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Niemand zal durven beweren dat het echt goed gaat met de 
Gereformeerde Kerken. Velen zijn daarom actief in het bedenken 
van visies en strategieën om de kerk weer nieuw leven in te 
blazen. Maar een kerk zal nooit kunnen bloeien als de kerkleden 
niet een levende relatie onderhouden met de Heer van de kerk. 
Over die relatie met God gaat het in dit boekje.

In dat verband stuiten we op het begrip spiritualiteit. Velen 
zullen wel een vaag idee hebben wat er met spiritualiteit 
bedoeld wordt. Maar het gevaar bestaat dat we zonder nadere 
definiëring blijven steken in de gedachte dat het gaat om iets 
als ‘het geestelijke’ of ‘contact met het hogere’.

In het eerste deel van dit cahier probeert de schrijver tot een 
nadere invulling te komen van het begrip spiritualiteit. Het is 
weliswaar een nieuw woord, maar het gaat om een oude zaak 
die we ook in de Bijbel tegenkomen. Het gaat om een leven 
dat dankbaar reageert op de grote daden van de Here. Een 
leven met God zoals dat mogelijk gemaakt wordt door de Geest 
(Spiritus).

In het tweede deel gaat de schrijver na hoe we dat leven met 
God praktisch kunnen vormgeven en waardoor zo’n leven 
gevoed wordt. Ruime aandacht krijgt het omgaan met de Here 
in het lezen van de Bijbel en in het bidden. Maar ook zaken als 
zingen, strijd tegen de zonde en overwinnen in Christus krijgen 
aandacht.

Een intensieve omgang met de Here heeft zeker gevolgen voor 
het dagelijkse leven. Gezonde spiritualiteit verandert mensen. 
En dat zal de kerk zeker niet onberoerd laten!

Ds. R.Th. Pos (1950) is gereformeerd predikant te Ommen.
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Woord vooraf
Nu ik achteraf dit ‘Woord vooraf’ schrijf, kan ik met dankbaarheid constateren dat het 
schrijven van dit boekje mij naast de nodige inspanning ook veel vreugde heeft verschaft. 
Het ontdekken hoe deskundige medegelovigen, ieder op eigen manier, richting hebben 
proberen te geven aan het zoeken van een leven met de Here, motiveerde mij sterk om ook 
een bescheiden bijdrage te leveren. Dit niet vanuit de gedachte dat ik een betere weg zou 
kunnen wijzen. En zeker niet met het idee dat ik de stof uitputtend zou kunnen behandelen.

Doel is geweest om op een eenvoudige en aansprekende manier de lezer te bepalen bij het 
grote belang van een levende omgang met de Here. Dat is naar mijn overtuiging niet alleen 
voor ieder van ons persoonlijk van grote betekenis, maar ook voor de gemeente waartoe de 
Here ons roept. Alleen Hij kan ons levend geloof geven, maar Hij doet dat met het oog op en 
in de weg van een levende relatie met Hem.

Op een aantal punten geef ik niet zozeer uitgewerkte ideeën als wel aanzetten. Het gaat 
er in eerste instantie om dat we ons (opnieuw) bewust worden van het onbegrijpelijk grote 
wonder dat de Here met ons wil omgaan. Pas als we dat zien, zijn we goed voorgesorteerd 
om ons te voegen in de omgang die de Here ons in zijn genade wil geven. Ik leg daarom ook 
sterk de nadruk op het antwoordende karakter van heel ons leven, zoals dat zich mag afspe-
len voor het aangezicht van de Here.

Ter wille van de duidelijkheid confronteer ik me op een aantal punten met meerdere schrij-
vers, die over dezelfde zaken hun mening gegeven hebben. Soms is die confrontatie kritisch 
van aard. Dat wil niet zeggen dat ik dan geen waardering heb voor hun werk. Ik heb veel 
geleerd uit alle in de literatuurlijst opgenomen boeken.

Het woord ‘spiritualiteit’ zal ik talloze malen gebruiken in dit boekje. Ik hoop dat de beteke-
nis ervan u al lezend duidelijk zal worden. Het woord ‘spiritualisme’, dat er erg veel op lijkt, 
heb ik geen enkele keer gebruikt. Het betekent iets totaal anders, namelijk: geestdrijverij 
(dopers: het geestelijke staat boven het stoffelijke / de Geest tegenover het Woord). In 
onderstaand geschrift hoeft u nooit de tekst terug te lezen om te kijken welk van beide 
woorden gebruikt of bedoeld is. ‘Spirituali……’ is altijd spiritualiteit.

Ik hoop van harte dat de inhoud van dit cahier u als lezer van enig nut mag zijn. Ik zou het 
een voorrecht vinden als het lezen ervan mag bijdragen aan een bewustere omgang met de 
Here, waardoor we gaan ervaren hoe geweldig het is te mogen delen in zijn onbegrijpelijk 
grote liefde.

Verschillende mensen zijn behulpzaam geweest bij het tot stand komen van dit boekje door 
mee te lezen en waardevolle adviezen te geven. Hen wil ik oprecht en hartelijk danken!

Ommen, september 2005
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Inleiding
Nu moet het eindelijk maar gebeuren! Al (te) lang staat het op het programma, maar telkens 
zijn er andere dingen die mijn aandacht opeisen. Vanmorgen nog.
Voor het eerst heb ik een hele dag in mijn agenda vrijgehouden om een begin te maken 
met het vastleggen van een aantal gedachten over de betekenis van ‘spiritualiteit’. Maar 
dan rinkelt de telefoon meedogenloos. En aan mijn gedachten is op dat moment niets 
spiritueels! Dat wordt snel anders door de inhoud van het gesprek. Een gemeentelid is door 
een ernstige en plotselinge ziekte getroffen. Hij - het is een oudere broeder - is intussen met 
spoed opgenomen in een ziekenhuis. Ja, dan begint het afwegen: welke aandacht moet ik 
hieraan geven? Kan het misschien tot morgen wachten? Maar morgen is het zaterdag en 
moet er in de tuin gewerkt worden. Al weken heb ik dat uitgesteld, maar nu toch met de 
hand op mijn hart beloofd aan mijn vrouw. Zelfs heb ik deze tuincorvee genoteerd in m’n 
agenda. Die geeft trouwens aan dat ook de rest van de zaterdag het karakter van een horde-
loop zal moeten gaan dragen. Tenzij ik op ditzelfde moment vrede sluit met de gedachte dat 
de kinderen geloof gaan hechten aan het nare idee dat ze behoren tot een eenoudergezin.
Maar intussen is er aan de andere kant van de lijn nog steeds een ongerust gemeentelid. 
Moet ik mijn aardse hart volgen of moet het geestelijke hier de doorslag geven? Of is hier 
helemaal niet sprake van een spanning tussen geestelijk en aards?

‘Te druk om niet te bidden,’ schiet er door mijn hoofd. Ik houd ervan om te zien of deze 
uitspraak een reactie teweegbrengt bij degene tegen wie ik haar gebruik. Sommige mensen 
begrijpen het direct. Anderen blijven je wat glazig aankijken. Te druk om niet te bidden! 
Hoe krachtig en veelzeggend geformuleerd als titel van een boekje van ds. Bill Hybels van 
de Willow Creek gemeente in de buurt van Chicago, Amerika. Maar vanmorgen kom ik er 
niet toe deze waarheid zelf ook toe te passen. Zo eenvoudig is het: een kind kan begrijpen 
dat je, juist als je het niet meer weet, om raad moet gaan naar je hemelse Vader. Zoals dat 
ook voorgesteld wordt in de ondertitel van het genoemde boekje van Hybels over het gebed: 
‘neem eens rust om bij God te zijn.’ Maar met name als je weifelt en twijfelt, wil je dolgraag 
zelf een oplossing zoeken en dan natuurlijk ook vinden.
Welke barrière ligt er toch om met Vader te spreken en bij Hem rust te vinden? Is dat nega-
tieve spiritualiteit of gewoon gebrek aan spiritualiteit?

Ach, met dat gemeentelid is het gelukkig wel goed gekomen. We hebben samen meer dan 
eens nog kunnen bidden. En de tuin is ook niet zo’n oerwoud geworden als we vreesden. En 
de kinderen? Die zijn niet weggelopen. Maar het zit me dwars hoe gemakkelijk ik selecteer 
waar ik wel en waar ik niet mee naar de Here ga. Want zo ben ik het uiteindelijk toch zelf die 
uitmaak welke nood mij mag leren bidden!

Mijn vingers zweven boven het toetsenbord. Ik zoek naar woorden. Hoe nu het beste te 
beginnen? Je bent uiteraard niet klaar als je je aantekeningen achter elkaar gaat uittypen. 
Ik denk en pieker. Verschillende ideeën verwerp ik sneller dan ze me ingevallen zijn. Als de 
telefoon weer rinkelt, moet ik eerst tot tien tellen…

Hoe gemakkelijk ontstaan er toch gebieden in je leven, waar je de Here misschien niet eens 
zozeer bewust buiten wilt laten, maar waar Hij gewoon weinig te zeggen heeft. Het zijn 
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Inleiding

gebieden waar je zo je eigen regels hebt. En dat hoeven helemaal niet altijd slechte regels 
te zijn. Ze zijn alleen gebaseerd op eigen overwegingen en niet zozeer ingegeven door een 
intensieve omgang met de Here.
Maar daarnaast zijn er ook plekken in ons leven, waar we de Here bewust de toegang 
ontzeggen. Je hoeft op zondagmorgen alleen maar heel eerlijk naar het voorlezen van de wet 
te luisteren om tot de conclusie te komen dat er in ons hart ook nog veel duistere plekken 
zijn. Verborgen kanten.
Paulus zegt: ‘Wordt vervuld met de Heilige Geest’ (Ef. 5:18). Maar er zijn in ons hart helaas 
nog heel wat plekken en plekjes waar de Heilige Geest niet is en waar we Hem liever ook 
niet willen toelaten.
Zou het niet heerlijk zijn als ons hart helemaal voor de Here was? Dat we echt vol waren van 
de Geest van onze Heiland? Ons leven zou er heel wat minder gecompliceerd uitzien. We 
zouden niet meer op twee gedachten hinken. We zouden ook niet meer voor het schijnbare 
dilemma staan of we voor onszelf of voor de Here moeten kiezen.

Voor wie kies je? Paulus spreekt in zijn brief aan de Efeziërs over het huwelijk en de liefde 
die daarin haar plaats krijgt. En hij roept de mannen dan op hun vrouwen lief te hebben. 
Mannen zijn verplicht hun vrouw lief te hebben. Hij voegt dan toe (Ef. 5:28,29,30): ‘Wie z’n 
eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij 
voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam.’ 
Wie in echte liefde en dus vol van de Geest van liefde kiest voor de Here, kiest uiteindelijk 
ook voor zichzelf. Dat zal niet altijd even zichtbaar en merkbaar zijn. Zeker niet op korte 
termijn. Want doordat de zonde diep ingevreten is, betekent kiezen voor de Here vaak ook 
snijden in je eigen vlees. Maar door de ogen van het geloof zien we wel degelijk dat een 
hart dat helemaal vol is van de Geest, mag kloppen in een echt gelukkig leven. Hoe kan het 
ook anders als er zo’n prachtige belofte ligt zoals verwoord door Paulus: ‘maar heeft iemand 
God lief, dan is deze door Hem gekend’ (1 Kor. 8:3). Door God gekend zijn! Daarmee neemt 
God niet kennis van wat je doet of zegt, maar Hij legt zijn armen vol liefde om je heen. Een 
heel intieme en tere liefde. Dat mogen wij, schepselen, beleven. Zo met God, onze Schepper, 
omgaan. Hem kennen. Door Hem gekend worden. Daarover gaat dit boekje. Spiritualiteit. 
Een levende omgang met God. En met de Here Jezus. Door hun Geest.
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1. De kerk en wij
Het einde van de kerk nabij?

Herfst

Al denkend kijk ik naar buiten. Drie eeuwenoude bomen vullen bijna de helft van mijn raam 
met schitterende herfstkleuren. Volgens de overlevering is de statige bruine beuk geplant 
door ds. A.C. van Raalte, die na de Afscheiding in Ommen woonde en aan huis een beschei-
den predikantenopleiding had. De andere twee bomen, naast de Joodse begraafplaats, zijn 
al even reusachtige eiken. Hoewel zeker bij de eiken de kleuren werkelijk adembenemend 
zijn, kun je bij een ervan al heel wat takken zien door het dunner wordend blad.

Ik denk aan de leegloop van de kerken in ons land. Als bladeren die bij elk zuchtje wind 
van de boom losraken, zo verlaten velen hun kerk. Oh nee, gelukkig in onze plaatselijke kerk 
(nog) niet. Al merk je ook hier steeds duidelijker een verminderde interesse voor de middag-
dienst.

De zon schuift achter een grote en donkere wolk. Veel van de kleurenpracht aan de andere 
kant van mijn raam verdwijnt. Grauw en grijs wordt het. Maar als even later de zon weer 
doorbreekt, lijkt het wel of je nu nog duidelijker de kaal wordende takken ziet bij de boom 
waar al zoveel bladeren van zijn afgevallen. Veel naakter en doorzichtiger dan de bomen 
ernaast, die nog grotendeels vol zitten met blad.

Het is een kwestie van tijd. Over twee of drie weken zullen ook de bomen die nu de meeste 
van hun bladeren nog bezitten, niet meer kunnen pronken met hun kleuren. De herfst is een 
prachtig jaargetijde, maar het is wel de pracht van stervend blad. Ook bladeren met de mooi-
ste kleur zijn ten dode opgeschreven. Ja, ze zijn in feite al dood!

Is het inderdaad een kwestie van tijd? Heeft onze kerk nog wel toekomst? Worden onze 
kerken op termijn ook een boom zonder blad? Een instituut zonder leden?

‘Zend Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem’ 
(Ps. 104:30). De Heilige Geest. Hebben wij het contact verloren met Hem die ons tot levende 
wezens maakte? Mensen geschapen naar het beeld van God. Moeten wij wachten op de 
lente en intussen bidden of de Here door zijn Geest niet alleen het gelaat van de aarde, 
maar ook het gelaat van de kerk wil vernieuwen?

Een verkeerde koers?

De Britse theoloog Alister McGrath schokte met name de gereformeerde wereld met de 
voorspelling dat het einde van het protestantisme nabij is. Deze uitspraak deed hij in 
een interview in het blad Beweging, een uitgave van het Centrum voor Reformatorische 
Wijsbegeerte (september 2003). Een verkorte versie van dit interview verscheen in het 
Nederlands Dagblad van 27 september 2003. Boven het interview stond: ‘De tragedie van 
het protestantisme.’ De nadruk binnen het protestantisme op het Woord heeft gemaakt dat 
geloof vooral een zaak van het ‘hoofd’ geworden is. Daardoor is een onbevangen openstaan 
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voor de ‘ervaring’ van Gods aanwezigheid langzamerhand gaan ontbreken. En dit zal maken 
dat deze kerken, die een rationalistische inslag hebben, zullen gaan verdwijnen.
De gedachte dat het protestantisme geen toekomst heeft, was overigens niet nieuw. 
McGrath had iets dergelijks al beweerd in zijn in 1993 verschenen boekje Evangelicalism and 
the future of Christianity. In de naar aanleiding van het interview opgelaaide discussie troost 
McGrath ons echter dat het geloof zelf niet zal verdwijnen. Er is wel degelijk nog toekomst 
voor het christelijk geloof. Maar die toekomst is helaas alleen voor ons als gereformeerden 
weggelegd als de kerken zich verregaand laten beïnvloeden door het evangelicalisme. Er is 
wel toekomst, maar dan moet de kerk eerst ten volle bereid zijn de accenten meer richting de 
persoonlijke ontmoeting met Christus te verleggen.

Michael Green doet er nog een schepje bovenop. Gereformeerde theologie is zondig! ‘De 
gereformeerde theologie heeft allerlei tradities in de kerk ingevoerd, die niet in de Bijbel 
staan,’ zo beweert hij in een artikel in CV/Koers (april 2005).

Ik lees een knipsel uit het ND van 29 oktober 2004. Professor dr. C. Graafland is overleden. 
Er staat over hem: ‘Zijn hart lag bij de piëtistische traditie, die de persoonlijke relatie met 
God centraal stelt. Dat ontbrak volgens hem bij de geestelijke nazaten van Abraham Kuyper. 
Daardoor kon de afval zo snel onder gereformeerden toeslaan. Graafland verwelkomde de 
invloed van de evangelische beweging in kerkelijk Nederland.’ Als citaat van hemzelf is dan 
over die evangelische beweging tussen haakjes toegevoegd: ‘dan bedoel ik niet de halleluja-
roepende groepen, maar de piëtistische kant.’

Afval onder gereformeerden wordt geconstateerd. Een echte kaalslag. En dat gebeurt ook 
volgens Graafland door een te groot accent op de leer en het dogma (rationalisme), en te 
weinig accent op omgang met de Here, zoals we die vinden in de piëtistische traditie.

Afval. Ongetwijfeld bedoelde Graafland het in die zin, dat er in de traditioneel gerefor-
meerde kerken veel afval is en ook veel afvalligen zijn. Veel dwaalleer, maar ook veel mensen 
die geen kans gezien hebben een levende relatie met de Here op te bouwen. Ja, en dan val 
je onder invloed van de tijd zomaar af. Eerst van de kerk, maar dan op termijn ook van het 
geloof!

Met dat woordje ‘afval’ kun je overigens meerdere kanten op. Afval doe je in de vuilnisbak. 
En dan komt ineens de vraag op: zijn bladeren die afvallen van een boom, soms ook afval? 
Omdat ze afgevallen en daarom dood zijn? Betekent dit, toegepast op afgevallen kerkleden, 
dat wij geen boodschap meer aan hen hebben omdat ze de kerk verlaten hebben? Is hun 
ongeloof een zaak van ‘eigen schuld, dikke bult’?

‘Afval’ kan ook in een andere betekenis gebruikt worden. Onze kerken moeten afvallen. Aan 
gewichtsvermindering doen. Wij hebben in de loop van de eeuwen te veel vet opgeslagen en 
de aders zijn bijna dichtgeslibd. Het is langzamerhand een levensgevaarlijke situatie gewor-
den, zo wordt gezegd. Ter wille van de gezondheid van onze kerken is het nodig om via dras-
tische maatregelen te gaan afvallen. We moeten leren loslaten. We moeten opnieuw begin-
nen. We moeten niet tegen een woestijnervaring opzien. Want dat alles werkt heilzaam. We 
ontdekken in de woestijn immers waar het in het geloof echt om gaat. Bernard Rootmensen 
heeft aan dit thema een heel boekje gewijd. De opdracht voor de kerken in onze tijd luidt: 
‘Een eerste voorwaarde om te overleven in de woestijn is het vinden van bronnen met levend 
water. In de schrale tijden die we meemaken is het devies meer dan ooit: terug naar de bron-
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nen’ (Rootmensen, 40 woorden in de woestijn, p. 18, stelling 22). De apostel Paulus zegt het 
trouwens ook zo duidelijk dat voor hem het enig belangrijke is: Christus en die gekruisigd. Al 
het andere houdt hij voor vuilnis. Afval (1 Kor. 2:2; Fil. 3:8).

Als wij het erover eens zijn dat het niet goed gaat in de kerken, proberen wij de oorzaak 
daarvan te achterhalen. Analyse zus en analyse zo. En dan stuiten we op allerlei zaken die 
onze meningen sterk verdeeld houden. En ja, hoe mondiger we zijn, des te meer zullen we 
wederzijds ons ongenoegen kenbaar maken. Er ontstaat een sfeer van gehakketak over 
vormen en structuren.

Onenigheid is niet leuk. Onenigheid bederft onze vreugde en verstoort onze rust. De beste 
remedie lijkt dan een weg te zoeken die ons verwijdert van de bronnen van twist. En dan 
horen we: de enig begaanbare weg is een terugvallen op de Bijbel alleen. En in de woestijn 
van onze tijd moeten we daarom onze rugzak met kerkelijke structuren, ambten, belijdenis-
sen etc. maar bij het grofvuil neerzetten. Het is heilzaam om opnieuw te beginnen. Ga terug 
naar ‘af’ en ontvang…

We leven in een vreemde tijd. Velen maken zich zorgen. Maar er zijn in de kerk ook velen die 
het een zorg zal zijn. Waar je je al niet druk over kunt maken!

Een blad dat van de boom af valt, is dood en er is geen mens op aarde die dat blad weer 
levend maken kan. Dat te weten maakt ons bescheiden. Als schepselen kunnen wij niet 
scheppen. Ook de kerk en het geloof kunnen wij niet scheppen. Dat betekent niet dat we 
maar op moeten houden met werken. Het betekent wel dat ons werk vooral zal moeten 
bestaan uit bidden. Bidden, dat is spiritueel werk. Daarmee geven we onszelf uit handen en 
brengen we de nood van de kerk voor het aangezicht van Hem, die als Enige het leven kan 
geven.

De kerk op weg naar het einde!

Het gaat in de kerk om de bruid van Christus. Als we even denken aan de prijs die onze 
Heiland betaalde voor zijn bruid, dan kunnen we er vast van verzekerd zijn dat deze bruid 
als een kostbare schat door haar Bruidegom zal worden bewaard. En ze zal door Hemzelf 
de eeuwen door worden heengeleid naar de grote dag van de bruiloft. Ook deze zekerheid 
maakt ons bescheiden. Niet wij bewaren de kerk, laat staan dat we haar maken. Dat is totaal 
buiten onze bevoegdheid en boven ons vermogen.
Wel mogen wij deel uitmaken van die kerk. Als leden die denken en werken. De grote 
Schepper heeft ons niet als ‘stokken en blokken’ gemaakt. En Hij wil zeker zijn Rijk ook niet 
bevolkt zien met apathische, zeurende of sikkeneurige burgers. Je kunt zeggen: de kerk 
komt niet voor onze verantwoording, maar wij zullen wel verantwoordelijke leden van die 
kerk moeten zijn. Leden van wie eens verantwoording gevraagd zal worden: hoe ben je lid 
geweest van het kostbare Lichaam van Hem, die naar onze aarde kwam uit pure liefde?

Zorgen hebben over de kerk mag niet een levenshouding worden. Eeuwige verontrusting 
verstikt zichzelf, omdat het niet tot de daad brengt. Ze bevredigt zichzelf en geeft een gevoel 
van behaaglijke orthodoxie. Maar het is schijn!
Zorgen en verontrusting hebben tegelijk ook de neiging om af te leiden van waar het om 
gaat. Natuurlijk, de kerk is belangrijk. Laten we dat niet vergeten als we in het vervolg zoeken 
naar oplossingen voor de haast algemeen gevoelde en ervaren malaise. De kerk is belangrijk. 

De kerk en wij
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Het gaat immers om de bruid van Christus. Maar wij, ieder persoonlijk, mogen als kerkleden 
lid zijn van dat ene Lichaam van Christus. De kerk is belangrijk, maar daarom zijn juist ook 
de kerkleden belangrijk.

