat in het bijbelse taalgebruik 
spreekt van heelheid en volkomenheid in alle aspecten van het leven. Het geven van genade 
en vrede (letterlijk staat in Num.6:25 dit: ‘Doe schijnen de Here zijn aangezicht over u en Hij 
geve u genade’) vat alle zegeningen uit de voorgaande delen van de priesterzegen samen: het 
is de climax van de zegen. Neem me niet kwalijk dat ik de vertaling ‘dat God blij met je zal 
zijn’ dan ook echt geheel onjuist en ongepast vind.  
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Het regelmatige gebruik van het begrip van Gods zogenoemde glimlach (dag 9) is, als ik het 
goed begrijp gekozen als een moderne vervanging van het bijbelse begrip ‘welbehagen’. Deze 
begrippen zijn zeker niet uitwisselbaar! Jammer dat de vertaler dat niet heeft aangevoeld.  
 
Dan zijn we toe aan dag 10 en lijkt het wel of er een andere schrijver of vertaler aan het werk 
is geweest. Voortdurend schrijf ik ‘amen’ in de kantlijn, en ‘heel mooi’ omdat er zo’n 
evenwichtige tekening wordt gegeven van het menselijke en gelovige leven. Het gaat dan om 
de overgave aan God en wat dat inhoudt. Zeer concrete voorbeelden worden gegeven, waar 
ieder voor de eigen geloofspraktijk veel van kan leren.  
 
Het in de preek genoemde hoofdstuk 11 (dag 11) was voor mij een ware verademing, die me 
deed verzuchten: was dit maar als eerste hoofdstuk gebruikt, dat had mijns inziens voor 
gelovigen die het boek lezen een veel begrijpelijker inzet gegeven. Zondeval wordt genoemd 
en het kruis wordt centraal gesteld: ‘Vriendschap met God is alleen mogelijk dankzij de 
genade van God en het offer van Jezus. Dat alles is het werk van God. Hij heeft ons door 
Christus met zich verzoend.’ (pag.89). Met een heldere verwijzing naar 2Cor.5:18. Dat de 
vertaler op pag. 92 voor de nogal esoterisch aandoende ‘zogeheten ademhalingsgebeden’ 
spreekt, vind ik onverstandig, maar de zaak waarover het gaat is duidelijk. De ook bij de 
Navigators in de zeventiger jaren veel gebruikte memorisatiemethoden worden aanbevolen 
om de inhoud van de bijbelteksten grondig te overdenken. Terecht.  
Dag 12 tot en met 14 heb ik met veel instemming gelezen.  
 
Ik zal proberen in grote lijnen deze dagen (8 t/m 14) samen te vatten: 
8. Het gaat over: God voldoening geven, ofwel in ouderwetser taalgebruik: leven om Gode te 
behagen, de Here welgevallig te zijn. Deze manier van leven wordt de ware aanbidding 
genoemd: lofprijzing en aanbidding als levensstijl! Voor ons in EDR bekende klanken. 
Waarom die aanbidding? Om de Here welgevallig te zijn, om alles in je leven te doen tot eer 
van God.  
9. Wat geeft God voldoening, waarmee verhogen wij Hem? Het antwoord is als in een 
moderne catechismus: Wanneer we Hem liefhebben, Hem van ganser harte vertrouwen, Hem 
gehoorzaam zijn, Hem loven en prijzen en onze gaven en talenten voor Hem en onze naaste 
goed gebruiken. Daar kunnen wij het mee doen! 
10. (Vraag en antwoord 10�)  
Wat is de aanbidding die God verheerlijkt? Onze geestelijke overgave aan de Here Jezus 
Christus. Dat we ons vertrouwen stellen op de Here Jezus Christus. Dat we onze beperkingen 
erkennen en ons leven verstandig inrichten op Gods doelen.  
Wat is de overgave die God verheerlijkt? Onze gehoorzaamheid aan Gods geboden en aan 
zijn Woord. Dat we ons vertrouwen dagelijks op Jezus stellen. Onze overgave om God het 
werk te laten doen, om te rusten op wat Hij heeft volbracht. Onze overgave om geduldig te 
zijn in beproevingen en lijden. Onze overgave aan God als Jezus de Heer van je geld is 
geworden: niet wat ik wil, maar wat U wilt dat ik er mee doe.  
Wat is de zegen die overgave geeft? Vrede, vrijheid, kracht om te getuigen en te dienen en 
door God gebruikt te worden. Overgave is geen emotionele opwelling, maar een rationele, 
intelligente handeling. Hier valt veel te leren! Concrete manieren van overgave en toewijding 
worden duidelijk aan de orde gesteld. Het gaat over de dagelijkse bekering, over hoe 
gelovigen lijden en beproevingen kunnen doorstaan. De kern van aanbidding is overgave aan 
God (Rom.6:13).  
11. Breedvoerige uitleg en toelichting over de omgang met God die hier een relatie en 
vriendschap met God wordt genoemd. Deze relatie met God is alleen mogelijk dankzij de 
genade van God en het offer van Christus. Heldere Evangelische taal, dunkt me. Antwoorden 
op de vraag: Wat betekent het om een vriend van God te zijn? Een prachtig hoofdstuk. 
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12. Hoe kan je als gelovige een ‘vriendschap met God’ ontwikkelen? Door eerlijk te zijn 
tegenover Hem. Door openheid in je leven en gebeden. Door terug te gaan naar de inhoud van 
de Psalmen, (waar we de bijbelheiligen in het hart kijken jcb). Door ervoor te kiezen God in 
geloof te gehoorzamen en actieve liefde uit te werken met betrekking tot de Here God en je 
naaste. Vrienden van God vertellen hun vrienden over God!  
13. Wat is aanbidding die God behaagt? Aanbidding in de juiste gesteldheid. Oprecht van 
hart, in de geest/in de Geest. Weloverwogen, ‘verstandige’ en praktische aanbidding.  
14. Bouwt hierop voort met: vertel God hoe je je voelt, richt je aandacht op God en zijn 
Woord, vertrouw God op zijn beloften en woorden en vergeet niet een van zijn weldaden! 
 