In de wereld zegt SIRE: ‘De maatschappij dat ben jij.’ Dat gaat theologisch gezien niet in 
alle delen op voor de kerk. Maar dat er een heel duidelijk verband bestaat tussen kerkle-
den enerzijds en de kerk anderzijds, dat is zo helder als kristal. En het vereist ook niet veel 
voorstellingsvermogen om te zien dat waar kerkleden gezond van leer en leven zijn, dat z’n 
weerslag zal hebben op de kerk. Deze kerk is immers volgens onze belijdenis de vergadering 
door de Here van allen die Hij roept tot het eeuwige leven (NGB art. 27; HC zd. 21, antw. 
54). Wie gehoorzaam luistert naar die roeping, zal niet tot het allerlaatste moment wachten 
om plaats te nemen op zijn genummerde stoel. Integendeel: hij zal de gemeenschap die de 
Here sticht en schenkt, ook daadwerkelijk zoeken. Niet later dus, maar vandaag. In alle delen 
van z’n leven.

Kerk en levende kerkleden

In het vervolg wil ik het een en ander schrijven over ons leven als gelovigen. Hoe zou ons 
leven eruit moeten zien in een tijd waarin de secularisatie steeds verder doorvreet? Zowel in 
het persoonlijke als ook in het kerkelijke leven. Hoe kunnen we gelovig blijven? Hoe kunnen 
we levende stenen blijven in een gemeenschap die de Here wil vormen tot een geestelijk huis 
waarin Hij zelf kan wonen?
Ik wil niet mijn insteek nemen in het zoeken naar een nieuwe of opnieuw geformuleerde 
definitie van de kerk. ‘Werken aan de kerk’ is een aardige slogan, maar we kunnen ons er 
gemakkelijk aan vertillen. Wij kunnen de kerk niet maken en ook niet repareren. We moeten 
ook niet de illusie hebben dat, als we de kerk hedendaagse vormen geven, het resultaat 
daarvan zal zijn dat er een levende gemeenschap ontstaat. Eerder is het andersom. Voor een 
levende gemeenschap heb je levende gelovigen nodig. Het behoort tot het wezen van een 
levend geloof dat de gelovige zich laat vergaderen in de gemeente waar de Here dat geloof 
wil voeden. Mijn insteek zal daarom zijn het zoeken naar een nieuwe of opnieuw ontdekte 
levenshouding van gemeenteleden. Als gemeenteleden veranderen en zich vervolgens 
gehoorzaam laten vergaderen in de kerk, dan gebeurt er wat!

Op het niveau van verandering van gemeenteleden stuiten we onvermijdelijk op een zaak als 
spiritualiteit. In een wat meer theoretisch gedeelte zal ik eerst proberen de lezer enige grip te 
geven op de betekenis van spiritualiteit. Het is een wat vaag en modern begrip. Wat moeten 
wij er eigenlijk onder verstaan?
Vervolgens zal het grootste deel van dit boekje gaan over de praktijk van de spiritualiteit. 
En dan gaat het voornamelijk over onszelf. Als wij, leden van de kerk van de Here Christus, 
een echt spiritueel leven krijgen, ook samen, dan zullen er heel wat dingen veranderen. In 
onszelf, maar daarom ook in de kerk.
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2. Spiritualiteit
Inleiding

Bij het aantreden van de nieuwe paus Benedictus XVI in april 2005 werd, met name uit de 
keus van zijn nieuwe (pausen)naam geconcludeerd dat hij waarschijnlijk een extra accent wil 
gaan leggen op de spiritualiteit in de kerk. De eerste paus die de naam Benedictus droeg, 
was immers de ‘vader van de monniken’. Het gaat dan om Benedictus van Nurcia. Deze paus 
Benedictus is bekend geworden door de regel die hij opstelde en introduceerde in het kloos-
ter waar hij deel van uitmaakte. In deze intussen wereldberoemd geworden regel ging het 
om een soort tijdschema. Precies was daarin vastgelegd wanneer er gevast moest worden, 
wanneer handarbeid verricht moest worden, wanneer het tijd was voor gebed of voor het 
lezen van (geestelijke) boeken. Binnen de kloosterorden bloeide door het volgen van deze 
regel een soort leven op, dat wij aanduiden met de term spiritualiteit. Nu leefde de eerste 
paus Benedictus van 480 tot 550 na Christus. Dat was dus nog ver vóór de Reformatie van 
1517, toen de gereformeerde kerken ontstaan zijn. Het gaat in genoemde kloosterspiritua-
liteit dus eigenlijk ook over ons eigen verleden, hoewel wij dit verleden haast automatisch 
koppelen aan de Rooms-Katholieke Kerk. Ik kan me inderdaad herinneren dat het woord 
spiritualiteit je gedachten ogenblikkelijk brachten in de sfeer van juist de roomse kerk. Je 
rook als het ware de wat muffe geur van wierook. Spiritualiteit. Dat was iets wat je zo’n 
veertig jaar geleden nog steeds lokaliseerde in de hoge gangen en cellen van het klooster.

Binnen een gering aantal decennia is de term spiritualiteit echter ook ingeburgerd in het 
protestantse kamp. Spiritualiteit is helemaal in. Je kunt het zomaar, zonder verdere uitleg, in 
de krant tegenkomen. Een zinnetje als: ‘Spiritualiteit verkoopt goed.’ Ik las iets dergelijks in 
verband met de enorme verkoopcijfers van de boeken van Rick Warren (Doelgericht leven en 
Doelgerichte gemeente). Het gaat dan om zogenaamde zelfhulpboeken om je eigen leven en 
dat van de gemeente geestelijk weer op de rails te krijgen. Boeken over het geestelijke leven 
dus. Over spiritualiteit.

Maar niet alleen in roomse en protestantse kringen wordt het begrip spiritualiteit gebruikt. 
Nu we als wereldburgers hoe langer hoe meer kennismaken met niet-christelijke religies 
(boeddhisme, mohammedanisme, new age beweging), ontdekken we dat de term spirituali-
teit ook in dergelijke kringen driftig gepropageerd en gebruikt wordt. Prinses Irene zal haar 
spreken met bomen ongetwijfeld definiëren als een heel spiritueel gebeuren. En op straat 
kan zomaar de vraag aan je gesteld worden: ‘Wat doet dat spiritueel met je?’ Spiritualiteit 
is duidelijk geen beschermde merknaam van de Christelijke Kerk BV. Bij het zoeken naar 
boeken over spiritualiteit stuitte ik bijvoorbeeld op een boek dat ging over boeddhistische 
spiritualiteit. En als je de term spiritualiteit intypt in het zoekprogramma van je computer, 
word je bedolven onder de pagina’s waarin iets gemeld wordt over spiritualiteit. Een minder-
heid van deze pagina’s zegt iets over christelijke spiritualiteit. De meeste pagina’s gaan over 
esoterische zaken en meer van dergelijke griezeligheden.

Waarom die hoge vlucht van de spiritualiteit?

In de westerse wereld is de laatste decennia op het punt van geloof en religie heel veel op 
losse schroeven komen te staan. Dogmatische zekerheden zijn weggevallen. Geloof en religie 
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zijn uit het publieke leven verbannen. Er is sprake van sterke privatisering en individualisering 
van het geloof. Niet zo vreemd is het dan dat er een behoefte groeit het ontstane vacuüm 
te vullen. Dat gebeurt o. a. door een heel persoonlijk gerichte spiritualiteit. Daarin wordt het 
eigen levensverhaal verbonden aan het hogere. Door spiritualiteit geeft de moderne westerse 
mens zichzelf een plaats in de onzichtbare wereld. Het fungeert dus als een soort anker om 
de mens op z’n plaats te houden.

Spiritualiteit heeft voor velen daarmee de plaats ingenomen van het algemeen en ongetwij-
feld christelijk geloof. Het is een particulier systeem om het leven zin en inhoud te geven. 
Het is een geloof los van de Bijbel. Daarnaast is spiritualiteit veelal ook een reactie van 
mensen op de kleur en de sfeer van de maatschappij waarin ze leven. Zo kan Alister McGrath 
het toenemende gebruik van de term ‘spiritualiteit’ verklaren als een reactie tegen de louter 
materialistische wereldbeschouwingen (McGrath, Christelijke spiritualiteit, p. 42).

Dr. W.H. Velema geeft in z’n boek Nieuw zicht op Gereformeerde Spiritualiteit op p. 17 ook 
een verklaring voor het feit dat de term ‘spiritualiteit’ heel ruim gebruikt wordt. Ze munt uit 
in vaagheid. Ze is daarom gemakkelijk zelf in te vullen. Er is niet een vaststaande definitie 
van het begrip spiritualiteit en ze kan daardoor als term gemakkelijk tot het gemeenschappe-
lijke bezit van de diverse religies gaan behoren. De term is rekbaar, niet genormeerd en kan 
voor een heel breed gebied gebruikt worden.

Ontdekkend is wat Velema zegt over de aantrekkingskracht van spiritualiteit: ‘De mens kan 
op eigen wijze gestalte geven aan wat hem drijft. Spiritualiteit is wel een zaak van ervaring, 
van wat je overkomt, maar niet minder van wat je zelf beoogt en hoe je je leven gestalte 
wilt geven’ (Velema, p. 63) Dat past natuurlijk naadloos bij de trend van onze tijd, waarin de 
mens mondig is en zelf wil bepalen wat z’n positie is ten opzichte van alles wat van buiten- 
en bovenaf op hem afkomt.

Het zal duidelijk zijn dat al deze vormen van spiritualiteit gestempeld worden door de 
overtuigingen en voorkeuren van de mens, die deze spiritualiteit zijn leven laat kleuren en 
integreren. Zo ontstaan er allerlei soorten spiritualiteit, die de nadruk kunnen leggen op 
bijvoorbeeld zaken als bevrijding van onderdrukkende structuren of aanmoediging van het 
feminisme.

Bijbelse spiritualiteit

Ondanks het feit dat spiritualiteit binnen vele groeperingen beoefend wordt en ieder er 
gemakkelijk een eigen invulling aan geeft, kunnen de term en de zaak ook in bijbelse zin 
gebruikt worden. We herkennen in spiritualiteit natuurlijk het woord ‘spiritus’ als het Latijnse 
woord voor geest of Geest. In spiritualiteit gaat het om het ‘geestelijk’ leven. Voor velen 
is dat geestelijke leven het gebied dat sterk onderscheiden wordt van het lichamelijke en 
aardse leven. Maar je kunt je voorstellen dat gereformeerden, als ze spreken over spirituali-
teit, meer denken aan het hele leven zoals dat door de Heilige Geest geregeerd wordt. Het is 
goed even de vinger te leggen bij dit belangrijke onderscheid. Voor velen in onze tijd heeft 
spiritualiteit betrekking op een afdeling van het leven. Het is dat deel dat zich richt op het 
onzichtbare, het hogere, het geestelijke. In die afdeling vinden allerlei processen plaats, die 
je als mens op een hoger niveau kunnen tillen. Maar het is voor ons belangrijk te onderken-
nen dat in deze visie de mens zelf centraal blijft staan. Het is de mens, die in z’n spiritualiteit 
contact zoekt met het hogere. Daartegenover is typerend voor een spiritualiteit die zich wil 
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baseren op de Bijbel, dat de mens daarbij zichzelf juist uit handen geeft. Het is de gescha-
pen mens, die zich overgeeft aan de Schepper-Geest en daarmee z’n leven haast onherken-
baar laat veranderen. Dat betekent overigens niet dat een christen die iets aan spiritualiteit 
doet, vanaf dat moment niet meer door zijn buren herkend zal worden. Het betekent wel dat 
wie zich laat leiden door de Geest, vanaf dat moment weliswaar nog steeds een sterfelijk 
lichaam heeft, maar dat wordt levend gemaakt door de Geest van de opgestane Christus 
(Rom. 8:11).

Laten we goed begrijpen dat spiritualiteit niet een soort recept is voor een letterlijk einde-
loos (eeuwig) gelukkig leven. In spiritualiteit gaat het wel om een manier van leven die 
z’n vruchten zal afwerpen, maar het gaat niet om een ‘maniertje’ om gelukkig te worden. 
Vanuit de Amerikaanse hoek krijgen we die indruk vaak wel in al die receptenboeken voor 
een gelukkiger leven. Je kunt dan denken aan boeken zoals De kracht van positief denken 
en De kracht van de opbouwende gedachte (dr. Norman Vincent Peale, Omega, Amsterdam). 
Je kunt uit dergelijke boeken vernemen hoe je door bijbelteksten te gebruiken als een soort 
mantra (herhaling), een positieve invloed kunt uitoefenen op je leven. Zeg maar duizend keer 
‘Ik vermag alle dingen door Hem’ en je zult zien dat je zelfvertrouwen geweldig toeneemt. Je 
kunt in zulke boeken ook lezen over het geloof als genezende kracht en je wordt uitgedaagd 
het gebed eens te proberen als kracht om je leven positief te beïnvloeden. Het zal duidelijk 
zijn dat dergelijke zaken heel weinig met bijbelse spiritualiteit te maken hebben. Je zou 
eerder van een typisch horizontale spiritualiteit moeten spreken.

Alister McGrath geeft, naast allerlei wetenschappelijke definities, en passant ook wel wat 
eenvoudige omschrijvingen van spiritualiteit: ‘Spiritualiteit is de uitwerking van iemands 
geloof in zijn of haar werkelijk bestaan – wat ze doen met wat ze geloven’ (Christelijke 
Spiritualiteit, p. 12). Elders zegt hij: ‘Spiritualiteit gaat over het voeden en onderhouden van 
het persoonlijk geloof.’ Het houdt in dat je ‘al het mogelijke doet om ervoor te zorgen dat 
het zaad van het Evangelie wortel schiet in je leven’ (Tijd voor stille tijd, p. 15). Naar mijn 
smaak vat McGrath spiritualiteit hier toch iets te veel op als een methode, zeker als hij stelt: 
‘Eén van de grootste uitdagingen van de christelijke spiritualiteit is om manieren te ontwik-
kelen die mensen helpen de link te leggen van het geloof naar het dagelijks leven’ (Tijd voor 
stille tijd, p. 17). Het gaat dan eigenlijk meer om het studievak ‘spiritualiteit’ dan om onze 
persoonlijke omgang met de Here.
McGrath spreekt ook met nadruk over de christelijke opvatting van spiritualiteit ‘waarbij je 
je geest op Jezus Christus richt’ (Tijd voor stille tijd, p. 12). Van deze lijn zien we een concrete 
uitwerking in het boekje Jezus ontdekken van dr. Jos Douma. Die spreekt over een sterke 
concentratie op de Here Jezus met als doel dat de Here Jezus ook in het leven van de lezers 
het middelpunt zal worden (Jezus ontdekken, p. 15).

In bijbelse spiritualiteit gaat het wat mij betreft gewoon om het leven mét de Here en vóór de 
Here. Een leven dat mogelijk gemaakt wordt door zijn Geest (Spiritus). Vroeger zouden we 
zeggen: het gaat om het leven voor het aangezicht van de Here. Iedereen voelt wel aan dat 
dat veel meer betekent dan dat ons leven zich afspeelt onder het toeziend oog van God. In 
Galaten 2:20 vinden we een prachtige omschrijving van wat een spiritueel leven inhoudt: 
‘Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ (…. niet meer 
mijn ik, maar Christus leeft in mij, NBG-’51). Over dat leven wil ik hieronder het een en 
ander noteren. Maar voordat ik over dat spirituele leven een aantal praktische dingen zal 
zeggen, is het goed eerst te kijken naar de verschillende termen die met de nu aan de orde 
gestelde zaak verbonden zijn. Het is immers duidelijk dat de zaak waarvoor we vandaag de 
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term spiritualiteit gebruiken, er al was voordat wij lezen en schrijven konden. De vraag is dus 
heel legaal hoe we die zaak vroeger dan noemden. We stuiten dan op woorden die vandaag 
best enige uitleg kunnen gebruiken, omdat in de loop van de tijd de gevoelswaarde van die 
woorden wat veranderd is. Maar het is ook goed te beseffen dat juist deze oudere begrippen 
heel duidelijk mee resoneren in de zaak die wij aan willen duiden met de term spiritualiteit. 
Ik hoop dat daarmee helder wordt wat wij onder een spiritueel leven mogen verstaan. Dan 
kunnen we in het tweede en grootste deel van dit boekje ons bezighouden met het naden-
ken over de beoefening van de spiritualiteit als een leven van toewijding aan de Here.

Verschillende termen voor spiritualiteit

Vroomheid

Bij spiritualiteit denk ik het eerst aan het woord vroom of vroomheid. Wij kennen dat woord 
nog wel uit vaderlandse liederen. Denk aan het lied ‘Berg op Zoom, houd u vroom’. En in 
het ‘Wilhelmus’ treffen we het in het 6e couplet ook aan: ‘Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond.’ In beide gevallen heeft het woord vroom de betekenis van dapper. 
Maar, zo wij dit woord vandaag al gebruiken, dan zeker niet meer in deze betekenis. Het 
woord vroom of vroomheid heeft in onze tijd een heel andere betekenis gekregen. Niet altijd 
even positief overigens. Er zijn in onze huidige maatschappij zelfs kringen waar het woord 
vroom identiek is met schijnheilig (vrome Jozef). In woordcombinaties komen we het tegen 
als ‘een vrome wens’ of ‘een vroom bedrog’ en ook daar staat de betekenis betrekkelijk ver af 
van wat wij in kerkelijke kring eronder verstaan willen.
Daar, in kerkelijke kringen, heeft het woord nog wel een positieve klank. Deze duidt op een 
goed geestelijk leven. Maar we hebben het dan toch meestal over broeders en zusters die of 
al langgeleden gestorven zijn of op z’n minst de leeftijd van de zeer sterken bereikt hebben. 
Met andere woorden: gevoelsmatig verbinden wij het woord vroom aan iets in het verleden 
en niet aan iets in het heden. Als we iemand horen spreken over een jongetje dat echt een 
vroom kind is, dan hebben wij de neiging om te zeggen: ach, de stakker… Wij kunnen vroom-
heid misschien nog wel plaatsen bij Fransje, hoofdfiguur in de roman In zijn arm de lamme-
ren van Cornelius Lambregtse. Maar eerlijk is eerlijk, kent u nog veel kinderen van vier jaar 
die zich ervan bewust zijn dat ze eigenlijk op hun knietjes de Here moeten danken, maar die 
dat laatste dan toch maar in bed doen, onder de dekens, omdat het zo koud is en omdat ze 
zo moe zijn?

Wat mogen we verstaan onder de term vroom? Het ligt voor de hand dat we voor een 
antwoord op deze vraag te rade gaan in de Bijbel. Dr. K. Runia (Notities over Spiritualiteit, 
p. 14) wijst dan op het feit dat in het Oude Testament vroomheid niet als een abstract 
begrip wordt gehanteerd, maar dat de term vroomheid gebruikt wordt om een persoon te 
beschrijven. Een sprekend voorbeeld is Job. Hij wordt in de Bijbel genoemd een man, ‘vroom 
en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad’ (Job 1:1). Zonder tot een diepgaande 
exegese te komen, zou ik willen zeggen dat het in deze omschrijving heel duidelijk om een 
houding gaat. Als Job vroom genoemd wordt, is dat niet iets totaal anders dan oprecht of 
godvrezend. Job wordt getypeerd als een man die in alle opzichten een juiste houding heeft 
ten aanzien van z’n naasten en z’n omgeving (horizontaal) en ook ten opzichte van de Here 
God (verticaal). Dat zo’n houding bepaald geen slaafse en slappe houding is, wordt duidelijk 
als je Job hoort spreken tegen zijn vrienden over zijn onschuld. Hij durft heel openhartig 
onder woorden te brengen hoe onrechtvaardig hij het ervaart dat de Here hem zoveel 
rampen laat overkomen. Als wij dat lezen, dan denken we: ‘Hoe durft Job dat allemaal te 
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zeggen?’ Toch zijn het de drie vrienden van Job, die uiteindelijk van de Here op hun kop 
krijgen en zij zijn het, die moeten vragen of Job voor hen wil bidden, omdat de Here alleen 
Job goedgezind is (Job 42:8).

Vroomheid zou je kunnen omschrijven als een ‘je plaats kennen’ ten opzichte van met name 
God. Dat kennen van je plaats brengt je tot een gepaste houding in alle uitingen van je 
leven tegenover de enig ware God. In vroomheid gaat het dus heel duidelijk niet over een 
systeem, aan bepaalde regels gebonden, waardoor je aangenaam bent bij God. Vroomheid is 
een integrale levenshouding.
Wie meer wil weten over vroomheid in de (kerk)geschiedenis, kan goed terecht bij een zeer 
leesbaar boekje in de serie ‘Woord en Wereld’ van de hand van Jan Veenstra (Dat ik toch 
vroom mag blijven. Terugblik en bezinning op geloofskeuzen, Woord & Wereld nr. 64).

Wandelen met God

Job wordt ook getypeerd als een man die oprecht is. Dat zegt iets over zijn manier van 
leven. Het zal hem in de praktijk heel vaak niet lukken, maar toch is zijn inzet dat hij in de 
keuzes van het leven ernaar streeft om zowel zijn naaste als de Here God recht in de ogen 
te kunnen blijven kijken. Dat komt heel dicht in de buurt van het ‘wandelen met de Here’. 
We kennen dat van Henoch, die wandelde met God (Gen. 5:24) en zo’n soort leven doet ook 
denken aan het leven van Adam van vóór de zondeval. Adam wandelde in de hof met God. 
In alle rust mocht Adam met de Here God omgaan, met Hem overleggen en genieten van 
wat de Here allemaal gemaakt had. Zo’n leven van omgaan met de Here is ook de opdracht 
die de Here aan Abraham geeft (Gen. 17:1): ‘Wandel voor mijn aangezicht en wees onberis-
pelijk.’ Hier horen we echter al meer afstand tussen God en de mens. Het is niet meer een 
wandelen met de Here, maar een wandelen voor het aangezicht van de Here. Abraham moet 
zich ervan bewust zijn dat de Here zijn leven nauwlettend beziet. Niet om hem op fouten te 
betrappen, maar om hem aan te moedigen zijn leven niet te verliezen door ongehoorzaam 
te zijn aan de aanwijzingen van de heilige God. Het gaat daarom om een godvrezend leven. 
Een leven dat in alle opzichten rekening houdt met de woorden van God ten aanzien van 
ons, zondige mensen. Een leven, waarin respect blijkt voor die grote en heilige God, die Zich 
op zo wonderlijke manier aan ons leven verbonden heeft.
Het zal duidelijk zijn dat het vrezen van de Here niets te maken heeft met bang zijn voor 
Hem. Hoe zou dat ooit opdracht kunnen zijn van een God, die Zich juist zo in zijn liefde 
geopenbaard heeft? Die hele omgang met de Here kan dan ook getypeerd worden met de 
woorden uit Psalm 25: ‘Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn 
verbond maakt Hij hun bekend’ (Ps. 25:14). Wat hier opvalt, is dat de vertrouwelijke omgang 
komt van de kant van de Here! Hij geeft Zichzelf aan wie Hem vrezen. De NBV vertaalt: ‘De 
HEER is een vriend van wie Hem vrezen.’ Dat zijn zij die godvruchtig en vroom zijn.

Godsvrucht

De term godsvrucht is zonder meer ouderwets, maar laat nog wel heel duidelijk zien dat het 
in ons leven om de Here God gaat. Dat komt nog beter uit in een woord dat wij al helemaal 
niet meer gebruiken: Godzaligheid. Het vol zijn van God. Hij staat in het middelpunt en heeft 
er recht op door ons uiterst respectvol benaderd te worden. Professor J. Kamphuis heeft in 
een aparte publicatie over het onderwerp ‘godsvrucht’ laten zien hoe deze godsvrucht een 
kracht vormt tegen de secularisatie (Godsvrucht - een kracht. Antwoord aan de secularisatie). 
Secularisatie laat zich kort omschrijven als het wegdringen van God uit leven en samenleven. 
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Een geseculariseerd leven is een leven waarin nog maar weinig of geen plaats is voor God. 
Secularisatie leidt tot respectloosheid en goddeloosheid (a-sebeia). Daartegenover stelt de 
godsvrucht (eu-sebeia) God juist in het middelpunt. De Bijbel geeft ons aan hoe belangrijk 
de godsvrucht is. Uit het Spreukenboek leren we dat de ‘vreze des HEREN’ het begin van 
de wijsheid is (Spr. 1:7 en 9:10). In deze wijsheid gaat het allerminst om filosofische wijs-
heid, maar om heel praktische levenswijsheid. De ‘vreze des HEREN’ (= godsvrucht) maakt 
je leven tot een leven met toekomst. Dat idee vinden we terug in de formulering van het 
vijfde gebod (eren van vader en moeder). Iemand die zich houdt aan dit vijfde gebod, 
wordt een lang leven in het vooruitzicht gesteld. Z’n leven zal niet voortijdig eindigen door 
de dood als straf op een niet respectvol tegemoettreden van hen die over hem gesteld 
zijn. Ongehoorzaamheid, opstand en revolutie lopen uit op een vroegtijdige dood als straf. 
Daarentegen zal iemand die op alle terreinen van het leven vol respect rekening houdt met 
de Here God en met allen die Hij gezag gegeven heeft, een leven ontvangen dat toekomst 
heeft.

Natuurlijk betekent een leven met God in het middelpunt niet dat we iedere dag op het 
Kleinpolderplein al psalmen zingend in de file staan. Maar wel is het zo dat de godsvrucht 
ons leven doortrokken doet zijn van God. En zoals godsvrucht een remedie is tegen de dode-
lijke secularisatie, is het dat ook tegen een leven dat zich opsplitst in diverse afdelingen, 
waarbij de invloed en inspraak van God alleen beperkt worden tot het religieuze deel.
Ik noemde eerder al Galaten 2:20, waar we leren hoe ons eigen ik plaatsmaakt voor Christus 
(Hij leeft in mij!). Diezelfde Christus is ook het geheim achter de godsvrucht. Zo lezen we in 
het eerste briefje van Paulus aan Timoteüs dat het geheimenis van de godsvrucht groot is. 
En dan volgt er een lied waarin Christus bezongen wordt en daarmee aangewezen als de 
drijvende kracht achter onze godsvrucht (1 Tim. 3:16).
Dat we in het streven naar godsvrucht ons niet buigen in een onnatuurlijke houding, blijkt 
in datzelfde briefje, als Paulus vermaant: ‘Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze 
dingen …’ Om welke dingen gaat het dan? Om dingen die maken dat we met vele smarten 
doorboord zouden worden als we ze nastreven. Ware godsvrucht doet ons wegvluchten van 
alles wat uit is op onze ondergang. Ware godsvrucht doet ons weer ‘mens Gods’ worden. Dat 
is een mens zoals God die voor ogen heeft. Een mens die tot z’n bestemming komt (1 Tim. 
6:10,11).

Beleving

Het woord beleving zal bij de meeste lezers associaties oproepen met de rechterflank van de 
gereformeerde gezindte. Het gaat dan om het zogenaamde bevindelijke deel van de gere-
formeerde kerken. Daarmee is het gevoel of de smaak die wij krijgen bij het horen van het 
woord ‘beleving’ of ‘bevinding’, gemakkelijk gekleurd door onze gedachten over juist deze 
groeperingen. Je zou daardoor zomaar een negatieve bijklank kunnen horen in het woord 
beleving. Maar laten we dan niet vergeten, dat de zaak die wordt aangeduid met het woord 
‘beleving’, ook in ons eigen voorgeslacht in ruime mate aanwezig geweest is. Te denken valt 
aan de tijd van de Nadere Reformatie halverwege de 17e eeuw. Gisbertus Voetius (1589-
1676) schreef er zelfs een boek over, getiteld: De praktijk der godzaligheid. Maar ook in de 
kerken van de Afscheiding (na 1834) was er sprake van een sterk accent op de belevingskant 
van het geloof. Toen de volgelingen van de Afscheiding zich in 1892 verenigden met de 
volgelingen van de Doleantie (Abraham Kuyper), ging een groep uit de Afscheiding met 
deze Vereniging niet mee. Zij vormden de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het is bekend 
dat juist in deze kerken meer aandacht voor bevinding is dan in de Gereformeerde Kerken, 
waar de invloed van Kuyper veel groter was.
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Spiritualiteit

In de lange geschiedenis van de kerken van de Reformatie is gebleken dat het op het punt 
van de beleving gemakkelijk tot uitglijders komt. De nadruk die op de ervaringen gelegd 
werd om van daaruit zekerheid te krijgen over de mate van geloof, bracht gemakkelijk de 
mens in het middelpunt. Tegenover de genadige God kwam een bekommerde mens te staan, 
die hulpeloos afwachtte tot een innerlijke stem of ervaring meerdere zekerheid konden 
verschaffen over de stand en staat van het persoonlijke geloof en heil. En daarmee ook over 
het deelhebben aan de genade van God. Het zal duidelijk zijn dat er, ondanks grote nadruk 
op het persoonlijke gevoel, toch juist daardoor een grote afstand ontstond tot God. Het tere 
en met vele verkleinwoordjes spreken over zaken van geloof kon niet camoufleren dat er in 
werkelijkheid bij de doorsnee gelovige van echte vertrouwelijke omgang met God weinig 
sprake was. Wel is het verlangen naar zo’n vertrouwelijke band met God erg groot, maar 
weinigen beleven de echte gemeenschap met God. Vandaar ook de bekommerdheid, die 
regelmatig als een deugd wordt aangeprezen.

Dit alles mag ons niet de ogen doen sluiten voor heel veel goeds wat meeklinkt in het woord 
‘beleving’ en wat gelukkig ook gevonden wordt in kringen waar deze beleving meer gemeen-
goed is dan bij ons. Het is geen geheim dat we met name vanuit de kring van de CGK 
gestimuleerd zijn om in de prediking meer rekening te houden met de gevoelskanten van 
het geloof. Op prachtige wijze heeft dr. C. Trimp daarover geschreven in zijn boekje Klank en 
weerklank. Door prediking tot geloofservaring. Het gepredikte Woord moet resoneren in het 
leven van de gelovigen. Geloof is daarom niet het opslaan van een aantal geloofswaarhe-
den, maar geloof is een reactie op het gepredikte Woord. Het Woord van de Here brengt iets 
teweeg in ons leven! Het brengt tot inzicht in hoe we van onszelf zijn en daarom brengt het 
ook tot verootmoediging (= je klein maken voor de Here). De vraag zal dan ook niet zozeer 
zijn wat wij beleven of ervaren van God, maar eerder wat God beleeft aan ons!

Tegelijk verzekert het Woord van de Here je van de verlossing door Christus. En wij zullen uit 
dankbaarheid voor deze verlossing niet nalaten ons leven op radicale wijze te veranderen.

Gemeenschap met God

Aan de TU Kampen is in 2004 een nieuw studievak geïntroduceerd dat ook de naam 
spiritualiteit draagt (Gereformeerde theologie vandaag, onder redactie van drs. A.L.Th. de 
Bruijne). In de voorlopige definitie van dit studievak wordt gesproken over de bezinning 
op de beoefening van de gemeenschap met God. Ieder voelt wel aan dat met de term 
‘gemeenschap’ een heel intieme relatie onder woorden gebracht wil zijn. In die zin is het een 
veelzeggende omschrijving voor onze relatie met de Here God. Mooi komt daarin ook tot 
uitdrukking, dat van ons als mensen verwacht wordt dat wij ons helemaal zullen geven aan 
de Here. En natuurlijk komt er ook het wonder in uit dat de Here Zich eerst wil geven aan 
ons. Gemeenschap met God is een duidelijke en veelzeggende uitdrukking. Tegelijk blijft het 
voor het dagelijkse gebruik een wat onpraktische term. Zelfs in een pastorale relatie hoor ik 
mezelf nog niet zo gauw de vraag stellen hoe het staat ‘met uw gemeenschap met de Here’.

Spiritualiteit

Ik moet bekennen dat ik nog steeds niet zo geporteerd ben van de term spiritualiteit. Dat 
heeft te maken met de al eerder genoemde ondoorzichtigheid van deze term. Ze wordt 
gemakkelijk drager van allerlei verschillende betekenissen. Dat bleek ook al in het onderdeel 
over bijbelse spiritualiteit (p.17), waar ik van de hand van slechts één schrijver (McGrath) 
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verschillende omschrijvingen van het begrip spiritualiteit noteerde. Die verschillen zijn breder 
dan de nuances zoals we die tegenkomen in de typering van Job als een vroom, oprecht en 
godvruchtig man. Ik noemde ook al dat het woord spiritualiteit niet alleen door christenen 
gebruikt wordt, maar binnen andere religies en zelfs onder humanisten zeer gangbaar is. 
Spiritualiteit wordt dan ook gemakkelijk gezien als een soort innerlijke drijfveer. Een methode 
van leven waarbij je je eigen leven verbindt aan het hogere. Het begrip wordt zo ook in 
kerkelijke kringen gemakkelijk ingevuld vanuit een mensgerichte visie. Laten we bedenken 
dat ook ons hart op zichzelf gericht is en we zouden daarom gemakkelijk de indruk krijgen 
dat het in spiritualiteit gaat om een activiteit ten bate van ons eigen levensgeluk.
Dr. W.H. Velema wil alle misverstand over de term spiritualiteit voorkomen door haar te 
verbinden met het voorvoegsel ‘gereformeerd’ (Velema, p. 75). Daar is iets voor te zeggen, 
juist ook omdat dat ons verbindt met ons voorgeslacht en hoe dat is omgegaan met de zaak 
die bedoeld wordt. In de praktijk blijkt echter dat onder ons nauwelijks iemand spreekt over 
gereformeerde spiritualiteit. Het is ook wat ingewikkeld om op huisbezoek te moeten infor-
meren naar de stand van de gereformeerde spiritualiteit in het leven van het gezin.

Conclusie

Alle genoemde termen vormen in feite een venster op de in dit boekje aan de orde gestelde 
zaak. Als ik dan uiteindelijk toch kies voor de term spiritualiteit, is dat niet omdat de andere 
termen minder goed aangeven waar het om gaat. Integendeel. Ik geef me gewonnen aan de 
praktijk dat de term spiritualiteit feitelijk al ingeburgerd is.
Ik zou graag willen dat in het ene woord spiritualiteit al de nuances van de bovengenoemde 
termen meeklinken (vroomheid, gemeenschap, wandelen, godsvrucht etc.). Spiritualiteit als 
een soort paraplubegrip. Dat betekent wel, dat we, als we in het vervolg de term spiritua-
liteit willen blijven of willen gaan gebruiken, tot een nadere invulling moeten komen. Laat 
spiritualiteit daarom niet een verhullend begrip worden, maar een aanduiding die vraagt om 
het vrijmoedig geven van een getuigenis over het werk van de Heilige Geest in ons persoonlijk 
leven met betrekking tot onze omgang met de Here. Er is m.i. dus geen bezwaar tegen het 
gebruik van de term spiritualiteit. Zolang we maar goed in de gaten houden dat het wat ons 
betreft dan gaat om de ‘Spiritus’ (Geest met een hoofdletter) en dat we daarmee de term 
gebruiken als een aanduiding van het resultaat van het scheppende en vernieuwende werk 
van de Heilige Geest in ons leven ten aanzien van ons leven met God. In spiritualiteit hebben 
we het dus over ons mensenleven, hoe dat vernieuwd is (en wordt) door de Heilige Geest om 
weer ‘mens Gods’ te worden. Daartoe heeft God zijn Woord geademd (geïnspireerd) om ons 
volkomen te maken, tot alle goed werk toegerust (2 Tim. 3:16,17).
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3. Ons leven als antwoord
De Bijbel als bron

Ieder zal ervan overtuigd zijn dat we de Bijbel niet dicht kunnen laten als het gaat om te 
onderzoeken hoe een spiritueel leven behoort te zijn. Daarbij mogen we bijvoorbeeld de 
betekenis van het Oude Testament niet beperken door daarin alleen te speuren naar voor-
beelden van een spiritueel leven. Uiteraard kunnen we veel leren uit de levens van Abraham, 
Mozes, David en Jeremia. Maar daarnaast mogen we ook in de wetgeving, die in eerste 
instantie alleen voor het volk Israël bedoeld was (ceremoniële wetten), zien hoe de Here het 
mensenleven uittilt boven het hokjesleven dat wij geneigd zijn te creëren. Ik bedoel daarmee 
een leven waarin het dienen van God (‘het godsdienstige’) een apart hoofdstuk vormt of een 
aparte afdeling is van het gewone leven. Juist de ceremoniële wetten in het Oude Testament 
laten zien dat de Here het hele leven opeist. Denk alleen maar aan de besnijdenis: een heel 
lichamelijke aangelegenheid, maar met een grote geestelijke reikwijdte. Heel je leven wordt 
doordrongen van het besef dat alleen door ingrijpen van buitenaf de bron van infectie kan 
worden aangepakt en de gevolgen ervan kunnen worden weggenomen. Een lichamelijk 
teken dat richting geeft aan heel je (wat wij dan noemen) geestelijk leven.

Het is dus goed niet alleen het leven van bijbelse figuren te bestuderen, maar ook erop 
te letten hoe de Here met zijn Woord beslag legt op de levens van talloze niet met name 
genoemde mensen. En dan zijn we er nog niet. Want ook de geschiedenis van de mensheid 
en dan vooral Gods handelen en spreken daarin, vormen een rijke bron van informatie over 
welk leven de Here van ons verwachten mag.

Geschiedenis en dankbaarheid

Ik ben ervan overtuigd dat de Here in de beschrijving van de mensengeschiedenis heel 
nauwkeurig zijn woorden gekozen heeft. Het is opmerkelijk dat tegenover het wandelen van 
Adam met de Here in de hof gesproken wordt over het zich verschuilen van Adam en Eva na 
hun zonde. Door de zonde is het wandelen met de Here blijkbaar onmogelijk geworden. Vóór 
de zonde konden Adam en Eva zomaar leven voor het aangezicht van de Here. Na de zonde 
moesten ze vluchten voor datzelfde aangezicht van de Here.

Door deze geschiedenis op ons te laten inwerken, leren we het wonder zien van het feit dat 
de Here Adam en Eva toch weer heeft opgezocht. En dat het zelfs zover komen mocht dat 
de Here zijn aangezicht opnieuw doet lichten over mensen (zoals dat uitgedrukt wordt in de 
Aäronitische zegen, Num. 6:24-26).
Als we zo de geschiedenis zoals beschreven in het eerste bijbelboek, serieus nemen, wordt 
voor ons duidelijk dat het wandelen voor het aangezicht van de Here alleen mogelijk 
gemaakt is door de Here zelf. Het gaat er voor ons dus niet om dat wij een of andere spiri-
tuele vorm vinden hoe wij met God kunnen omgaan. Het gaat meer om een gehoorzaam 
ons laten leiden op de paden die de Here zelf voor ons opent. Het accent ligt daarbij niet 
zozeer op het zoeken van die wegen, maar op het vinden ervan. De Here maakt immers zelf 
het wandelen voor zijn aangezicht mogelijk. Daarbij plaatst Hij ons niet in een uitgestrekte 
doolhof, maar Hij neemt ons door zijn Geest bij de hand om ons te leiden op juist die paden, 
die ons in zijn nabijheid doen blijven. Hij wijst ons keer op keer paden die ons zijn aangezicht 
doen zien.
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Door zo ons leven in het juiste perspectief te zien, stuiten we op een zaak die onlosmake-
lijk verbonden hoort te zijn aan het leven dat zich afspeelt voor het aangezicht van God. 
Ik bedoel de dankbaarheid. In het wandelen met de Here God gaat het immers om een 
verspeelde zaak. En als de Here zo’n leven toch mogelijk maakt, dan brengt dat wonder 
ons tot grote dankbaarheid. Ja, het is zelfs zo dat leven voor het aangezicht van de Here 
alleen maar mogelijk is in de vorm van een dankbaar leven. Zou dankbaarheid verdwijnen 
of ontbreken, dan is er in feite geen sprake meer van wandelen met God. Ik zou het ook zo 
kunnen zeggen: een leven zonder dankbaarheid is ten diepste geen leven. Een leven zonder 
dankbaarheid verstopt zich immers voor de Here, juist op het moment dat Hij letterlijk alle 
reden tot dankbaarheid geeft.

Het volk Israël leefde meer dan eens in de veronderstelling dat ze de Here precies gaven, 
wat Hem toekwam. Ze waren allemaal besneden en ze brachten hun offers stipt op tijd en 
precies volgens het voorschrift. Toch zegt de Here dan dat Hij absoluut geen behagen heeft 
in die offers (Ps. 50:18; Jes. 1:10-17). Hoewel Hij het volk niet berispt om die offers  
(Ps. 50:8), geeft de Here aan dat het Hem echt niet om die offers gaat (Ps. 69:31,32). Het 
gaat Hem om de dankbaarheid (‘Breng God een dankoffer’, Ps. 50:14 NBV) en de gehoor-
zaamheid (‘In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, - Gij hebt mij geopende oren 
gegeven - …’, Ps. 40:7).

Dankbaarheid groeit op de bodem van Gods geschenken. Dankbaarheid groeit in je leven 
zodra je die geschenken ziet. Wij hebben als mensen echter de neiging niet altijd de goede 
kant op te kijken als het om geschenken van de Here gaat. En dan komen we er gemakkelijk 
toe om een afwachtende houding aan te nemen. Wat zal de Here gaan doen in mijn leven? 
En als we dan na verloop van tijd voldoende overtuigd zijn, gaan we pas onze dankbaar-
heid uiten. Maar de geschiedenis van de zondeval en het komen van de Here daarná leren 
ons juist niet een afwachtende houding aan te nemen. En deze geschiedenis leert ons ook 
om niet eerst te gaan plussen en minnen. Ze leert ons om te beginnen met dankbaarheid. 
De Here heeft immers het onmogelijke mogelijk gemaakt: Hij roept om te komen voor zijn 
aangezicht. En Hij maakt dat wij, helemaal tegen onze natuur in, die roep gaan overnemen. 
‘Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HERE’ 
(Ps. 27:8). Hij riep ons in en door onze doop tot een leven met Hem. Zodra die roep tot ons 
doordringt, kan dankbaarheid niet meer ontbreken. Het gaat immers om een roep tot het 
leven aan het adres van mensen die dat leven verspeeld hebben. Zelfs al zou er voor ons 
(tijdelijk) niet meer waarneembaar zijn dan die roep, dan nog is dankbaarheid volledig op 
z’n plaats. Ondankbaarheid daarentegen maakt ons los van Hem, die in zijn grote liefde zijn 
beloftewoord tot ons sprak.

Dankbaarheid stempelt een ruimer antwoord

Hiervoor schreef ik dat we niet moeten wachten met onze dankbaarheid op wat de Here 
doet in het heden. De Here heeft al van alles gedaan voordat wij geboren werden. De reden 
voor dankbaarheid was er zelfs al lang voordat wij het licht zagen. Dat betekent dat ons 
leven vanaf het begin gekarakteriseerd behoort te zijn door dankbaarheid. Maar dat niet 
alleen. Ook in ruimere zin zal ons leven een antwoordend leven moeten zijn. Het gaat om 
een leven in reactie op wat de Here gedaan heeft. Ik noteer met opzet een voltooid verleden 
tijd. De Here heeft al veel ongelooflijke dingen gedaan in het verleden. Wie zich alleen maar 
concentreert op wat de Here doet (tegenwoordige tijd), gaat al snel aan blikvernauwing 
lijden. Juist waar we leven in een tijd met veel prikkels en veel kicks, wordt de hand van 
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Ons leven als antwoord

de Here snel gezocht in het buitengewone (inwendige stemmen, oncontroleerbare fysieke 
reacties, tongentaal, spectaculaire bekeringen etc). Maar wie zich eerst concentreert op hoe 
de Here Zich doet kennen in zijn Woord, zal diezelfde Here ook gaan herkennen in het leven 
van vandaag. Wie het serieus neemt dat de Here een Woord gesproken heeft dat duidelijk 
geadresseerd is aan mensen, zal in zijn leven gaan zoeken naar een antwoord daarop. Ons 
antwoord hangt dan niet meer af van onze toevallige waarnemingen in ons eigen leven, 
maar van het oude en toch altijd weer nieuwe Woord van de Here, dat ons leven gaat 
aansturen. Ons leven wordt zo een dankbaar antwoord op Gods grote daden ten aanzien van 
ons, zondige mensen.