Ik wil deze studie afsluiten met een onderdeel van de preek, zoals ik dat wel overwogen, maar 
niet gepreekt heb. Dit om de jongeren onder ons te raken met een directere manier van hen 
aanspreken, nadat ik gesproken had over de betekenis en diepgang van de kruisdood van 
Jezus. Op het punt gekomen van zijn lijden wil ik het nu hier opnemen en verder uitwerken: 
 
Vrede met God door Jezus Christus 
Toen het er in Gethsemané op aan kwam, smeekte Jezus zijn Vader of deze beker van het 
lijden aan Hem voorbij mocht gaan. Waarom? Was Hij het oneens met zijn Vader? Voelde 
Hij zich overvraagd? Zie je Jezus daar martelend huilen, met zweetdruppels als bloed?  
Het verhaal gaat van de Griekse wijsgeer Socrates, dat die met een gelaten houding de 
gifbeker dronk. Zou Socrates moediger geweest zijn dan Jezus? Nee, maar hun bekers waren 
met verschillend gif gevuld. Het gif in Jezus’ lijdensbeker is onvergelijkelijk. Want het gaat 
daar om ons aller zonde en om de beker van Gods toorn om die zonde. Wat Jezus op het kruis 
doormaakte is bovenal de ervaring van Gods geduchte toorn geweest. Jezus stelde zich zo 
diep aan ons gelijk, dat Hij Gods oordeel over u en mij heeft ondergaan. Afschuwelijk. En 
tegelijk is daar grandioze en alles overtreffende liefde bewezen. Om u, om jou, om mij. Voor 
u, voor jou, voor mij! Maar er is meer! Kon God niet op een andere manier vergeven? 
Waarom die afschuwelijke voorwaarde van het bloed van zijn eigen Zoon? God is toch liefde, 
Hij is toch zachtmoedig en genadig, gaarne vergevend? Zulke vragen laten zien dat we het 
bijbelse zicht op God voor een deel zijn kwijtgeraakt. Door heel het bijbelse getuigenis heen 
blijkt dat de heilige God niet kan en niet wil accorderen met de zonde. Gods toorn over de 
zonde is net zo’n realiteit als zijn liefde en genade. Gods toorn heeft niets van doen met 
driftbuien of wraakgevoelens. Maar de zonde kan niet bestaan voor God, strookt niet met het 
diepst van zijn heilige wezen. God en de zonde verdragen elkaar niet. Omdat Hij de zonde op 
geen enkele wijze kan tolereren, kunnen zondaars nooit naderen tot zijn heilige majesteit. Wie 
de ernst van dit dilemma niet beseft, kan het kruis van Jezus niet goed plaatsen. Jezus heeft 
Gods toorn gedragen! God is liefde én heiligheid, dat wil zeggen: heilige liefde en liefdevolle 
heiligheid. En daar is het antwoord: God betaalt zelf in zijn liefde de prijs van zijn heiligheid! 
De Rechter en de Verlosser zijn een en dezelfde Persoon, die zijn eigen Zoon schuldig 
verklaart om ons als kinderen aan te nemen. Gelovigen zijn aangenomen kinderen van God. 
En dat alles met volle instemming van Jezus, de Zoon van Gods liefde. God verzoende ons 
met zichzelf in en door Jezus Christus. Maar de Vader legde de Zoon geen oordeel op dat Hij 
niet wilde dragen. God zelf gaf zichzelf voor ons over. Dit is Gods liefde: God nam zijn eigen 
oordeel op Zich. Daarom schrijft Lucas in het boek Handelingen: ‘De gemeente heeft God 
zelf voor zichzelf vrijgekocht en zijn eigendom gemaakt door het bloed van zijn eigen Zoon 
(20:28). Gods liefde triomfeerde over Gods toorn door Gods zelfopoffering. Zo is er door het 
geloof in Jezus vrede met God. Zo kunnen wij door het geloof in Christus tot God naderen: 
Hij is de nieuwe en levende (en enige) Weg. Alleen zo is God onze Vader geworden, voor 
ieder die in Hem gelooft en in zijn Zoon, Jezus Christus. Gelooft u dat? Alleen zo is er 
doelgericht leven, Godgericht leven mogelijk. Hier draait het om in een leven tot eer van 
God!  