Dankbaarheid niet alleen voeden door het heden

Soms wordt iemand op wonderbaarlijke wijze genezen. De dankbaarheid is groot. En dat is 
terecht. Maar waarom zou de dankbaarheid in dit geval groter moeten zijn dan van iemand, 
die zonder dat hij het weet, ternauwernood aan de dood ontsnapt is? Deze laatste persoon is 
niet dankbaar, omdat hij niet weet van redding. Dankbaarheid wordt dus gevoed en bepaald 
door kennis en door een juiste inschatting van de feitelijke situatie. Maar het ontbreekt ons 
als mensen nogal eens aan een objectieve waarneming en een juiste inschatting van de 
feitelijke situatie. Dat heeft gevolgen voor onze dankbaarheid. Hoe komt het bijvoorbeeld 
dat we bij het lezen van Psalm 103:12 lang niet zo dankbaar zijn als bij het horen van 
geruststellende woorden van onze internist of cardioloog? In Psalm 103:12 staat: ‘Zover het 
oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.’ Denk je dat eens in! 
Onze zonden, die ons de dood in slepen, oneindig ver weggedaan door de Here! Natuurlijk, 
ook zaken van ziekte en gezondheid worden door de Here bestuurd (HC zd. 10). En als de 
Here ons bewaart voor een ernstige ziekte, is er alle reden om Hem te danken. Maar bete-
kent dat nu dat er, als de Here ons niet bewaart voor een ernstige ziekte, dan ineens geen 
reden tot dankbaarheid meer is? Dat zou je denken als je alleen let op wat de Here in het 
heden doet. Maar wie hoort naar dat oude Woord van Psalm 103, over het wegdoen van 
onze zonden, heeft in alle omstandigheden reden tot dank (vgl. Ef. 5: 20 ‘… en dank God, 
die uw Vader is, altijd voor alles …, NBV). De Bijbel stuurt onze blikrichting en bewaart ons 
ervoor om het leven en Gods handelen daarin te versmallen tot wat wij daarvan waarnemen 
in het heden. Als wij alleen onze persoonlijke waarnemingen bepalend laten zijn voor onze 
reactie in de richting van de Here, dan zijn wij als kruideniers die halverwege het jaar het 
saldo gaan opmaken. Alsof het jaar al ten einde is! Je doet de Here ernstig tekort, omdat je 
Hem als het ware afrekent op grond van een door jou waargenomen fractie van zijn volledi-
ge handelen. Maar wie let op hoe de Here zijn plannen ontvouwt in de Bijbel, gaat zijn leven 
ook daarnaar richten. Het leven van vandaag vormt als het ware een antwoord op het Woord 
dat de Here via de Bijbel tot ons richt.

Het karakter, de kleur van het antwoord dat wij in ons leven geven, zal dankbaarheid moeten 
zijn. Maar die dankbaarheid moet dan wel z’n concrete invulling gaan krijgen. En dan kun je 
denken aan zaken als geduld, ijver, wijsheid, liefde en matigheid enz., toegepast in een leven 
waar juist alles ons dringt om deze deugden niet toe te passen. Daarom roept Paulus ook op: 
‘Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd’ (Ef. 5:16 NBV).
Daarnaast mogen we bij dankbaarheid ook denken aan het maken van heel concrete keuzes, 
aangestuurd door wat je van de Here vernomen hebt vanuit zijn Woord. Een ramp als op 
tweede Kerstdag 2004 in o.a. Sri Lanka, Thailand en Atjeh (Sumatra, Indonesië) vroeg ook 
van ons een reactie. Als het goed was, werd die reactie aangestuurd door een heel aantal 
zaken die we voor een belangrijk deel alleen maar uit de Bijbel weten. Ik noem een paar 
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van deze zaken: zo’n tsunami (vloedgolf) is mee gevolg van onze zonde in Adam. De aarde 
is immers vanwege Adam vervloekt (Gen. 3:17,18). Er is ook in geval van rampen dus sprake 
van medeverantwoordelijkheid! Wij zijn geen onschuldige toeschouwers!
Daarnaast weten we dat de Here in de geschiedenis heen werkt naar zijn wederkomst. Het 
is verbijsterend te moeten bedenken dat er blijkbaar zulke gigantische rampen nodig zijn om 
bij die wederkomst uit te komen. Het lezen van het laatste bijbelboek met deze bril op, zet 
ons op onze plaats en maakt ons klein, zoals we ook werkelijk zijn.
De Here stelt ons als mensen ook verantwoordelijk voor onze naasten. Denk aan alle regels 
die de Here aan zijn volk gaf om armoede tegen te gaan. Deze en dergelijke overwegingen 
hebben, als het goed is, ons gedrag n.a.v. die ramp aangestuurd. Zo kwamen we tot geven. 
Zelfs de hoogte van het bedrag werd, als het goed is, mee bepaald door hoe de Bijbel ons 
tegen onze wereld laat aankijken. Zo kwamen we ook tot voorbede voor onze getroffen naas-
ten als een antwoord aan God die alles bestuurt. Of misschien kwamen we zelfs wel tot het 
daadwerkelijk zoeken van wegen om de nood van onze naasten te helpen lenigen. Dit alles 
vormde een antwoord, niet op een prikkel die via een ramp van haast bijbelse proporties op 
ons afkwam, maar een antwoord op hoe de Here in zijn Woord ook naar ons is toegekomen. 
Het Woord van de Here wil in concrete situaties een licht zijn op ons pad (Ps. 119:105).

Wedergeboorte en bekering

Er bestaat een nauwe band tussen het antwoord van ons mensen en het Woord dat de 
Here tot ons spreekt. Hierboven heb ik een paar keer dat proces aangeduid met het woord 
‘aansturen’. Het Woord (van de Here) stuurt ons antwoord aan. Toch is er meer aan de hand 
dan dat de vraag ‘hoeveel is 3 plus 3?’ ons prikkelt tot een berekening en ons uiteindelijk 
het antwoord 6 doet geven. De vraagstelling brengt wel iets op gang bij ons, maar ze creëert 
niets in ons. Dat is met het Woord van de Here anders. Denk maar aan wat de apostel 
Paulus over dat Woord van de Here God zegt in Romeinen 1:17. Paulus schaamt zich dat 
evangeliewoord niet, want ‘… het is een kracht Gods, tot behoud voor een ieder die gelooft 
…’ Een kracht van God. Dat Woord doet iets. Het prikkelt niet alleen tot een antwoord, maar 
het schept ook zelf dat antwoord. Het Woord roept op tot geloof en het schept vervolgens 
ook dat geloof. In feite hebben we het hier over het bijbelse proces dat we in onze belijdenis-
geschriften ook aangeduid zien met het woord wedergeboorte. In dit woord komt prachtig 
tot uitdrukking dat het gaat om een zeer radicale en fundamentele gebeurtenis. Opnieuw 
geboren worden (Joh. 3:3)! Niet een restauratie van een vervallen mens. Niet een reparatie 
van het beschadigde individu . Nee, een opnieuw geboren worden. Let erop dat deze zaak 
van de mens uit gezien alleen maar in een passieve vorm kan worden aangeduid. Je wordt 
geboren. Dat doe je niet zelf! Niemand heeft enige vinger in de pap als het gaat om zijn 
eigen geboorte. En zo is dat met de wedergeboorte ook het geval. Dat is een zaak die voor 
100% op rekening komt van je hemelse Vader.

Dezelfde zaak kun je echter ook van een andere kant bekijken. Van de menselijke kant. En 
dan spreken we van bekering. Als mens keer je je om. Omdat je ervan overtuigd geraakt 
bent dat je op de verkeerde weg was. Het eigenaardige verschijnsel doet zich dus voor, 
dat je menselijke bekering (het je omkeren) een reactie is op het Woord van de Here dat je 
ervan overtuigde een andere (levens)richting in te moeten slaan. Tegelijk is het datzelfde 
Woord dat die bekering in je werkt (creëert). Het antwoord is een door het Woord gescha-
pen antwoord en tegelijk is het een antwoord dat volledig rust op de overtuiging van ons 
mensen. Om het even met dat rekensommetje te zeggen: het antwoord op de vraag wat 3 
plus 3 is, wordt ons ingegeven niet meer door onze eigen berekening, maar door de vraag 
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zelf en wij zijn er tegelijk ook zelf van overtuigd dat dit het enig juiste antwoord is. En daar-
om is het ook ons eigen antwoord.
Onze Dordtse Leerregels hebben deze zaak prachtig onder woorden gebracht in hoofdstuk 
III/IV, art. 11 en 12. Deze artikelen spreken over de ware bekering, die door God tot stand 
wordt gebracht. En ze spreken over de wedergeboorte, die door de Geest van God gewerkt 
wordt. En dat alles houdt in dat God onze wil vernieuwt. ‘Van dood maakt Hij hem levend, 
van slecht goed, van onwillig gewillig, van weerbarstig gehoorzaam. Hij brengt de wil zover 
en geeft deze zoveel kracht, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan 
voortbrengen’ (DL III/IV, art. 11). ‘En wanneer de wil vernieuwd is, wordt hij niet alleen 
door God geleid en bewogen; maar door God in beweging gebracht, werkt hij ook zelf. 
Daarom wordt terecht gezegd dat de mens zelf gelooft en zich bekeert door de genade, die 
hij ontvangen heeft’ (DL III/IV. art. 12). Hier is in feite het grote wonder onder woorden 
gebracht dat de Here onze wil verandert en dat het toch onze wil blijft. Beter kunnen we 
zeggen: het wordt onze wil. De Here schept in ons het antwoord op zijn Woord en toch mag 
het ons antwoord zijn.
Zo mogen wij in eigen verantwoordelijkheid in heel ons leven een antwoord zoeken op het 
Woord van de Here. Duidelijk wordt dan wel dat je kennis moet nemen van dat Woord van 
de Here. Wie zijn Bijbel dicht laat, maakt het Woord monddood en kan daar dan eenvoudig 
geen goed antwoord meer op geven in zijn leven. Wie zich onttrekt aan het krachtenveld 
van het Woord, zal hoe langer hoe minder antwoord kunnen geven. Je leven wordt dan 
woord in plaats van antwoord. En dan zijn we weer terug bij de oerzonde van de mens: het 
brutale antwoord dat Adam en Eva gaven op het Woord van de Here ‘jullie zullen niet …’ Dit 
antwoord namelijk: ‘Here God, dat maken wij zelf wel uit! Houd U uw mond nu eens, want 
wij zijn aan het woord.’
Het wonder van de wedergeboorte is dat wij dat niet meer zeggen. Spiritualiteit is een leven 
dat door de Geest (Spiritus) is wedergeboren en daarom brengt tot een echte luisterhouding. 
En dat is noodzakelijk omdat wij zonder eerst te luisteren, op geen enkele manier een goed 
antwoord kunnen geven.

Woord en antwoord

Johannes Calvijn gebruikte niet de term spiritualiteit, maar hij sprak over de ‘pietas’ (vroom-
heid). In zijn catechismus noteert hij o.a. het volgende: ‘Vroomheid (pietas) noem ik de met 
liefde tot God verbonden eerbied, welke de kennis zijner weldaden wekt’ (via Velema, p. 65) 
Als we deze zin eens ontleden, dan komen we tot de ontdekking dat Calvijn in feite ook zegt 
dat het kennen van de weldaden van de Here eerbied wekt. Het kijken naar wat de Here 
doet en gedaan heeft, wekt iets bij de mens op: eerbied die verbonden is met liefde tot God. 
En dat noemt Calvijn dan vroomheid. We zien hier hetzelfde motief van Woord en antwoord. 
Het Woord van de Here wekt een antwoord bij ons op. Velema omschrijft dat zo: ‘De mens 
voelt zich door de liefdevolle zorg van binnenuit en van harte, met liefde verplicht om God 
te eren’ (Velema, p. 66). Laten we niet aanhikken tegen het woord ‘verplicht’. Het gaat om 
hetzelfde soort verplichting als wij ervaren bij iets lekkers in onze mond: de behoefte groeit 
om het door te slikken en je doet dat dan ook in de wetenschap dat op dat moment er een 
ultiem gevoel van genot zal ontstaan. Zo wekt het zien van alles wat de Here God aan ons 
doet (in het brede perspectief van heel zijn heilshandelen) bij ons een onontkoombare reac-
tie op, die ons het werk van de Here in alle puurheid doet smaken en proeven. Dr. C. Trimp 
spreekt in dit verband van het resoneren van het Woord van de Here in ons leven. Dat is in 
feite de boodschap van het boekje Klank en weerklank. Waar het dan om gaat, is het volgen-
de: geen resonantie zonder klank en geen antwoord zonder Woord. Pas als wij serieus werk 
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maken van het luisteren, kan er sprake zijn van een leven dat een gepast antwoord vormt op 
Gods wonderlijke Woord van heil.

Veelkleurig antwoord

Het Woord van de Here is wel eens vergeleken met een diamant die briljant geslepen is. 
Telkens lichten weer andere facetten op van het heil dat in dat Woord naar ons toe komt. 
Tegelijk is het ook zo dat wij als ontvangers van dat Woord door de Here gemaakt zijn niet 
als eenheidsmensen, maar als schepselen die ieder getooid zijn met eigen gaven. Dat we als 
mensen onderling niet alleen in uiterlijk, maar meer nog innerlijk verschillen, is een schrif-
tuurlijk gegeven (kijk alleen maar naar de twaalf leerlingen van de Here Jezus). Als we dan 
het beeld van de klank en de weerklank hanteren (Trimp), dan kunnen we ons voorstellen 
dat een veelzijdige (veelkleurige) klank niet bij iedereen exact dezelfde resonantie teweeg-
brengt. Zoals de c-snaar bij een viool een andere klank teweegbrengt dan bij een cello en al 
helemaal anders is vergeleken met klank van een klavecimbel, zo kun je je voorstellen dat 
het Woord van de Here bij individuele mensen wel een weerklank wekt die op dezelfde toon-
hoogte ligt (c-snaar), maar die niet dezelfde klankkleur heeft. De reactie op het Woord van 
de Here mag veelkleurig zijn en is dat ook als het goed is. Dat zal helemaal het geval zijn als 
we bedenken dat we niet allemaal altijd door dezelfde facetten van het briljante Woord van 
de Here geraakt worden. De resonantie vermenigvuldigt zich en vormt ten slotte zelfs een 
heel koor of een orkest. Of, om een ander beeld te gebruiken: de individuele bloemen worden 
bij elkaar gebracht tot een prachtig boeket. En juist daarin mag de grootheid van de Here 
verkondigd zijn.

Samenvatting

Omdat de Here het onmogelijke doet: ons weer roepen om voor zijn aangezicht te leven, 
kan ons leven niet anders zijn dan een dankbaar leven. Wie alleen al kennis neemt van de 
grote lijn van de geschiedenis van het heil, zal overtuigd raken dat dankbaarheid ons leven 
behoort te stempelen en er kenmerkend voor zal moeten zijn.
Daarnaast kan ons leven niet anders dan een antwoordend leven zijn. De Here is het immers 
die als eerste spreekt, en alles wat wij doen en laten, kan niet anders zijn dan een reactie op 
dat spreken van God. De antwoorden die wij geven in ons leven, zullen zich laten beheersen 
door deugden die wij in de Bijbel tegenkomen en die in feite vruchten van de Geest zijn. Te 
denken valt aan zaken als geduld, liefde, wijsheid, fijngevoeligheid etc. Gesteld voor concrete 
keuzes zullen wij ons bewust laten aansturen door het aan ons geadresseerde Woord van 
de Here. In het krachtenveld van dat Woord maakt de Geest van het Woord dat ons hart 
vernieuwd wordt en onze wil veranderd tot gehoorzaamheid, terwijl het wel ons hart en onze 
wil blijven.
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4. Huidige situatie: een globale 
analyse
Een belangrijke vraag

Ik breng nog even in herinnering dat de kerk, als bruid van Christus, bestaat uit mensen die 
door geloof lid van Christus zijn en zo deel hebben aan zijn zalving (HC zd. 12, antw. 32). 
Als wij ons zorgen maken om de gezondheid van de kerk, dan moeten wij ons ervan bewust 
zijn dat die gezondheid nauw samenhangt met de gezondheid van de kerkleden. Een zwakke 
kerk maak je niet sterk door aan structuren te gaan sleutelen. Een zwakke kerk kan sterk 
worden als gemeenteleden zich hoe langer hoe meer gaan realiseren dat hun band met 
Christus bepalend moet zijn voor hun leven. De mate van spiritualiteit van de kerkleden is 
bepalend voor de mate van gezondheid van een kerk. Daarom is het goed om onszelf af te 
vragen hoe het staat met onze spiritualiteit. Of, misschien is dat duidelijker: laten we ons 
eens afvragen hoe het gesteld is met onze vroomheid, met onze godsvrucht, met ons wande-
len met God etc.

Gevoel contra verstand?

Ook u zult het wel eens gehoord hebben dat er gesteld wordt dat onze Gereformeerde 
Kerken in het verleden veel te veel nadruk gelegd hebben op het dogma. Geloof zou te veel 
gezien zijn als het aanvaarden van een aantal geloofswaarheden. Kenmerk van echt geloof 
was in deze context dan het staan voor een pakket correct geformuleerde leerstellingen. Het 
zou dan gaan om een heel rationalistisch proces. Het verstand speelde daarbij de hoofdrol. 
Voor het gevoel was er nauwelijks een rol weggelegd. Ja, het gevoel werd zelfs als subjec-
tivistisch aan de kant geschoven. Zo was er geen ruimte voor zaken als emotie, ervaring en 
beleving. En dat is het wat ons vandaag als kerken zou opbreken.

Deze kritiek op het verleden van onze kerken komt in een tijd dat er juist grote behoefte is 
aan zaken als persoonlijke ervaring en beleving. Je zou kunnen spreken van een geest die 
door de Gereformeerde Kerken waait. En niet alleen door deze trouwens. Het gaat om een 
geest die zich sterk maakt in heel de westerse wereld.
Laat ik vooropstellen dat ook de Bijbel ons leert dat een mens uit meer bestaat dan verstand. 
Je hoeft er maar even voor in het boek van de Psalmen te bladeren en je komt tal van 
uitdrukkingen tegen die duidelijk maken dat ook de emotionele kant van een mens van 
groot belang is. Het gaat daarom natuurlijk om de juiste balans tussen verstand en gevoel. 
Nu is het niet zo dat er alleen sprake is van een goede balans, wanneer er zowel voor het 
gevoel als voor het verstand evenveel ruimte is. Er lopen heel wat mensen rond bij wie het 
gevoel een wat grotere rol speelt dan het verstand, zonder dat we nu direct tot het oordeel 
moeten komen dat deze mensen uit balans zijn. Er kan en mag ook sprake zijn van een heel 
persoonlijke balans. De balans tussen verstand en gevoel (ratio en emotie) wordt uiteraard 
ook beïnvloed door de omstandigheden. Er zijn in ons persoonlijke leven altijd momenten 
waarbij nu eens het gevoel, dan weer het verstand meer naar voren treedt. Het waarnemen 
van iemands emotie bij de geboorte van zijn eerste kind rechtvaardigt niet de conclusie dat 
bij zo iemand de balans ver te zoeken is. Dat zou wel het geval zijn als dezelfde persoon ook 
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in de trein voortdurend z’n tranen de vrije loop laat. Omgekeerd mag je uit de betrekkelijke 
zakelijkheid van een rector die zijn leerlingen vertelt van het overlijden van een medeleerling, 
niet concluderen dat de man geen emoties heeft. Hij weet dat het tonen van te veel emoties 
een kettingreactie teweeg kan brengen die uiteindelijk niet meer in de hand te houden is.
Zo kan het ook zijn dat in de kerk de balans ratio - emotie sterk beïnvloed wordt door de 
omstandigheden. Ik kan me goed voorstellen dat in een tijd dat haast alles weer van de 
grond af moet worden opgebouwd, vaak met tegenwerking van anderen, eerder een verstan-
delijk klimaat ontstaat dan een emotioneel klimaat. Er was in en na de Vrijmaking van 1944 
een strijd aan de gang over de waarheid. Ongetwijfeld zullen zich toen ook heel emotionele 
taferelen hebben afgespeeld. Maar naar buiten toe was het een strijd die liep via de kanalen 
van het schrijven van stukken. Geen liefdesbrieven, maar polemieken. Het ging om argumen-
ten. Dat gold ook toen keuzes gemaakt moesten worden in verband met het oprichten van 
allerlei G-organisaties. Ik ga er zonder meer van uit dat er toen ook wel eens te veel een ra-
tioneel klimaat geweest is in de Gereformeerde Kerken. Maar ik heb er geen enkele behoefte 
aan om vanuit de huidige situatie een beschuldigende vinger uit te steken. Ik geloof dat de 
balans in die tijd wat anders lag dan vandaag. Maar dat had alles te maken met de omstan-
digheden waarin de kerk zich toen bevond.

Het is overigens een aardige constatering dat juist mensen die zich aangesloten hebben bij 
de zogenaamde ‘nieuwe Vrijmaking’ zo erg terugverlangen naar de begintijd van pas na de 
Vrijmaking. Dat zijn voor een deel juist de mensen die verweten wordt dat ze in de jaren na 
de Vrijmaking zo rationalistisch geweest zijn. Maar hun verlangen naar vroeger is een heel 
emotionele zaak. Ze verlangen naar een eenheid zoals ze die nu missen, maar welke ze in die 
eerste jaren juist echt beleefd hebben!
Ik ga ervan uit dat die emotionaliteit vroeger ook wel degelijk aanwezig was, maar in een 
wat andere verhouding dan wij vandaag als passend ervaren.

Wij moeten ons ervan bewust zijn dat wij ook wat betreft de verhouding ratio - emotie sterk 
beïnvloed worden door onze eigen tijd. Het postmodernisme zat er allang aan te komen. Het 
einde van de grote verhalen. Het communisme als systeem dat allesomvattend was, is zo 
goed als verdwenen. De Bijbel als vertolker van het grote verhaal van de Ene Auteur, waar-
aan wij ons individuele leven zouden moeten onderwerpen en aanpassen, is voor velen gede-
gradeerd tot een boek vol menselijke getuigenissen. Pastoraal gezien kun je niet meer aanko-
men met het grote verhaal van schepping, zondeval, verlossing en wederkomst om daar het 
leven van het gemeentelid in te passen en een plaats te geven. Nee, in het (post)moderne 
pastoraat vormt het persoonlijke levensverhaal van het gemeentelid het uitgangspunt en 
het is al heel mooi dat wat brokjes uit het evangelie daarin soms nog een rol(letje) kunnen 
spelen.

Het is opvallend dat de EO minder evangeliseert door verkondiging dan door getuigenissen. 
Verkondiging (= het grote verhaal vertellen) gaat over de hoofden van de kijkers en luiste-
raars heen. Getuigenissen (= kleine, persoonlijke verhalen) raken mensen. Zie hoe in het ND 
het hoofdredactionele commentaar in de loop van de tijd steeds korter lijkt te worden en 
het aantal ingezonden stukken steeds talrijker. De opiniepagina mag zich verheugen in veel 
aandacht. Daar zit in feite dezelfde beweging achter. Van voorlichting (met het gezag van de 
deskundige) naar de mening van de niet-deskundigen. Nadat columnist en filmmaker Theo 
van Gogh in november 2004 vermoord was, hebben we wekenlang het commentaar daarop 
mogen horen van toevallige voorbijgangers. Commentaar dat niet gebaseerd was op feiten, 
maar op gevoelens. Het is niet vreemd dat, als in heel onze maatschappij een voorkeur 
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ontstaat voor het emotionele, ook in de kerk de balans veranderen gaat en de meter lang-
zaam van het rationele loopt naar het emotionele.

Daarbij komt nog een zaak die maakt dat ook in kerken er steeds meer ruimte gevraagd 
wordt voor het gevoel en de beleving. We weten allemaal dat mannen en vrouwen in fysiek 
opzicht verschillen. We weten ook allemaal dat hetzelfde geldt voor de psyche van mannen 
en vrouwen. Mannen zijn over het algemeen rationeler ingesteld en vrouwen emotioneler. Tot 
zover zal iedereen het wel met me eens zijn. In het vervolg geef ik niet zozeer een mening, 
maar doe ik slechts een constatering. Ik heb geen cijfermateriaal tot mijn beschikking en als 
zodanig blijft mijn constatering van niet-wetenschappelijke, misschien zelfs wel van emotio-
nele aard. Maar in ieder geval de moeite waard om eens over na te denken.

In onze maatschappij is er een heel sterke beweging die eropuit is dat vrouwen zich eman-
ciperen. De druk voor vrouwen om deel te gaan nemen aan het arbeidsproces is in sommige 
gevallen zo groot, dat er vreemde situaties ontstaan. Zo heb ik nu al meerdere malen 
gehoord dat iemand in volle ernst klaagde: ‘De kinderopvang is tegenwoordig zo ontzettend 
duur dat we van mijn salaris niets meer overhouden en moeten leven van het inkomen van 
mijn man.’ Dat op je eigen kinderen passen in zo’n geval misschien wel zo relaxed is, komt 
niet zomaar meer bij mensen op. Ik geef hiermee aan dat de positie van vrouwen de laatste 
decennia echt radicaal veranderd is. Vrouwen nemen veel meer actief deel aan het maat-
schappelijk leven. Zo ook in het kerkelijk leven. Het is waar, de bijzondere ambten zijn voor 
de zusters van de gemeente niet opengesteld. Desondanks kun je constateren dat zusters de 
laatste jaren een heel prominente rol zijn gaan spelen ook in ons kerkelijk leven. De stapel 
boeken en rapporten over de plaats van zusters in de gemeente groeit en groeit! We zijn dus 
nog niet bij het einde! Als we dan nog even weer vaststellen dat de balans bij vrouwen over 
het algemeen wat meer in de richting van de emotie gaat, dan is het niet zo heel vreemd dat 
ook in onze kerken de roep om meer beleving en meer gevoel aanzienlijk toeneemt. Dan is 
het ook niet verwonderlijk dat er vanuit die ‘nieuwe’ balans heel kritisch aangekeken wordt 
tegen het verleden van onze kerken. En dan is ook te begrijpen dat kerkelijke structuren als 
zaken waar juist mannen tot nog toe haast exclusief een rol spelen, onder grote druk komen 
te staan en voorwerp van ernstige kritiek zijn. Welke kritiek? Ze zijn te rationeel! Ze bieden 
geen ruimte aan emotie en gevoel.

Ik denk dat het van groot belang is dat we inderdaad zoeken naar een juiste balans tussen 
gevoel en verstand. En dat we dat doen door onze eigen tijd niet normatief te maken, maar 
deze met een gezonde portie relativeringsvermogen te bekijken. Dan loop je ook niet zo het 
gevaar dat je de Bijbel met een sterk vertekenende bril op gaat lezen, terwijl je denkt dat je 
die oude en versleten bril juist hebt weggedaan.

In een huwelijk mogen man en vrouw ieder een eigen plaats innemen. Ze mogen ook ieder 
hun eigen inbreng hebben op het punt van rationaliteit en emotionaliteit. Zo mag dat in 
de kerk ook zijn. Als de inbreng van de zusters is dat een nieuwe balans ratio - emotie een 
kerkelijk klimaat tot gevolg heeft waarin nog meer ruimte is voor jong en oud om de Here 
te dienen naar zijn Woord, dan is dat pure winst. Maar samen hebben we ervoor te waken 
dat de balans niet doorschiet. Een kerkelijk klimaat waarin argumenten het moeten afleggen 
tegen emoties, is gedoemd af te glijden naar een samenleven waarin uiteindelijk tranen het 
voor het zeggen hebben en er een soort tirannie van de tranen ontstaat. Dat zou geen goede 
zaak zijn. Spiritualiteit is een gemeenschappelijk geestelijk leven waarin niet alleen rationele 
argumenten het voor het zeggen hebben, maar ook niet alleen de emotie. Spiritualiteit is 
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een geestelijk leven waarin de Geest alle ruimte krijgt om ons hart en hoofd te richten op 
de Christus der Schriften. Dat houdt in dat er altijd de bereidheid moet zijn om zowel de 
emotie als de ratio te toetsen aan de Schrift. Waar die bereidheid ontbreekt, is in feite geen 
sprake meer van spiritualiteit. Wie weigert zijn eigen standpunten en ideeën te toetsen aan 
de Schrift, is gedoemd om deze eigen ideeën en standpunten alleen maar te kunnen hand-
haven door een karikatuur te maken van willekeurig elk ander standpunt. Dat betekent het 
einde van een echte gemeenschap. Het is precies het omgekeerde van waar de Here ons toe 
oproept.

Zwakke plekken

Hier stuiten we op een heel zwak punt in ons kerkelijk samenleven. Wij hebben de neiging 
om te denken dat er op het Woord van de Here maar één antwoord mogelijk is. En dat dat 
in de meeste gevallen dan het antwoord is dat wij zelf geven, zal na bovenstaande niet 
verbazen. Vanuit het verleden van onze kerken is daar iets van te begrijpen. Uitgaande van 
de veronderstelling dat de balans in het begin van de tweede helft van de 20e eeuw te veel 
in de richting van het verstand en het verstandelijke is uitgeslagen, valt te begrijpen dat 
de antwoorden geformuleerd werden via logische en rationele lijnen. Er valt dan niet aan 
te ontkomen dat een som als 3 plus 3 maar één antwoord kent en dat is 6. Zowel 5,9 als 
6,1 vallen dan buiten de mogelijkheden. Zo is er in de jaren zestig en zeventig wel eens een 
klimaat geweest waarin een goed gereformeerd ouderpaar zijn kinderen eigenlijk alleen 
maar naar het gereformeerde onderwijs kon sturen! Ook al bracht dat vaak hoge kosten met 
zich mee. Maar een ander goed antwoord op de belofte van de doop was toen nauwelijks 
mogelijk. 3 plus 3 was gewoon 6!

Intussen ligt de balans wat anders. Meer aan de kant van het gevoel. Je zou je dus kunnen 
voorstellen dat er geredeneerd wordt dat ieder mens zijn eigen gevoel heeft, en dat ieder 
mens dan zijn of haar eigen antwoord kan en mag geven op het Woord van de Here. In 
theorie is dat ook zo en wordt dat ook beweerd. Maar in de praktijk blijkt dat we, hoe ‘gevoe-
lig’ we ook geworden zijn, er grote moeite mee hebben om andere antwoorden te accepte-
ren dan die we zelf geven. Zelfs het tolereren van zulke andere antwoorden blijft moeilijk. 
Degenen die vernieuwingen in de eredienst voorstaan, hebben in de regel grote moeite met 
het standpunt van degenen die juist bezwaren hebben tegen vernieuwingen. Blijkbaar mag 
ieder in theorie wel zijn eigen antwoord geven, maar in de praktijk sluiten die verschillende 
antwoorden elkaar nogal eens uit.

Hier wordt een volgende zwakke plek zichtbaar: de antwoorden die wij geven in concrete 
situaties, zijn heel vaak geen antwoorden op de ‘Woorden’ van de Here, maar op stellin-
gen en standpunten die anderen hebben ingenomen. Ons antwoord wordt bepaald door 
het woord van medemensen en minder door het Woord van de Here. Laat ik als voorbeeld 
daarvan geven de reacties op het vrijgeven van (sommige) liederen uit het Liedboek voor de 
Kerken. Hoe moeilijk blijkt het in de praktijk om de voorgestelde liederen te beoordelen op 
grond van uitsluitend de inhoud (schriftuurlijk verantwoord). Heel vaak speelt in de beoorde-
ling ook mee het loutere feit dat zo’n lied opgenomen is in het Liedboek en dat er van de 
dichter ook andere liederen bekend zijn die inhoudelijk af te keuren zijn. Tegelijk kan heel 
sterk meespelen dat juist sommige, door ons al in een bepaalde hoek geplaatste broeders 
en zusters, de selectie liederen uit het Liedboek omhelzen. Hieruit wordt duidelijk dat onze 
standpunten geregeld ingenomen worden als reactie op de standpunten van anderen en 
niet zozeer als antwoord op het Woord van de Here.
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Huidige situatie: een globale analyse

Aangestuurd door de Geest

Nu lijkt het er misschien op dat ik hierboven beweer dat elk woord en elke daad een reac-
tie behoort te zijn op het uitgesproken Woord van God. Heel onpraktisch, en feitelijk ook 
onmogelijk. Maar het gaat mij er natuurlijk om dat ons leven, met alles wat we daarin doen, 
denken en zeggen, aangestuurd wordt vanuit het serieus rekening houden met wat de Here 
in zijn Woord tegen ons zegt. Laten we ons ervan bewust zijn dat in veel gevallen ons leven 
aangestuurd wordt door een (onbewuste) reactie op wat anderen zeggen en doen. Dat hoeft 
op zich geen bezwaar te zijn, als die reactie maar wel in het ruimere kader staat van een 
antwoord aan de God die ons leven radicaal wil veranderen om zo ons het leven met Hem te 
kunnen geven. Het lijkt me een belangrijke zaak dat we onszelf onderzoeken in hoeverre we 
ongemerkt toch afwijken van het bijbelse principe, dat we ons leven inrichten als een dank-
baar antwoord op wat de Here ons niet alleen in belofte, maar ook metterdaad geeft. Zodra 
we uit het oog verliezen dat ons leven in werkelijkheid pas leven is als het reageert op de 
wonderen die de Here ons toedeelt, wordt ons leven als dat van de baron van Münchhausen, 
die zichzelf aan z’n eigen haren uit het moeras probeert te trekken. De bodem is weg onder 
ons, maar we hebben het niet in de gaten. Het is daarom zaak om zo vaak wij kunnen, het 
licht van het Woord van de Here te laten schijnen over ons doen en laten. Daarbij mag een 
geregelde kerkgang niet ontbreken. Immers, juist in de erediensten gaat het Woord van de 
Here open. Maar we mogen ons niet tevreden stellen met het met regelmaat bezoeken van 
kerkdiensten. Ook op andere dagen van de week zullen we telkens het krachtenveld van het 
Woord van de Here moeten zoeken om een gepast antwoord te kunnen formuleren in ons 
leven van iedere dag. Spiritualiteit beperkt zich nadrukkelijk niet tot de zondag, maar door-
trekt ons hele leven en maakt het tot een leven waarin de Geest van Christus nooit meer tot 
rust komt.
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5. De praktijk van het 
spirituele leven
Inleiding

In het vervolg wil ik nagaan hoe wij als christenen dat spirituele leven niet alleen vorm 
kunnen geven, maar ook vorm behoren te geven. Daarbij moeten we wel bedenken dat we 
niet vanuit een nulpositie beginnen. We hebben niet een bouwpakket gekocht dat er nu op 
wacht door ons in elkaar gezet te worden om zo een spiritueel leven te gaan vormen. Als u, 
misschien mee door dit boekje, op zoek bent naar een bewuster leven voor het aangezicht 
van de Here, mag u dat zien als een bewijs dat de Heilige Geest met u bezig is. En in feite 
is dat precies de belofte die we bij onze doop gekregen hebben: de Geest woont en werkt in 
ons vanaf het begin. Dat is een belangrijk gegeven! Het betekent namelijk dat de Here al 
naar ons toekwam met zijn heil op een moment dat wij zeker niet in staat waren om Hem 
daartoe uit te nodigen. Als wij dan nu, naar ik aanneem volwassen geworden, nadenken over 
ons leven voor de Here, dan stappen we als het ware halverwege in. We staan allang niet 
meer aan het begin. Er is in ons leven al heel wat activiteit van de Geest geweest. En ons 
nadenken over al deze dingen kan niet anders dan gezien worden als een zaak waarin de 
Geest al heel duidelijk aan het werk is.

In feite kan alleen de Schepper zich losmaken van zijn schepsel en het dan analyseren en 
beschouwen. Wij kunnen ons niet losmaken van onszelf. Wij kunnen niet boven onszelf gaan 
staan en onszelf dan gaan beschouwen. Dat beschouwen van onszelf kunnen wij alleen als 
schepsel doen en dan ook alleen nog maar van binnenuit. Wij kunnen ons niet losmaken van 
de plaats waar wij ons bevinden.
Ik besef dat deze bewering wat filosofisch aandoet. Toch meen ik dat het van uitermate groot 
belang is dat we ons ervan bewust zijn dat wij alleen naar ons eigen leven kunnen kijken van 
binnenuit. Dat maakt ons bescheiden. Het maakt ons ook voorzichtig. Al te stellige woorden 
passen niet bij iemand die in het spreken nog niet verder gekomen is dan stamelen. En in 
het beschouwen van onszelf zullen we daar zeker rekening mee moeten houden. Als een kind 
door zijn vader op de zesde trede van een ladder is neergezet, mag zo’n kind best naar broer-
tjes en zusjes roepen: ‘Kijk eens hoe hoog ik sta’, maar het kind mag daarbij niet vergeten 
dat het zo hoog is neergezet door vader en dat het niet zelf tot de zesde trede is opgeklom-
men. En hier zijn we weer terug bij de grondgedachte dat ons leven altijd een antwoordend 
leven zal moeten zijn. Het leven behoort een reactie te vormen op wat de Here God al aan 
grote dingen gedaan heeft. Laten we die grote dingen zijn heilshandelen noemen. Daarin 
is alles samengevat wat de Here doet om ons leven te redden uit het moeras van de zonde. 
Met het doel om dat leven tot een stralend en aan zijn doel beantwoordend leven te maken.
Wie het heilshandelen van God op waarde wil schatten, zal zichzelf moeten leren kennen, 
ook in relatie tot de naaste en de natuur waarin hij geplaatst is. Daarnaast zullen we ook 
moeten ontdekken wat het doel is van ons leven om tot een passend antwoord te komen op 
het heilshandelen van God.
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Wie ben ik?

De vraag die ons nu eerst bezig zal houden, is wie wij zijn als reactie op Gods heilshandelen. 
Hoe kijk ik tegen mijzelf aan als ik heel bewust kennis neem van het handelen van God ten 
behoeve van mijn leven? Hiervoor stelde ik al dat we niet vanuit een nulpositie beginnen. Wij 
hebben al een zekere kennis van wat de Here doet en gedaan heeft.

Johannes Calvijn begint zijn magistrale Institutie met het vaststellen dat ‘de kennis van 
God en de kennis van onszelf ten nauwste aan elkaar verbonden zijn …’ (boek I, hoofdstuk 
1,1). Wie God niet kent, kent ook zichzelf niet. Laten we nog even denken aan het voorbeeld 
van dat jongetje dat door z’n vader op de zesde trede van de ladder is neergezet. Zodra het 
jongetje een blinde vlek zou hebben waardoor hij z’n vader niet meer zag, zou hij zomaar de 
indruk krijgen dat hij het zelf tot de zesde trede gebracht heeft. Het is dus van belang om 
eerst naar God te kijken en dan pas naar jezelf. Nu kun je God alleen maar kennen vanuit 
zijn eigen openbaring. Als God Zich niet geopenbaard zou hebben aan ons, dan zouden we 
ook wat betreft onszelf volledig in het duister tasten. Ongetwijfeld zouden we dan wel een 
beeld van onszelf hebben, maar dat beeld zou letterlijk extreem subjectivistisch zijn. Gelukkig 
is dat niet het geval. God laat Zich kennen in en door zijn Woord. En met dat Woord in de 
hand kunnen wij ook zijn heilsdaden ontdekken en herkennen.

Het eerste wat we dan zullen moeten belijden, is dat er met ons als mensen blijkbaar heel 
wat aan de hand is, dat God zulke dingen moet doen als beschreven in zijn openbaring. Je 
zou kunnen zeggen dat het ontdekken van de grootte van het offer dat God bracht in zijn 
Zoon, alles zegt van hoe het met ons gesteld is buiten dat offer om. Ik ben er een beetje 
beducht voor te beginnen met het spreken over de liefde van God, die blijkt uit dat enorme 
offer. Als mensen leven wij in een situatie waar liefde opgewekt wordt door iets buiten de 
persoon die liefheeft. Ga je met dit concept kijken naar alles wat de Here aan liefde toont, 
dan zou je zomaar op een verkeerd been gezet worden voor wat betreft je eigen positie. Gods 
grote liefde zou dan immers z’n oorzaak vinden in iets wat zich in ons mensen bevindt. Je 
zou zomaar zeggen: God had ons zo lief, dat Hij er zijn eniggeboren Zoon voor heeft opgeof-
ferd. Nu lijkt dit te kloppen met de bekende tekst uit Johannes 3:16: ‘Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad …’ Maar het moet opvallen dat Johannes uit de mond van de Here 
Jezus niet noteert dat het Gods liefde voor de mensen was, maar zijn liefde voor de wereld. 
Daarmee wordt bedoeld het resultaat van zes scheppingsdagen. Dat is de mens én alles 
wat aan die mens is toevertrouwd. De liefde van de Here concentreert zich dus niet op de 
mens als zodanig, maar op de mens als een schepsel van God. God wil die mens met alles 
waarover deze gesteld is, niet prijsgeven aan de satan. God wil dat wat Hij geschapen heeft, 
niet loslaten als een mislukt experiment. Dan zou op dat punt de satan immers gewonnen 
hebben. Het werk van Gods handen zou door toedoen van de satan mislukt zijn. Maar dat 
laat God niet toe. Hij heeft zijn hele schepping, alles waarvan hij uitsprak: ‘het is (zeer) goed’, 
zo lief dat Hij die schepping gaat redden door de gevallen mens op een wondere manier te 
verlossen. Dat zegt dus in feite veel meer van God dan van die mens. De liefde van Gods 
kant is en was volledig eenzijdig. Prachtig komt dat uit in de kinderdoop. Een kind van gelo-
vige ouders heeft nog geen tijd gehad om zijn liefde aan de Here aan te bieden. Ja, voordat 
het kind ook maar iets heeft kunnen doen, heeft de Here al ingegrepen. De liefde kwam 
volledig van één kant. En dat is des te meer bijzonder omdat het in het kind gaat om een 
kind van Adam. In zonde ontvangen en geboren (doopformulier; Ps. 51). Hoe klein het ook is, 
het heeft al een hart dat niet klopt voor de Here. Een torenhoge schuld, zonder dat het ook 
nog maar iets gedaan heeft! Dat wij dan toch, met onze kinderen, opgenomen mogen zijn in 
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die eenzijdige en totaal onverdiende liefde van God, drijft ons tot een gepast antwoord. En 
dat antwoord kunnen we zoeken in een heel leven dat er voor niemand anders meer wil zijn 
dan voor de Here.

Maar ook in het kijken naar onszelf zit in feite al een antwoord op die ongekende liefde. Het 
antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ zal alle ruimte moeten laten voor de dankbaarheid.
Juist daarom ben ik huiverig voor de, onder ons steeds meer gebruikte, uitspraak: ‘Je bent 
een parel in Gods hand.’ Het kost geen moeite die uitdrukking op een goede manier uit te 
leggen. Maar sec doet deze uitdrukking tekort aan de werkelijkheid. Ze gaat te kort door de 
bocht. En ze kan zomaar de indruk wekken dat Hij, omdat ik een parel in Gods hand ben, 
zo’n hoge prijs voor mij betaald heeft. We raken hier een subtiel, maar belangrijk onder-
scheid. Heeft de Here mij gekocht vanwege mijn grote waarde of is mijn waarde zo groot 
geworden door de prijs die Hij voor mij betaald heeft? Als ik het zo vraag, zal een antwoord 
niet moeilijk meer te geven zijn. Dat laatste is ongetwijfeld waar. Tegen de achtergrond van 
mijn natuurlijke afkomst (kind van de gevallen Adam) is het correcter te stellen dat ik een 
parel geworden ben. Mijn waarde ligt niet in mijzelf, maar in Christus. De prijs die Hij betaal-
de, die maakt mij zo waardevol. Namelijk voor zijn Vader!
Het is volkomen legaal om uit de hoogte van de prijs die voor ons betaald is, iets te conclu-
deren over de liefde van God. Zolang we dus maar vasthouden dat die liefde er al was toen 
er van onze kant nog op geen enkele manier sprake was van (antwoordende) liefde.

Tegelijk lijkt het me zuiver als we uit de grootte van het offer van de Here Jezus ook nog een 
andere conclusie trekken. En die conclusie heeft opnieuw te maken met het goed tegen jezelf 
aankijken. Het feit dat er zo’n hoge prijs betaald werd, zegt namelijk niet alleen iets over de 
in beginsel eenzijdige liefde van God. Het feit dat er zo’n hoge prijs betaald moest worden, 
zegt ook iets van de diepte van de ellende waarin wij ons als mensen gebracht hadden. Wie 
met Goede Vrijdag z’n oren open houdt, wordt niet optimistisch over zijn eigen verleden. 
Het moet toch wel heel erg met ons zijn geweest, dat er zo’n onvoorstelbaar lijden heeft 
moeten plaatsvinden door de eigen Zoon van God! Naar mijn overtuiging behoort het bij de 
oprechte dankbaarheid dat je je schuld volkomen serieus neemt. En het behoort daarom ook 
bij de oprechte dankbaarheid als je op een eerlijke manier tegen jezelf aankijkt. Het wonder 
van wat en wie je mag zijn in Christus, kun je alleen maar zien en waarderen als je ook weet 
wie je bent en was buiten Christus. Als we stellen dat Gods heilsdaden t.a.v. ons zich concen-
treren in de Persoon en het werk van Christus, dan mogen we zeggen dat we onszelf alleen 
kennen door Christus te leren kennen. Calvijn had volkomen gelijk toen hij in de eerste para-
graaf van het eerste boek van zijn Institutie stelde dat het kennen van God en het kennen 
van onszelf onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Het is voor onze spiritualiteit van uitermate groot belang hoe we tegen onszelf aankijken. 
Een leven voor het aangezicht van de God die zijn eigen en geliefde Zoon als losprijs gaf, 
mag eenvoudig geen leven zijn dat door een mistaxatie van eigen toestand een ernstig 
(wellicht onbewust) tekort aan dankbaarheid vertoont. Bijbelse spiritualiteit veronderstelt 
een juiste zelfkennis, die zich mee laat bepalen door Gods openbaring met betrekking tot zijn 
ongekende heilsdaden.

Mijn naaste

Opnieuw is het goed te bedenken dat we, als we zomaar naar onze naaste kijken vanuit 
onszelf, daarmee wel zelf in het middelpunt blijven staan. Het lijkt me daarom redelijk dat 
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we, als we naar onszelf kijken vanuit het heilshandelen van de Here, dat ook doen als we 
naar onze naaste kijken. De naaste hoort net als ik zelf tot de geschapen wereld, die God zo 
liefhad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Gods liefde en Gods handelen strekken 
zich dus ook uit naar mijn naaste. Dat houdt in dat een spiritueel leven zich niet kan beper-
ken tot de relatie met de Here, maar dat bijbelse spiritualiteit zich ook uitstrekt tot het leven 
met de naaste. Op zich hoeft dat niet te verwonderen. Kijken we naar de samenvatting van 
de wet die de Here Jezus geeft, dan zien we dat niet alleen de verhouding met God, maar 
ook die met de naaste behoort tot het leven dat volledig onder het beslag van de wil van 
God gelegd wordt.

Als de Here Jezus ons beveelt de naaste lief te hebben, is het goed te bedenken dat het in 
die liefde gaat om een geschenk dat gedeeld mag worden. Bij het leren ontdekken wie we 
zelf zijn, zagen we immers dat er van nature in ons hart geen liefde is. Als we dan toch de 
opdracht krijgen de naaste lief te hebben, kan het niet anders of het gaat dan om gekregen 
liefde, die gedeeld mag worden (1 Joh. 3:16,17). Liefde is een geschenk dat z’n vervulling 
vindt zodra het de ander gevonden heeft. Dat betekent, dat zodra wij leren zien dat ook 
onze naaste object is van Gods heilshandelen, onze spiritualiteit een missionaire trek gaat 
vertonen. De naaste is geen concurrent van mijn ik, maar een mede-erfgenaam van de liefde 
van God, die Hij ook via mij wil geven aan anderen. Professor J. Kamphuis benadrukt dat in 
de godsvrucht, we kunnen ook zeggen in de spiritualiteit, een duidelijk missionaire trek zit. 
Godsvrucht brengt wel tot isolement, maar dat mag ‘nooit verworden tot een “ons kent ons”- 
mentaliteit’ (J. Kamphuis, p. 26). De kerk mag dus nooit een gesloten kring worden, maar ze 
moet uitzicht houden op heel de wereld.

Onbewust horen wij in de term ‘naaste’ vaak iets als de ‘ander’. Als we spreken over de 
ander, veroorzaakt dat een gevoel van afstand. Die afstand is juist afwezig in de term naas-
te. Het mooie van de term naaste is juist dat ze aangeeft dat er sprake is van een nauwe 
relatie. Het gaat om iemand die naast je staat en die je het meest nabij is. Daar heb ik niet 
voor gekozen, maar de Here geeft mij die naasten. Daarom wil Hij dat ik er vanaf nu wel 
voor kies. In het heilshandelen van de Here heb ik niet een voorsprong of een streepje voor. 
Zodra dat wel het geval zou zijn, zou de genade z’n genadekarakter verloren hebben. Maar 
juist de genade maakt dat mijn naaste evenveel recht op mijn liefde heeft, omdat ikzelf die 
liefde van Christus ook uit genade gekregen heb. Van christenen mag daarom verwacht 
worden dat ze niet alleen oog hebben voor de verre naasten, maar ook hart. Zeker vanuit 
de gedachte dat wij als kinderen van Adam medeverantwoordelijk zijn voor de ellende in de 
derde wereld, zullen we ook zorg en liefde mogen tonen aan mensen in nood.

Het kijken naar de naaste vanuit het heilshandelen van God kan zich in ons leven niet 
anders vertalen dan een uit dankbaarheid delen met onze naasten wat ook wij zelf onver-
diend ontvangen hebben.

Hoe kijk je naar de natuur?

Je hebt mensen die beslist geen stukje biefstuk zullen eten omdat daar een rund voor moest 
sterven (vegetariërs). Zelfs zijn er mensen die geen melk drinken en geen kaas eten, en die 
ook geen leren schoenen dragen, omdat al deze producten afkomstig zijn van dieren (vega-
nisten; straight edge). Daartegenover zijn er ook mensen die er geen been in zien om paté 
van ganzenlever op hun brood te smeren of die met genoegen naar de tv kijken als daar 
getoond wordt hoe jonge zeehondjes om hun mooie velletje doodgeknuppeld worden.



Leven met God

38

We zouden ons als minder extreme christenen kunnen concentreren op de wat neutralere 
vraag: ben ik zondig als ik de lege batterijen uit mijn diskman gewoon in de vuilnisbak 
deponeer? Expres stel ik deze vraag op deze plaats, omdat ik uit ervaring weet dat hier heel 
verschillend op geantwoord wordt. En dat geeft aan dat we er veel beter aan doen aan een 
andere kant te beginnen in het nadenken over wat onze houding zou moeten zijn tegenover 
de natuur en het milieu.

Als spiritualiteit een leven is geleid door de Geest van de Here, voor het aangezicht van God 
en samen met de naaste, dan valt het niet moeilijk te begrijpen dat we zo’n spiritueel leven 
niet leiden in het luchtledige. We zijn door onze Schepper in een door Hem bepaalde tijd op 
de door Hem gemaakte aarde geplaatst. Die aarde behoort tot de geschapen wereld, die 
God zo liefhad, dat Hij zijn enige Zoon vanuit de hemel naar haar toe gezonden heeft. En 
dat betekent dat we ook de aarde niet los mogen zien van het heilshandelen van God. Denk 
alleen maar aan het met verlangen uitzien van de schepping naar het moment dat ook zij 
bevrijd zal worden uit de slavernij van de vergankelijkheid (Rom. 8:21). Wie de schepping 
daarom los ziet van het heilshandelen van God, kan gemakkelijk het milieu gaan vergodde-
lijken. Maar voor hetzelfde geld kan hij het milieu ook tot zijn slaaf gaan maken. Uiteraard is 
beide niet de bedoeling. In de Bijbel komen we het begrip ‘rentmeesterschap’ tegen. Daarin 
wordt de plaats van God als Schepper en Eigenaar gehonoreerd en tegelijk ook de plaats 
van de mens als verantwoordelijke voor het welzijn en voortbestaan van alles wat hem is 
toevertrouwd.

Ik denk dat op de keper beschouwd wij als kinderen van de Here het er niet zo best afbren-
gen als rentmeesters. Laten we maar zeggen dat we veel slordiger omgaan met de natuur en 
het milieu dan zou passen binnen een bewust spiritueel leven. Tegelijk is er ook een andere 
kant. We moeten ons niet laten verleiden tot een krampachtig omgaan met de schepping, 
alsof wij alles hier en nu moeten conserveren voor een ononderbroken eeuwigheid. Het is 
goed te bedenken dat wij erfgenamen zijn van de aarde, maar niet van de aarde zoals die 
zucht en in barensnood is. Het is ook niet zo dat wij door onze noeste rentmeesterarbeid de 
aarde kunnen laten stoppen met zuchten en kreunen. Paulus spreekt erover dat de aarde in 
verwachting is. Dat wijst vooruit (Rom. 8:22). Wij mogen een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde verwachten (Jes. 65:17). Het is dus niet zo dat we wat wij vandaag uitsparen, morgen 
als erfenis ontvangen. Er zijn voldoende aanwijzingen in de Bijbel die ons de vrijmoedig-
heid geven om te genieten van wat de Here ons vandaag al geeft. Wie in de ruimte van 
Gods handelen tot heil gesteld is, hoeft niet bekrompen te zijn in het gebruikmaken van 
die ruimte. Bekrompenheid zou rieken naar ondankbaarheid of angst. Me dunkt dat op de 
bruiloft te Kana een behoorlijke hoeveelheid wijn aanwezig was. De Here Jezus werkt daar 
zelf aan mee. Het gaat erom dat het genieten niet gaat ten koste van onze relatie met God 
(slavernij) of onze naaste (diefstal) of de natuur (afbraak). Laten we voorkomen, dat ons als 
christenen het verwijt treft dat we ons weinig gelegen laten liggen aan het milieu, omdat wij 
een nieuwe aarde verwachten. Zo’n slordige houding zou buitenstaanders op een verkeerd 
been zetten en een tekort aan dankbaarheid betekenen naar God toe.

Een spiritueel leven houdt rekening met het feit dat het in de natuur gaat om meer dan een 
vingerafdruk van de grote Schepper. Dankbaarheid dat Hij ons meer geeft dan het zand van 
de woestijn, zal ons wegen doen vinden om in ons genieten en gebruiken de Schepper als 
Gever te erkennen, de naaste niet tekort te doen en de aarde niet uit te buiten.
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Wat is mijn doel op aarde?

Hoe lang er mensen op onze aarde wonen, weet ik niet precies. Ik kan begrijpen dat de 
wetenschap daar wel erg nieuwsgierig naar is. Hoewel moderne inzichten grote vraagtekens 
zetten bij de reconstructie die ons door de gangbare evolutietheorie wordt voorgeschoteld, 
mag deze evolutietheorie zich nog altijd in een haast grenzeloze belangstelling verheugen. 
Met name in ons eigen land wordt deze theorie (dit geloof) met grote ijver verdedigd, alsof 
het om een volledig bewezen zaak gaat. Op het moment dat een minister van Onderwijs de 
discussie wil aanslingeren tussen mensen die aanhangers zijn van deze theorie en weten-
schappers die meer geloven in de theorie van ‘Intelligent Design’ (ID), valt een groot deel 
van de Tweede Kamer over deze minister heen. Blijkbaar is het voor voorstanders van de 
evolutietheorie volledig onbespreekbaar of er bij het ontstaan van de aarde misschien ook 
sprake kan zijn geweest van sporen van een ontwerp in plaats van alleen maar een ‘schit-
terend ongeluk’.

Het zal dus duidelijk zijn dat binnen de evolutietheorie weinig plaats is voor de gedachte 
dat de mens er zou zijn voor een hoger doel. Ja, het enige doel dat bedacht zou kunnen 
worden, is dat de mens een functioneel schakeltje mag vormen in een proces dat zich naar 
een onbekend hoogtepunt evolueert. Maar omdat de meeste mensen aan dat hoogtepunt of 
einddoel zelf geen deel zullen hebben, is het logisch dat binnen dit evolutiedenken de mens 
er voornamelijk is voor zichzelf. De mens is doel in zichzelf. Vandaar dat waar het feit van de 
schepping ontkend wordt, het hedonisme (= genot als hoogste doel) zich schaamteloos kan 
manifesteren. Waarom zou je immers niet verliefd worden op genot als je alleen maar voor 
jezelf op deze aarde bent?

Daar staat tegenover dat wie uitgaat van een schepping door God, niet ontkomt aan de 
vraag waarom God de mens geschapen heeft. Het is natuurlijk wel heel menselijk gerede-
neerd, maar daarom niet per se fout als we stellen: God moet er op een bepaalde manier 
toch enig belang bij gehad hebben om de mens te scheppen.

Belangrijk is het te beseffen dat we het doel van het mensenleven alleen ontdekken kunnen 
als we ons in zekere zin losmaken van onszelf. Dat is een bezigheid die ons niet bepaald in 
het bloed zit. Als mensen zijn we immers geneigd onszelf als middelpunt van het heelal te 
beschouwen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat we dachten dat de aarde, onze woon-
plaats, letterlijk het middelpunt van het heelal was en dat de zon daarom om de aarde draai-
de. Nu heeft de wetenschap dat misverstand inmiddels uit de weg geruimd, maar daarmee 
zijn we als mensen niet echt bescheidener geworden. Integendeel. De aarde mag dan slechts 
om de zon draaien, maar wij voelen ons als aardbewoners nog steeds in het middelpunt van 
alle dingen staan. Wat jij ziet, is de werkelijkheid. Je beleeft het hele bestaan vanuit jezelf.

Wat ons verteld wordt in Genesis 1-3, maakt ons nu juist daarvan helemaal los. Het verslag 
van de schepping zet ons ook als mensen op onze plaats. Een heel belangrijke plaats, dat 
wel. Maar dus niet in het middelpunt! Een geëvolueerde aap mag dan de korte tijd van zijn 
leven in het middelpunt van zijn eigen leefwereld staan, een schepsel daarentegen maakt 
deel uit van de wereld van de Schepper die hem bedacht en gemaakt heeft. Het doel van de 
mens zullen we derhalve niet in de mens zelf moeten zoeken, maar in God, de Schepper.

Het zal niemand vreemd in de oren klinken als ik noteer dat God de mens gemaakt heeft 
tot zijn eer. Wij dienen als schepselen de eer van God. Het zal echter niet meevallen om dat 
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concreet te maken. Wat is dat: leven tot Gods eer? Hoe heeft God Zich dat ingedacht en hoe 
kunnen wij als mensen voldoen aan dat door God gestelde doel?

Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden hoeven we als mensen niet in conclaaf. 
We hoeven ook niet allerlei computers te hulp te roepen om voor ons de meest ingewik-
kelde formules uit te werken. We kunnen gewoon te rade gaan bij de Here zelf. Hij laat ons 
niet in het duister tasten als het gaat om het doel van ons leven als mensen. Heel duidelijk 
vernemen wij uit het verslag van de schepping dat de Here de mens, anders dan de dieren, 
gemaakt heeft om op een heel persoonlijke manier met die mens om te gaan. God spreekt 
de mens aan (geeft zijn opdrachten) en God spreekt met de mens (wandelde in de avond-
koelte met Adam). Je zou kunnen zeggen: de Here heeft in de mens een schepsel gemaakt 
met wie Hij kan omgaan. Omgang hebben met, dat is hetzelfde als het ouderwetse ‘verke-
ren’. Daarbij moeten we goed in de gaten houden dat het begin van die omgang eenzijdig 
was. Het kwam, zogezegd, van één kant.
De Here God heeft iets wat Hij wil delen. Het woord delen is een modern begrip. Het is 
trendy om te zeggen: ‘Ik wil graag iets met je delen’, of: ‘Wil je nog iets delen met de groep?’ 
In veel gevallen gaat het dan om problemen. Bij de Here God gaat het om delen in de 
zuivere betekenis van het woord. De Here heeft iets wat Hij graag wil weggeven. Hij wil dat 
weggeven op zo’n manier, dat zowel Hij als de ontvanger (de mens) er met volle teugen van 
kunnen genieten. God schept mensen om zijn eigen liefde met hen te delen. God schept 
mensen om met hen Zich te kunnen verheugen over alle werk van zijn handen. De lezer zal 
begrijpen dat het niet zo is dat God de mens nodig heeft om te kunnen genieten. Het is niet 
zo dat Hij zonder de mens zijn liefde niet goed kwijt zou kunnen. God heeft de mens niet 
nodig, maar Hij wil de mens als een schepsel dat delen mag in zijn grote liefde. God wil de 
mens, opdat die samen met Hem kan genieten van de pracht van zijn schepping. Ik formu-
leer het met opzet zo, om te voorkomen dat we blijven steken in een negatieve formulering 
dat we als mens alleen maar geschapen zijn voor God. Dat er in ons leven geen ander doel 
is dan het behagen van God. Zo geformuleerd brengt dat negatieve gevoelens met zich 
mee en daarmee zouden we de gevende God ernstig tekortdoen. Alsof Hij plezierobjecten 
voor Zichzelf geschapen heeft. Nee, God heeft geen ander doel dan zijn schepsel gelukkig 
te maken. Want in dat geluk van zijn schepsel vindt de Schepper zelf geluk en voldoening 
zonder dat Hij voor dat geluk afhankelijk van zijn schepsel is.

Op de vraag wat het doel van ons leven is, wordt dus vaak het antwoord gegeven dat we 
leven moeten tot Gods eer. Hierboven heb ik geprobeerd de gedachte de pas af te snijden 
alsof wij daarmee uitsluitend geschapen zijn om onszelf volledig uit handen te geven en te 
doen wat een ander wil. Die indruk zouden we zomaar krijgen als we beginnen bij onszelf. 
Wij moeten dan afstand doen van allerlei zaken die we in feite graag zouden behouden. Het 
dienen van de Here, het er zijn tot zijn eer, wordt zo een corvee dat we met moeite op ons 
nemen. Een taak die bepaald niet tot dankbaarheid brengt. Het is daarom goed opnieuw te 
beseffen dat het in ons leven gaat om een antwoord. ‘God heeft het eerste woord’ (Liedboek 
voor de Kerken, Gez. 1). Hij kwam met zijn liefde naar de mensen toe. En het voldoen aan het 
doel van ons mensenleven is niet anders dan een gepast antwoord geven op die liefde. God 
deelt iets met ons en dat is zo wonderbaarlijk, dat onze reactie daarop niet anders is dan een 
vreugdevol gebruikmaken van datgene wat de Here deelt. Ik zal proberen dat ook nog op 
een andere manier duidelijk te maken.

Vooral bij jongelui loop ik regelmatig aan tegen grote aarzelingen om hun leven echt in 
dienst te stellen van de Here. Het lijkt alsof ze de indruk hebben dat ze met het dienen van 



41

De praktijk van het spirituele leven

de Here hun eigen leven kwijtraken. Nu is dat in zekere zin ook waar. Maar zo gesteld zijn 
we weer pas halverwege ‘ingestapt’. Het verhaal begint veel eerder dan met de eis dat we 
ons leven in dienst gaan stellen van de Here. De feitelijke situatie is als volgt: Terwijl de Here 
bezig was om met Adam alles te delen, en zo het leven van Adam en Eva tot een volmaakt 
gelukkig en harmonieus leven te maken, namen zij hun leven in eigen hand en gaven dat 
weg aan de satan. Het uitgangspunt van ons leven – als kinderen van Adam – is dus dat 
wij beginnen met niets. We hebben helemaal geen leven. Dat is het ‘in zonde ontvangen en 
geboren en daarom aan het eeuwig oordeel onderworpen’ van het doopformulier. Je wordt 
geboren met een leven dat ten dode is opgeschreven. In zijn grote genade geeft de Here je 
dan je leven terug. Dan moeten wij niet vervolgens gaan zeggen dat we ons leven kwijtraken 
als we het aan de Here geven. Je leven in dienst stellen van de Here is niet een eufemisme 
voor de Here die je je leven afpakt! Integendeel. Door je leven aan de Here te geven (wijden) 
ontvang je het juist terug. Die prachtige symboliek mogen we ook ontdekken in het oudtes-
tamentische dankoffer.

Dankoffers

Wat er ook als voorvoegsel voor het woord ‘offer’ genoteerd wordt, wij zijn geneigd altijd 
de nadruk te leggen op het offerkarakter van een offer. We horen dan in dat offeren het 
woord opofferen en daar zit de gevoelswaarde in van een zaak die gepaard gaat met moeite, 
zweet en tranen. Nu, dat was zeker niet de bedoeling bij het dankoffer. Het dankoffer was 
een vreugdevolle zaak (Ps. 100). Stel je voor: je bent door de Here bewaard op een lange en 
gevaarlijke reis. Je hebt onderweg gebeden of de Here je wil beschermen en veilig thuisbren-
gen. Daarbij heb je geloften gedaan. Je hebt de Here beloofd een offer te brengen als Hij je 
gebed verhoort en je veilig mag thuis komen. De Here verhoort je gebed en de tijd is aange-
broken om je gelofte aan Hem gestand te doen. Je gaat naar de tempel en koopt op de 
veemarkt een schaap. Dat wil je de Here geven als dankoffer. Nu blijkt dat het in dat geven 
bepaald niet om een weggeven gaat. Ja, je doet afstand van je schaap. Je geeft het via de 
priester aan de Here. Maar dan blijkt dat je het grootste deel van het dier in geslachte vorm 
weer terugkrijgt. En de priester geeft dan de opdracht: maak een feest ter ere van de Here. 
Nodig al je familie, vrienden en kennissen uit en richt een feestmaal aan. Je mag feestvieren 
op kosten van de Here! Helemaal gratis dus. Maar er is één voorwaarde: je moet aan alle 
feestgangers vertellen waarom je dat dankoffer gebracht hebt. Vertel maar dat de Here je 
onderweg bewaard heeft. Vertel maar hoe Hij je gebed verhoord heeft. Zo maak je de naam 
van de Here groot!

In het Nieuwe Testament roept de apostel Paulus ons op om ons leven te offeren als 
een Gode welgevallig offer (Rom. 12:1). Hier wordt weliswaar niet het woord ‘dankoffer’ 
gebruikt. Maar ervan uitgaande dat het offer van Christus voldoende is als betaling van 
onze schuld, kan hier door Paulus geen brand- of zondoffer bedoeld zijn. Het gaat erom dat 
we onze lichamen, dat is ons leven, offeren als een dankoffer aan de Here. Naar analogie 
van de dankoffers in het Oude Testament mag je zeggen, dat we ons leven, dat we eerst 
teruggekregen hebben van de Here, Hem aanbieden als een bewijs van onze dankbaarheid. 
De Here geeft ons dan opnieuw ons leven (terug) met de bedoeling dat we dat leven gaan 
gebruiken waarvoor Hij het gegeven heeft. Zeg maar gewoon dat wij de opdracht krijgen 
van ons leven zo’n feest te maken, dat anderen precies kunnen zien waarom we zo dankbaar 
zijn. We vertellen met ons leven als het ware het verhaal van Gods redding. Zo bezien raken 
we dus helemaal niet iets kwijt als we ons leven aan de Here geven. Integendeel: Hij plaatst 
ons leven op het niveau waar het in beginsel weer kan gaan voldoen aan z’n doel en bestem-
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ming: een leven dat mag en kan delen in Gods liefde.

Gulden regel

We ontdekken hier wat ik voor het gemak maar ‘de gulden regel van het echte leven’ 
noem. Het gaat daarin om een voluit spirituele zaak! In een leven dat is losgemaakt van 
z’n bestemming, geldt een regel die we ongetwijfeld allemaal verstaan: van geven word je 
armer. Als je iets weggeeft, dan neemt je bezit af. Het geloof in deze regel maakt het zo 
moeilijk voor mensen om echt te geven. Wij willen ons bezit niet kleiner laten worden, maar 
juist laten toenemen. Vandaar dat mensen vaak voorwaarden verbinden aan hun geven. 
Materieel worden ze armer, maar ze winnen aan invloed. Ze willen als het ware nog een 
vinger in de pap houden als het gaat om de zaken die ze weggeven. Zo kun je via je testa-
ment zelfs nog wel doorregeren tot na je dood! Paulus leert ons echter: ‘Wie iets weggeeft, 
moet dat zonder bijbedoeling doen’ (Rom. 12:8 NBV).

Zodra je het vertrouwen op menselijke rekenkunde hebt ingeruild voor vertrouwen op de 
Here, gaat er een andere regel gelden. Deze: van geven word je rijker. Het gemakkelijkst laat 
zich dat illustreren aan een huwelijk. Het is geen geheim dat veel huwelijken stranden omdat 
na verloop van tijd de huwelijkspartners teleurgesteld zijn in elkaar. Vaak is deze teleur-
stelling te herleiden naar een verkeerd begin. Alle mensen zoeken het geluk. Veel mensen 
denken dat een ander kan bijdragen aan hun geluk. Ze trouwen vanuit het oogpunt dat ze 
met behulp van die ander gelukkig(er) kunnen worden. Ze willen dus in feite hun eigen bezit 
(geluk) vergroten met behulp van een verbintenis met een ander. Hun inzet is niet in de 
eerste plaats de ander gelukkig te maken, want als je je eigen geluk deelt, dan raak je er iets 
van kwijt, zo is de (onbewuste) redenering.
In een leven voor het aangezicht van de Here gaat het anders. De roeping daar is om juist 
de ander gelukkig te maken. Niet geluk te willen ontvangen in de eerste plaats, maar geluk 
te geven. Zodra naar deze regel geluisterd wordt, gebeurt er een wonder. Als beide partners 
niet geluk vragen, maar geluk geven, dan versterkt zich dat op wonderbaarlijke wijze. Net 
zo goed als een echtpaar meer is dan de optelsom van twee personen, zo is ook van beide 
kanten gegeven geluk meer dan alleen maar uitgewisseld geluk. Het wordt dubbel geluk. 
Voor beiden! Van geven word je rijker!

Als je het aandurft je leven te geven aan de Here (wijden), zul je ervaren dat je het leven 
daarmee niet kwijtraakt, maar dat je een leven (terug)krijgt dat alleen maar rijker wordt. Je 
leven gaat hoe langer hoe meer beantwoorden aan het doel dat de Here gesteld heeft aan 
een mensenleven: het delen in Gods liefde en het delen in zijn vreugde over het werk van zijn 
handen.

Conclusie

Als mensen zijn wij er niet voor onszelf. De Here heeft de mensen geschapen voor Zich en 
daarom met een doel. Dat doel onder woorden brengen in de uitdrukking ‘een leven tot 
Gods eer’ is wat mij betreft te statisch en te eenzijdig. God wil met de mens zijn liefde en zijn 
vreugde delen. Was dat al duidelijk in het paradijs, het is nog veel duidelijker geworden in 
de komst van de Here Jezus. Het was intense liefde van de Vader, die Hem zijn Zoon deed 
zenden naar onze aarde (Joh. 3:16). Zodra mensen zich in vertrouwen overgeven aan deze 
liefdevolle God, zullen ze ontdekken dat het leven in dienst van deze God geen verlies, maar 
juist winst betekent (Mat. 10:29). In 1 Timoteüs 6:6 staat het zelfs letterlijk zo: ‘Nu brengt 
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inderdaad de godsvrucht grote winst …’ In plaats van een kortstondig leven dat gedoemd is 
verloren te gaan, ontvangen we een eeuwig leven dat verzadigd mag zijn van een onuitspre-
kelijke vreugde, die zelfs nu al beginnen mag (1 Petr. 1:8,9). Dat betekent: je mag je voor 
altijd koesteren in de liefde van Hem die een onbegrijpelijk hoge prijs betaald heeft om niets 
minder dan zijn liefde te kunnen delen met ons!
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Deel II. 
Een leven van 
toewijding
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6. Een luisterend leven
Bijbelstudie

Inleiding

In het eerste deel van dit boekje zagen we dat wat wij met ons leven doen, altijd een 
antwoordend karakter draagt. Je geeft niet zomaar je leven aan de Here, maar je doet dat 
nadat je ontdekt hebt wat Hij voor jou gedaan heeft. Vandaar dat toewijding van je leven 
aan de Here een dankoffer genoemd kan worden. Dank volgt altijd op iets wat een ander 
gedaan heeft in jouw richting. Laten we een voorbeeld nemen: je krijgt voor je verjaardag 
een boek. Je kent het boek niet. Meestal is er dan in de drukte van het ontvangen van gasten 
niet de gelegenheid om direct kennis te nemen van de inhoud van dat boek. Maar uiter-
aard zeg je ‘dank je wel’ in de richting van de gever. Dat is ongetwijfeld heel echt gemeend, 
hoewel er misschien ook iets inzit van een formule die je beleefdheidshalve uitpreekt. Je bent 
in ieder geval dankbaar voor het feit dat je een geschenk kreeg en dat breng je onder woor-
den met de onder ons gebruikelijke formule ‘dank je wel’.
Als je later het boek gaat lezen en je ontdekt dat de inhoud je raakt en dat er veel verhel-
derende dingen gezegd worden over zaken die je tot nu toe bezighielden, dan groeit als het 
ware je dank. De gever kende je blijkbaar en wist wat je bezighield. Je dankbaarheid wordt 
gevoed en krijgt reliëf door het ontdekken van wat de waarde is van het geschenk dat je 
kreeg.

De Here geeft ons het geschenk van ons leven. Niemand zal ontkennen dat het passend 
is daar een hartelijk ‘dank U wel’ voor uit te spreken. Het feit dat de Here je iets geeft, 
jou, zondaar en rebel, is op zich al reden tot grote dankbaarheid. Het onderzoeken van het 
geschenk, het ontdekken wat het eigenlijk inhoudt wat de Here ons geeft, zal onze dank-
baarheid niet alleen doen toenemen, het zal onze dank ook stem en richting geven.

Om te maken dat onze dankbaarheid niet blijft steken uitsluitend op het niveau van dank 
dat we iets (ons leven) gekregen hebben, is het noodzakelijk het geschenk, de inhoud en de 
waarde ervan te onderzoeken. Daarna kunnen we nagaan op welke manier we onze dank-
baarheid ook vorm kunnen geven.

Studie

Er zouden mooie dingen te zeggen zijn over ons leven. Zeker als de zon in je leven schijnt, 
kun je met een diepe dankbaarheid vervuld zijn en belijden dat de Here je een heerlijk 
geschenk gegeven heeft. Maar zodra de zon voor je achter de wolken verdwijnt, dreigt ook 
de dankbaarheid te verdwijnen. Tenminste als je je uitgangspunt neemt in je eigen leven. 
Wie uitgaat van hoe hij z’n leven op een bepaald moment ervaart, maakt de dankbaarheid 
afhankelijk van eigen stemming en humeur. Het feit dat de Here aan ons allemaal hetzelfde 
geeft, doet al inzien dat onze dankbaarheid zich moet laten leiden door het geschenk en niet 
door hoe wij het ontvangen geschenk ervaren.

In veel kerken bestaat de goede gewoonte om in de maand november een dankdag te 
houden voor gewas en arbeid. Wij houden dan niet van tevoren een inventarisatie om vast 
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te stellen of naar de mening van de kerkleden er voldoende reden tot danken is. We gaan 
ervan uit dat er alle reden tot danken is en stellen deze dank niet afhankelijk van de ervaring 
van individuele gemeenteleden. Dat heeft te maken met het feit dat we de Schrift kennen. 
Daarin wordt ons duidelijk gemaakt welke weldaden de Here ons geeft, niet alleen voor ons 
geestelijke, maar ook voor ons stoffelijke leven.
Tijdens zo’n dankdagdienst vinden er (terecht!) geen getuigenissen plaats van broeders en 
zusters die vertellen mogen van de geschenken die ze het afgelopen jaar ontvangen hebben. 
Dat zou overigens wat mij betreft best bij een andere gelegenheid wel mogen (vereniging, 
bijbelstudieclub o.i.d). Maar tijdens de dankdagdienst gaat de Schrift open, omdat alleen 
de Schrift ons in zekere zin objectief de redenen leert en aangeeft waarom we de Here 
dankbaar mogen zijn. Nu hoeft het ontdekken van de redenen voor onze dankbaarheid 
niet beperkt te blijven tot het luisteren naar een preek op dankdag. Met dit voorbeeld wil 
ik aangeven dat het onderzoeken van de Schriften voor een dankbaar leven een absolute 
noodzaak vormt.

Bijbelstudie

Het aantal bijbelstudieverenigingen neemt af. In grote gemeenten zijn vaak niet meer dan 
één of twee mannenverenigingen te vinden. Vrouwenverenigingen zijn er over het algemeen 
wat meer. Het lid zijn van een jeugdvereniging wordt door jongeren vaak als een verplichting 
ervaren en ook het verzinnen van allerlei listen kan het afhaken van leden niet tegenhouden. 
Bijbelstudieclubs zijn er wel, maar we kunnen rustig stellen dat het, ook ondanks deze bijbel-
studieclubs, met de gemeenschappelijke bijbelstudie niet best gesteld is. Het grootste deel 
van de gemeenteleden neemt er niet aan deel.
Over de persoonlijke bijbelstudie heb ik geen objectieve gegevens, maar mijn indruk is dat 
we ook daar beter maar geen al te hoge pet van op kunnen hebben.

Hoe komt het dat globaal genomen de interesse voor het bewust bezig zijn met de Bijbel 
afneemt? Ik ga daarover geen diepzinnige theorieën lanceren. Laten we het eenvoudig 
houden: ieder mens heeft per dag een beperkte tijd. Ongetwijfeld zullen zich tegenwoordig 
per dag meer zaken aandienen dan vroeger. Zaken die een stevig beroep doen op onze 
aandacht. Maar hoe je het ook keert of wendt, het komt erop neer dat wij als mensen 
zelf onze prioriteiten moeten vaststellen. Als we moeten vaststellen dat er (te) weinig aan 
bijbelstudie/onderzoek wordt gedaan, dan zegt dat zonder meer iets van onze prioriteiten. 
Blijkbaar vinden wij andere zaken belangrijker!

Wij hebben veel van de Here gekregen. En niemand zal willen ontkennen dat we daar de 
Here dankbaar voor moeten zijn. Maar wie niet verder komt dan die vaststelling, is als 
degene die een geschenk krijgt, maar het vervolgens onuitgepakt in de kast legt. Het onder-
zoeken van de Bijbel is niet een manier, maar het is de enige manier om te ontdekken wat 
het geschenk van de Here werkelijk inhoudt. Wie zijn Bijbel opent en onbevangen leest, zal 
ontdekken dat het de Here zelf is, die door zijn Woord tot ons spreekt en ook ons aanspreekt. 
Het openen van de Bijbel is daarom op zich al een bewijs van erkentelijkheid voor het feit 
dat de Here zelf daarin naar ons toekomt. Het openen van de Bijbel is daarnaast ook de weg 
tot een steeds diepere dankbaarheid. Wij leren onszelf kennen niet zoals we onszelf voelen of 
graag willen zijn, maar zoals we in werkelijkheid zijn. Gods Woord houdt ons een spiegel voor 
die niet vertekent. We zien onze onmacht en hopeloosheid. Veroorzaakt door een onweer-
staanbare neiging tot opstand tegen God. Worden we daar vrolijker van? En dankbaarder? 
Nee, natuurlijk niet! Maar de Bijbel vertelt ons veel meer. Ze spreekt ook over God, die in zijn 
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liefde de afvallige mens niet losliet. En dat ook vandaag niet doet. En daar ontstaat ineens 
echte reden tot dankbaarheid.

Ik ben van mening dat het nog altijd een machtige greep is geweest van de opstellers van 
de Heidelbergse Catechismus, dat ze het leerboekje van de kerk hebben ingedeeld in de ons 
bekende drie hoofdstukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is geen geheim dat met 
name dat eerste hoofdstuk (over de ellende) zich bepaald niet in een grote populariteit meer 
kan verheugen. Gewezen wordt dan op de prediking in de kerken van de Gereformeerde 
Gemeenten, waar men als het ware blijft steken in het hoofdstuk van de ellende. Nu, dat 
is inderdaad allerminst de bedoeling geweest van de opstellers van de Catechismus. Maar 
het is ook niet de bedoeling geweest om het hoofdstuk van de ellende als een gepasseerd 
station te beschouwen. Het is waar: wij zijn verlost. Het werk van Christus is volbracht. Maar 
wie niet verder komt dan dat, is als een persoon die bevrijdingsfeest viert zonder stil te staan 
bij de bezetting. Het werk van Christus moet worden toegepast aan een mens die van zich-
zelf midden in de dood ligt (formulier Heilig Avondmaal, Gereformeerd Kerkboek, p. 523). 
Zodra je dat vergeet, wordt je dank ondiep. Je bent als een patiënt die zich niet helemaal fit 
voelt, naar de dokter gaat en met een pil op zak weer naar huis. Na het innemen van de pil 
voel je je weer stukken beter. Fijn. Goeie dokter! Je gaat over tot de orde van de dag. Maar 
dat wordt anders als de dokter je vertelt dat je kanker hebt en je dan met een pil naar huis 
stuurt. Als het medicijn aanslaat, dan ben je diep en diep dankbaar. Je bent niet genezen 
van voorjaarsmoeheid, maar van een gruwelijke en dodelijke ziekte!

Zolang wij de indruk hebben dat het nog wel meevalt met ons, zal onze dankbaarheid voor 
de verlossing nooit die intensiteit krijgen waarop de Here recht heeft. De Bijbel leert ons op 
de juiste manier tegen onszelf en het verlossingswerk van de Here aan te kijken. Het leren 
kennen van de diepte van je eigen val doet versteld staan van het werk van de Here en 
voedt je dankbaarheid tot het niveau waarop je recht doet aan de werkelijkheid.

Bij een open Bijbel jezelf leren kennen

U weet dat koning David Psalm 51 gedicht heeft met als aanleiding zijn zonde met Batseba. 
Ons doopformulier haalt deze Psalm aan in de eerste vraag aan de doopouders: ‘Belijdt u, 
dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei 
ellende, ja zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen, toch in Christus geheiligd zijn en 
daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?’ (Gereformeerd Kerkboek, 
p. 515). In deze vraag vind je de ellende en de verlossing bij elkaar. Eerst wordt de enorme 
ellende onder woorden gebracht en daarna de verlossing uit deze ellende door Christus. Zo’n 
zinnetje: ‘in zonde ontvangen en geboren’ kan zomaar een formule worden die z’n betekenis 
verliest. Zeker als we ervan uit zouden gaan dat deze ‘ellendige toestand’ een zaak is die voor 
ons een gepasseerd station vormt, omdat we door de doop in Christus geheiligd zijn (apart 
gezet zijn). Dat laatste is zeker waar, maar het betekent niet dat we vanaf onze doop volledig 
bevrijd zijn van onze zondige aard.

Het is een zaak van eerlijkheid, juist om de grootte van onze verlossing des te beter te zien, 
dat we volkomen serieus nemen wat David op deze bijzondere manier onder woorden brengt 
in Psalm 51:7. David pleegde overspel met de vrouw van een van zijn bevelhebbers. Dat was 
naast zonde ook nog eens een minne streek: durfde hij wel, die ‘dappere’ David, terwijl Uria 
aan het front was! Het verhaal is echter met deze kwalificatie niet af. Laat me het verhaal 
van David en Batseba met eigen woorden vertellen (2 Sam. 11).
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David, de door de Here gezalfde koning van Israël, was op het platte dak van zijn paleis. 
Ongetwijfeld zal zijn huis iets groter zijn geweest dan dat van zijn dienaren, maar het 
paleiskarakter van zijn huis kwam het meeste uit in het feit dat het boven op de heuvel 
stond (Davidsheuvel). Alle andere huizen (van zijn dienaren) waren lager op de heuvel 
gebouwd. David keek dus als het ware op die huizen neer, terwijl hij zelf geen inkijk had. 
Het kostte David weinig moeite om te zien wat er op het platte dak van het huis van Uria 
gebeurde. Nadat hij navraag gedaan had bij zijn dienaren, stuurde hij ze uit om Batseba 
op te halen. David sliep met Batseba (hoe vaak weten we niet), met als gevolg dat Batseba 
zwanger wordt. Als zij dit aan David laat weten, realiseert hij zich dat hij een groot probleem 
heeft. Hoe kan Batseba immers zwanger worden als haar man Uria aan het front is? David 
probeert dit probleem op te lossen door Uria te laten komen. Hij veronderstelt dat Uria ’s 
nachts dan wel bij z’n vrouw zal slapen, en dat hoeft maar eenmaal gebeurd te zijn en David 
is uit de problemen. Als Uria de eerste avond weigert (uit heel edele motieven!) om bij zijn 
vrouw Batseba te slapen, voert David hem de volgende avond dronken en zal hem ongetwij-
feld aangespoord hebben naar huis te gaan. Uria doet dit echter opnieuw niet. Dan blijft er 
voor David geen andere mogelijkheid over dan Uria de dood in te sturen om zo de schande 
van z’n eigen hoofd af te wenden. Aldus gebeurt. En zo zien we hoeveel David ervoor over 
heeft gehad om zijn zonde met Batseba te verhullen. Eerst wilde hij het doen voorkomen dat 
Batseba zwanger was van haar eigen man en als dat niet lukt, vermoordt David Uria. Zonde 
baart zonde! Dat is nu precies onze ellende!

Als de profeet Natan op een heel beeldende manier de zonde van David aan de kaak gesteld 
heeft, ziet David ineens het vreselijke van wat hij gedaan heeft. Hij heeft illegaal plezier 
gehad en om dat niet uit te laten komen, offert hij heel berekenend het leven op van een 
trouwe dienstknecht. Als de ogen van David door de Here geopend zijn, tekent hij zichzelf 
als iemand, die in ongerechtigheid geboren is en in zonde ontvangen (Ps. 51:7). Zonder deze 
uitdrukking nu helemaal exegetisch en dogmatisch te gaan uitdiepen, wil ik hier de conclusie 
trekken dat David vaststelt dat wat hij gedaan heeft, niet iets is waartoe hij door uiterlijke 
omstandigheden gedwongen is, maar iets wat vanbinnen uit hemzelf komt. Zó is blijkbaar 
het hart van David, waarmee hij geboren is. Zijn hart is tot vreselijke dingen in staat!

Als wij deze gebeurtenis met Davids eigen, door de Geest van de Here geleide reactie 
daarop, overwegen, is het de bedoeling dat wij ons afvragen wat de Here ons daarmee te 
zeggen heeft. De kerk heeft in haar naspreken van de Schrift deze geschiedenis opgevat als 
een aanwijzing hoe het ook met ons natuurlijke hart gesteld is. De Geest leert ons met David 
in Psalm 51 belijden dat we naar onze aard eropuit zijn God en onze naaste te haten. Uit 
eigenliefde! Niet als een gepasseerd station. Niet als een belijdenis over iets wat in een ver 
verleden het geval was, maar als een actuele zaak (HC zd. 3, antw. 5; vgl. ook Rom. 3:10-18, 
waar we een haarscherpe röntgenfoto van onszelf ontdekken). Wie diep doordrongen is van 
waartoe ook ons hart allemaal in staat is, hunkert naar de verlossing door Christus en voelt 
een diepe dankbaarheid groeien als hij in dezelfde Bijbel ook lezen mag van volkomen verge-
ving en afwassing van zonden. Ja, Christus zelf heeft ons opgedragen dit feit zelfs te vieren 
in het heilig avondmaal.

Bovenstaande heeft als doel aan te geven dat we de Bijbel niet dicht kunnen laten als we 
in dankbaarheid de Here een antwoord willen geven op zijn geschenken. De grootte van dat 
geschenk ontdekken we pas nadat we serieus geluisterd hebben naar de tekening die de 
Here in zijn Woord geeft van ons levensprobleem. Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen 
het volgende: ‘Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u 
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zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf 
moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven’ 
(Rom. 12:3 NBV).

Blokkades

Ook als er goede wil aanwezig is om te beginnen met bijbellezen, botst dit streven vaak op 
de weerbarstige realiteit. O ja, we horen wel eens van mensen die pas bekeerd zijn, dat ze 
gewoon niet meer kunnen ophouden met het lezen in de Bijbel. Maar de praktijk in het leven 
van de meeste kerkmensen is heel anders. Het nieuwe is er allang af. Bovendien zijn er heel 
veel gedeelten in de Bijbel, die ons zo op het eerste gehoor niets zeggen. Wie in z’n persoon-
lijke bijbellezing bezig is met de instelling van de oudtestamentische offerdienst (Exodus en 
Leviticus), zal weinig opwinding voelen en evenmin veel stichting ervaren. In ieder geval zal 
hij niet vol verlangen uitzien naar het moment dat de Bijbel weer ter hand genomen kan 
worden om het volgende hoofdstuk over priestergewaden verder te lezen. Veel dingen begrijp 
je gewoon niet. Maar omdat je ervan uitgaat dat het niet zomaar in de Bijbel staat, probeer 
je toch wat te onthouden. En dan word je al snel ontmoedigd, omdat je in een mum van tijd 
de draad kwijt bent. Plichtmatig lees je door, maar het gelezene doet je in feite niets.

Ik vermoed dat het allergrootste deel van de Bijbel eigenlijk langs ons heen gaat. Natuurlijk, 
de hoogtepunten kennen we en we proberen die ook zo te lezen en te overdenken dat we er 
wat aan hebben. Maar we zijn onbewust toch vaak de mening toegedaan dat het allemaal 
wel wat korter gekund had. Prachtig dat de Here ons een brief geschreven heeft, maar het is, 
wat de lengte betreft, wel wat uit de hand gelopen!

Een grote blokkade bij het lezen en bestuderen van de Bijbel is dus onze eigen onkunde. 
Veel gebeurtenissen zeggen ons niets, omdat we ze niet in hun verband kunnen plaatsen. 
We lezen fragmentarisch en als gevolg daarvan ontgaat ons vaak de grote lijn. We missen 
dingen, omdat we wat de tijd betreft, heel ver afstaan van de mensen die in de Bijbel een rol 
spelen. Allerlei gewoonten en regels zeggen ons niets, omdat we kennis van de cultuur van 
de Bijbel ontberen.

Het is als met muziek: als je een onbekend stuk muziek hoort, dan kan het je misschien wel 
boeien, maar het is toch niet meer dan een vluchtige indruk die je zo’n eerste keer krijgt. 
Zodra je een muziekstuk meerdere malen gehoord hebt en het steeds beter leert kennen, 
hoor je in je hoofd steeds meer. Niet alleen de details gaan opvallen, maar je hoort in je 
hoofd hoe de tonen zich ontwikkelen naar een harmonie die je al kent en waar je naar 
gaat verlangen. Niet wat je op één moment hoort, maar de hele context gaat meespelen. 
Er zouden vele voorbeelden te geven zijn, maar laat ik het bij één heel bekend voorbeeld 
houden. De Mattheüs Passion van J.S. Bach. Het slotkoor vormt een oproep, niet om Christus, 
maar om onze zonden te bewenen. Het slotkoor van het tweede deel, ‘Wir setzen uns mit 
Tränen nieder’, sluit aan bij het slotkoor van het eerste deel: ‘O Mensch, bewein dein Sünde 
gross’. Die zonden zijn immers de oorzaak dat Christus moest sterven. De allerlaatste 
maten van deze magistrale passiemuziek laten in een zee van harmonie (zo is de Barok nu 
eenmaal!) één dissonant horen. Schrijnender kan Bach niet aangeven wat onze zonden 
doen en dat er inderdaad alle reden is tot tranen. De harmonie is verstoord. Maar met dat 
die dissonant blijft klinken, groeit het verlangen dat de harmonie terugkeert. En dan, ja na 
slechts… één tel, die voor je gevoel bijna niet eindigt door z’n immense spanning, lost deze 
dissonant zich op in een rustgevende consonant. Alle stemmen en instrumenten hebben de 
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harmonie hervonden. Je zou haast zuchten van opluchting.

Bij het lezen van de Bijbel werkt het net zo. Hoe beter je de Bijbel leert kennen, des te meer 
gaat alles spreken. Je weet waar dingen heenleiden. Je weet waarom ze gezegd worden. Je 
ontdekt verbanden en je gaat je steeds meer verwonderen over de wijsheid van de Here.
Stel dat de Here voldaan had aan onze eerste, stiekeme gedachte dat zijn liefdesbrief aan 
ons wel erg lang is en de Here zou een brief van twee kantjes aan ons gestuurd hebben, dan 
zouden we die brief na enige tijd wel uit ons hoofd kennen. We zouden na korte tijd elkaar 
niets meer te vertellen hebben en er ook niet meer de tijd voor hoeven nemen om eens 
serieus te speuren naar de diepe rijkdom die verborgen ligt in het plan van de eeuwige God.

Al eerder noemde ik het beeld van een diamant die briljant geslepen is. Afhankelijk van de 
invalshoek van het licht komt er een facet tot schitteren. We raken op de Bijbel als Woord 
van de Here nooit uitgekeken. Maar dan moeten we dus wel eerst door dat dooie punt heen. 
We moeten ontdekken dat het mede ons eigen gebrek aan kennis is, die het lezen van de 
Bijbel zo moeizaam doet zijn. Serieus aan de slag gaan en aan de slag blijven, dat zal zeker 
resultaten opleveren. Oefening baart kunst.

Er zijn ook andere blokkades aan te wijzen. We kunnen denken aan ons altijd maar druk zijn. 
De meest gehoorde klacht als het gaat om het geregeld lezen van de Bijbel, is dat de tijd 
ontbreekt. Of dat de rust ertoe ons ontbreekt. Ik zie dit enerzijds als een zaak waar we zelf 
verantwoordelijk voor zijn. Wie zegt dat hij te druk is om geregeld uit de Bijbel te kunnen 
lezen, geeft daarmee precies aan hoe de prioriteiten in z’n leven zijn vastgesteld. Er is ook 
nog een andere kant: laten we niet vergeten dat onze grote tegenstander, de satan, er geen 
belang bij heeft dat wij ons verdiepen in het Woord van de Here. Ik ben ervan overtuigd dat 
de satan ook in ons samenleven als maatschappij een grote invloed heeft. Dat wij in onze 
westerse maatschappij gebombardeerd worden met indrukken, gaat echt niet buiten de 
satan om. Waar wij ook zijn, bij wat we ook doen, er zijn altijd indrukken. Er is bijvoorbeeld 
nauwelijks een plaats te bedenken, waar geen muziek is. Wij horen dat heel vaak niet meer, 
maar daarom is die muziek er nog wel. Ik kom ook wel eens bij mensen bij wie de hele dag 
de tv aanstaat. Niet dat ze er de hele dag naar kijken, maar het is natuurlijk wel een bron 
van impulsen die onbewust op ons afkomen. We krijgen zoveel informatie via de tv, via 
internet, op school en onderweg (borden en reclameboodschappen), dat we allang geen 
tijd meer hebben om alles rustig te verwerken. Bedenk eens wat een macht aan informatie 
je tegemoetkomt in de supermarkt. Voortdurend word je gedwongen om informatie op te 
nemen en keuzes te maken. Vooral informatie die zichtbaar en hoorbaar is, dringt zich aan 
ons op. Bewust en onbewust van onze kant. Laat ik het maar even heel zwart-wit en simplis-
tisch stellen: het kost u en mij weinig moeite om een pak Douwe Egberts koffie van een 
winkelschap te pakken, dat vol staat met allemaal precies dezelfde pakken DE-koffie. Maar 
het kost veel meer energie om datzelfde pak koffie uit het schap in het karretje te krijgen, als 
het staat tussen pakken koffie van vijf andere merken met allemaal verschillende en vooral 
aantrekkelijke verpakkingen. En zo gaat dat natuurlijk niet alleen bij koffie. Als we dan, na 
thuisgekomen te zijn en alles te hebben opgeruimd, wel even een paar minuutjes hebben 
om een stukje uit de Bijbel te lezen, is er eerst al het probleem waar je dat rustig kunt doen. 
Overal zijn mensen, overal is lawaai en drukte. Maar heb je een rustig plekje gevonden, dan 
moet je iets gaan doen wat nog meer energie kost dan horen en kijken. Je moet gaan lezen 
en je moet vervolgens gaan denken. Maar je hoofd zit nog barstensvol andere indrukken. Je 
leest, maar het dringt niet echt tot je door wat je leest. Er is te veel onrust in je hoofd. Als je 
net het stukje nog een keer wilt overlezen, gaat je mobiele telefoon…
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 Gekleurde (lees)bril

Wie herkent het niet als ik stel dat velen van ons een voorstelling van de Here Jezus in hun 
hoofd hebben, die grotendeels gevormd is door de illustraties in de kinderbijbel van Anne de 
Vries. Dat is m.i. niet zo erg. Niemand van ons weet precies hoe de Here Jezus er uitgezien 
heeft, dus welk beeld je ook van Hem hebt, het zal altijd afwijken van de werkelijkheid.

In z’n algemeenheid betekent dit dat we vanuit onze kindertijd voorstellingen meegenomen 
hebben, die heel ons leven een rol blijven spelen. Iedereen zal, bewust of onbewust, nog 
voorstellingen hebben van hoe Abraham zijn zoon Isaak offert, van Simson, die de Filistijnen 
verslaat en van Daniël in de leeuwenkuil. Voorstellingen die gevormd en gevoed zijn door de 
vertellingen van de juf op de kleuterschool of van moeder thuis. Ik moet eerlijk bekennen dat 
ik, als ik de naam Noach hoor, nog altijd de stoere figuur zie van het standbeeld op de Dam 
in Zaandam. Als kind dacht ik dat dit standbeeld een voorstelling was van Noach die de ark 
aan het bouwen was. Uiteraard ben ik er intussen al geruime tijd achter dat het hier gaat om 
een beeld van Tsaar Peter de Grote van Rusland, die in het begin van de 18e eeuw geruime 
tijd in Zaandam verbleef om de scheepsbouwkunst te leren.

Niet alleen beelden en voorstellingen uit onze kindertijd reizen ons leven lang met ons mee. 
Ook later kun je dingen horen of misschien wel zien in een film of op tv, die je beeld van 
bijbelse gebeurtenissen behoorlijk beïnvloeden. Ik heb de langste tijd van mijn leven me 
de geseling van de Here Jezus voorgesteld als een slaan met een gesel op uitsluitend zijn 
(ontblote) rug. Een fragment uit de film The Passion of the Christ maakte mij erop attent dat 
de geseling van de Here Jezus ook andere delen van zijn lichaam kan hebben betroffen. Je 
beeld wordt bijgesteld.
Maar wij kunnen, door de informatie die we krijgen vanuit onze omgeving, vanuit onze 
maatschappij en cultuur, ook zomaar een bril op krijgen die ons de Bijbel toch min of meer 
gekleurd doet lezen. Dat hoeft niet in alle gevallen zo dramatisch en ernstig te zijn. Neem 
bijvoorbeeld een middeleeuws schilderij met een voorstelling van de kruisiging van de Here 
Jezus. Opvallend is dan dat de omstanders bepaald geen Joden zijn, maar gewoon mensen 
die de schilder elke dag op straat tegenkwam. Zelfs hun kleding is typisch middeleeuws. Van 
Jeroen Bosch is een voorstelling van de kruisiging bekend met op de achtergrond een molen-
tje! Misschien bracht zo’n historisch gezien incorrect schilderij het verhaal van de kruisiging 
juist wel heel dicht bij de mensen. In ieder geval kan ik me geen ernstige gevolgen indenken 
van het feit dat de schilder een middeleeuwse bril op had. Het kan natuurlijk ook erger. 
Sommige voorstellingen van het laatste oordeel laten maar heel weinig evangelie zien en het 
is de vraag of de gelovigen daarmee op een juiste manier gemotiveerd werden om werk te 
maken van hun leven voor de Here.

Als we nu even naar onze eigen tijd kijken, dan moeten we vaststellen dat er brillen in soor-
ten en maten zijn, die al dan niet bewust zijn opgezet voordat de Bijbel ter hand genomen 
wordt. Een bekende leesbril is die van het feminisme. Door deze bril gelezen, worden bepaal-
de vrouwonvriendelijke en aanstootgevende gedeelten uit de Bijbel geneutraliseerd door 
ze cultuurgebonden en/of primitief te verklaren. In z’n meest extreme vorm komen we deze 
feministische bril tegen op het moment dat de Here God als een vrouwelijk persoon wordt 
aangesproken. Zo is een vrouwelijke vorm bekend van het Onze Vader (Onze Moeder!). In 
het voorjaar van 2005 werd er in het middeleeuwse Italiaanse stadje Alviano (Umbrië) een 
passiespel opgevoerd, waarbij de rol van Jezus aan het kruis gespeeld werd door een vrouw! 
Er is ook een boek met de volgende titel verschenen en te bestellen bij Amazon.com: Judith 
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Christ of Nazareth. The Gospels of the Bible, corrected to reflect that Christ was a woman. De 
schrijver van deze onzin is mij niet bekend. Let vooral op de (vrouwelijke) naam Judith. Een 
Hebreeuwse lezer merkte op dat de naam Judith de vrouwelijke vorm is van Judas en niet 
van Jezus!
In minder extreme vorm zien we een feministisch trekje in de vertaling van de NBV (2004), 
waar overal in de brieven van het Nieuwe Testament de oorspronkelijke aanspraak ‘broeders’ 
is aangevuld met ‘zusters’.

De bril van de bevrijdingstheologie filterde elk verzoeningselement uit het leven en werk van 
Christus, zodat Hij de grote Bevrijder van alle onderdrukkende structuren werd. Met deze bril 
op kreeg je dus meer dan een gekleurde kijk op het leven en werk van onze Heiland.

Het is gemakkelijk te wijzen naar anderen die een bril ophebben. Maar het gaat er nu juist 
om dat we onszelf ervan bewust worden dat ook wij heel gemakkelijk een leesbril op kunnen 
hebben. Een bril die maakt dat we de Bijbel net niet helemaal lezen, zoals ze gelezen wil zijn. 
Meestal komt het er dan op neer dat we accenten gaan leggen die ten koste gaan van een 
verantwoord evenwicht. Je kunt zo onder de indruk zijn van een tekst als 1 Johannes 4:16, 
waar genoteerd staat: ‘God is liefde …’, dat je Gods vlammende toorn als een achterhaald en 
typisch oudtestamentisch verschijnsel gaat beschouwen. De uiterste consequentie is dan dat 
God van alle mensen houdt en dat ook een zaak als de hel vooral niet verder moet komen 
dan de interessante schilderijen van Jeroen Bosch. Zodra je zo’n bril op hebt, filter je bepaal-
de teksten weg en komen andere passages sterk uitvergroot naar voren.

Datzelfde is bijvoorbeeld het geval als je, onder de indruk van wat de Heilige Geest allemaal 
kan en wil, vergeet dat die Geest nog steeds de Geest van de Vader en de Zoon is. En dat die 
Geest dus niet los te verkrijgen is. Hij is niet gegeven en naar ons gekomen om de aandacht 
op Zichzelf te vestigen, maar Hij doet niet anders dan het werk van Christus verlichten en 
op de voorgrond stellen! Ik ben nog steeds geporteerd van het heldere beeld dat J.I. Packer 
ons hierover tekent. Hij vergelijkt de Heilige Geest met een schijnwerper die een kerktoren 
verlicht. Als het goed is, is de schijnwerper zelf onzichtbaar. Dat is maar goed ook, want je 
zou zomaar verblind worden als je in de sterke lamp keek en je zou daardoor heel de toren 
niet meer zien staan (Wandelen door de Geest, p. 61). Dat kan ernstige gevolgen hebben. 
‘Overbelichting’ van het werk van de Heilige Geest kan ons gemakkelijk vervreemden van 
de schepping (het creatuurlijke), met als gevolg dat zaken als ziekte en ongeluk zomaar 
onbeschermd geplaatst worden in het kader van zonde en ongeloof (C. Trimp, Bevindingen. 
Verzamelde opstellen, p. 125,126). Het opzetten van een leesbril kan grote gevolgen hebben!

Het ‘gevoel’ als leesbril

Soms komt het voor dat je iemand heel duidelijk een gekleurde bril ziet opzetten, zonder 
dat hij dat zelf in de gaten heeft. Meerdere keren heb ik meegemaakt dat jonge mensen 
zeer loyaal zijn naar de Bijbel toe. Ze gaan uit van de betrouwbaarheid van de Bijbel en 
beschouwen alles wat in dit boek staat, als het Woord van God. Ook geboden die moeilijk op 
te volgen zijn, willen ze serieus nemen. Ze kunnen anderen erop wijzen dat de Here alle recht 
heeft om te eisen dat wij naar zijn geboden leven.
Dan slaat de liefde toe… Ze krijgen verkering en na verloop van tijd gaan ze een grens over 
die vóór die tijd voor hen heilig was. Ze komen zover dat ze gaan samenleven als man en 
vrouw, terwijl ze nog niet over trouwen denken. In gesprekken daarover vragen ze altijd eerst 
waar in de Bijbel staat dat je niet met elkaar naar bed mag. Eigenaardig, want vroeger was 



53

dat voor hen absoluut geen vraag. Het was toen zo duidelijk als wat, dat de Here het seksue-
le samenleven aan het huwelijk gebonden heeft. Maar goed, als je dan komt met teksten die 
aangeven dat seksualiteit en huwelijk aan elkaar verbonden zijn, dan is het tegenargument 
dat dat in die tijd misschien zo was. Maar omdat God zelf hun deze liefde heeft gegeven, 
kan het niet anders of God keurt hun leefwijze ook goed.
Duidelijk is dat het uitgangspunt nu ineens niet meer de Bijbel is, maar de ervaring in eigen 
leven: het is zo goed en zo mooi wat ze beleven, het kan daarom niet anders of God keurt dit 
goed, ja geeft het zelfs. Hier is duidelijk dat de (gekleurde) leesbril van het eigen gevoel en 
de eigen wens is opgezet. De Bijbel is Gods Woord voor mij, voorzover ze overeenkomt met 
mijn eigen gevoel! Ik ben bang dat het niet alleen jongelui zijn, die regelmatig een derge-
lijke leesbril opzetten!

Voorwaarden voor vruchtbaar bijbellezen

Voor het persoonlijke bijbellezen zijn zaken als rust, ruimte en regelmaat van groot belang. 
En het vereist daarom een stuk zelfdiscipline en inventiviteit om tot een leesroutine te 
komen, die recht doet aan zowel de inhoud als de Schrijver van wat we lezen. Maar als we 
daarbij ons herinneren dat het gaat om het steeds meer ontdekken van de waarde en de 
inhoud van het geschenk dat de Here ons geeft, kan dat ons blijven motiveren om vol te 
houden.
Daarnaast mogen we ervaren dat er sprake is van een, wat ik gemakshalve maar noem: 
‘versneller’. Naarmate je meer leest, gaat het ook gemakkelijker en ga je meer vreugde erva-
ren. Het gaat immers om het ontdekken van iets wat de Here speciaal aan jou geschreven 
en gegeven heeft. Je dankbaarheid zal gaan toenemen en die dankbaarheid zal zich o.a. ook 
weer uiten gaan in het verlangen om serieus bezig te zijn met het onderzoeken van datgene 
wat je zo dankbaar maakt. Een heel wonderlijke ervaring, maar één waar de Heilige Geest 
zeker niet buiten staat! Zo ontdekken we dat het waar is wat Paulus zegt over het evangelie, 
dat het een kracht Gods is tot behoud (Rom. 1:16). Het evangelie, ook zoals dat schriftelijk 
door de Geest is vastgelegd, doet iets met je. Het raakt je en verandert je.

Dagboekjes

Bijbelse dagboeken, wie kent ze niet? Het is mooi en nuttig dat er betrouwbare dagboeken 
zijn, die dagelijks richting geven aan je denken. Ik formuleer het met opzet zo. Ze geven 
richting aan je denken! Ze bepalen je een moment bij een bepaalde tekst en helpen je de 
betekenis van deze tekst te ontdekken voor je leven. Waardevol! Tegelijk bestaat wel het 
gevaar dat het lezen van zo’n dagboek in de plaats gaat komen van het lezen van de Bijbel 
zelf. Een dagboekje kan zo compleet zijn dat je de Bijbel er niet eens meer voor open hoeft te 
doen. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het gebruik van een goed dagboek: van 
harte aanbevolen. Maar niet in plaats van het zelfstandig bijbellezen!

Fragmentarisch lezen

De Bijbel is een dik boek. Een hemelse brief aan ons. Zo lang, dat ze niet in één keer te lezen 
is. Ze is trouwens ook niet in één keer geschreven. Daar zijn vele eeuwen overheen gegaan. 
Het werk van de Here omspant de hele geschiedenis van de mensen. Van het begin tot het 
einde. De lengte van de Bijbel noodzaakt ons dus om het geheel te verdelen in kleinere 
eenheden. Dat is al langgeleden gebeurd. De hoofdstukindeling zoals wij die in onze Bijbel 
kennen, is niet oorspronkelijk. Het Oude Testament was uiteraard wel verdeeld in boeken. De 
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vijf boeken van Mozes, de wijsheidsboeken, de profeten enz. Maar binnen die boeken was 
niet een indeling. Die is dus later aangebracht. Dat hield verband met de voorlezing in de 
synagogen. Zo is dat ook het geval met het Nieuwe Testament. Uiteraard waren de evange-
liën onderscheiden van de brieven. Maar de hoofdstukken binnen de brieven zijn zeker niet 
door de briefschrijvers zelf aangebracht. Evenmin hebben de evangelisten hun verslag van de 
gebeurtenissen rond Jezus van Nazaret ingedeeld in hoofdstukken.
Binnen de hoofdstukken vinden we in onze Bijbel nog weer de perikopen. Met een klein 
opschriftje erboven. Meestal een samenvatting van de onderstaande perikoop. Schuin 
gedrukt in de vertaling van 1951, om aan te geven dat het hier niet om een eigenlijke bijbel-
se tekst gaat. Soms slaan die opschriften de spijker op de kop. Maar ze zijn er ook wel eens 
naast. Opvallend is dat in de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) veel minder perikopen te vinden 
zijn en dat er ook andere keuzes gemaakt worden. Zo staat er boven Hebreeën 11 bijvoor-
beeld niet meer het opschrift ‘geloofsgetuigen’ (nadruk op de personen), maar ‘voorbeeldig 
geloof’ (nadruk op de kracht van het geloof).
Duidelijk is dat zowel de hoofdstukindeling als de perikopen binnen de hoofdstukken een 
hulp willen zijn bij het lezen van de Bijbel. Of dat altijd zo positief werkt, is nog maar de 
vraag. Ik denk dat velen van ons zich bij het lezen beperken tot een perikoop (als deze niet 
al te lang is, tenminste). En of je dan de rode draad kunt ontdekken en vast kunt houden, is 
sterk te betwijfelen. De kans is toch heel reëel dat je morgen niet meer weet wat je gisteren 
gelezen hebt en dus ontgaat je het verband. En dat laatste maakt dat je eigenlijk nooit tot 
een verrassende ontdekking komt, die juist zo stimulerend werkt.
Het is zonder meer duidelijk dat je voor het slapen gaan niet even de hele profetie van 
Ezechiël kunt lezen. Slaap en geestelijke inspanning gaan niet gemakkelijk samen. Maar 
het is ook duidelijk dat je jezelf tekortdoet als je een briefje als dat van Jakobus in 10 tot 
15 stukken knipt. Niemand zal dat doen als hij een brief ontvangt van een goede vriend in 
Brazilië. Die lees je eerst in één keer uit en je doet daar echt niet een hele week over! Later 
lees je hem misschien nog eens rustig over, desnoods in stukken.

Ik constateer dat het fragmentarisch lezen (in kleine stukjes knippen) van de Bijbel een 
blokkade kan vormen voor een helder begrip van het gelezene. Als we er een gewoonte van 
maken om per keer langere stukken te lezen, zullen we binnen korte tijd de vrucht daarvan 
ervaren in de zin van een beter begrip. Maar ook in de zin van een ‘tot rust komen bij de 
Here’. Het besef dat de Here tot je spreekt bij het lezen van zijn Woord, brengt een wonder-
lijke relatie tot stand met Hem die anders zo gemakkelijk veraf lijkt te blijven. Ook in het 
bijbellezen mogen we de ervaring ontvangen, net als in het gebed, dat we tot God komen en 
voor zijn aangezicht mogen zijn. McGrath noemt dat ‘kwaliteitstijd’ (Stille tijd, p. 23)

Geen losse teksten

Er zijn wel kerken en kringen die de Bijbel veel minder als een eenheid zien. Ze hebben 
weinig oog voor de structuur van de Bijbel, voor de ontwikkeling in de openbaring van Gods 
heil en voor de eenheid van Gods genadeverbond in Oude en Nieuwe Testament. Omdat ze 
bij het lezen van de Bijbel weinig alert zijn op de plaats en tijd van het beschrevene binnen 
de geschiedenis van het heil, zijn ze geneigd om zaken los van hun context te beschouwen. 
Deze benadering wijzen we af. De Bijbel is geen orakelboek dat pasklare oplossingen geeft 
voor onze problemen. De Bijbel is evenmin een boek vol teksten die wij voor onze eigen 
doeleinden kunnen gebruiken. De Bijbel is een door de Here zelf samengesteld boek, waarin 
Hij ons Zichzelf en zijn plannen bekend maakt. Daaruit begrijpen we dat we de Bijbel ook 
als zodanig moeten gebruiken. Geen losse teksten, die onze standpunten bewijzen, maar een 
boodschap van de God, die ons liefheeft.



55

Hoewel wij van jongs af geleerd hebben dat je een tekst pas recht doet als je hem in z’n 
verband leest, kunnen ook wij heel gemakkelijk de Bijbel op een verkeerde manier bena-
deren. Zeker waar sprake is van verschil van mening en waar de eenheid binnen de kerk 
afbrokkelt, gaan ook wij gemakkelijk ons eigen gelijk in de Bijbel proberen te vinden. Ik ben 
ervan overtuigd dat zo’n insteek een zeer onvruchtbare bezigheid is. In feite laten we de 
Here dan niet de vrijheid tot ons te spreken en ons aan te spreken. We dwingen als het ware 
het Woord van de Here zich te richten naar ons idee. Neem de discussie over de vrouw in 
het ambt. Opmerkelijk dat zowel voor- als tegenstanders zich beroepen op de Bijbel. Hoewel 
zeker bij de voorstanders er ook een behoorlijk beroep op de cultuur gedaan wordt. Nu ga ik 
op deze plaats de discussie over de vrouw al of niet in het bijzondere ambt niet beslissen met 
ook weer een eigen beroep op de Schrift. Waar het mij om gaat, is dat we moeten proberen 
niet voor onze beurt te spreken. De Here is de Auteur van heel de Bijbel. We mogen er dus 
rustig van uitgaan dat de Here Zichzelf in de Bijbel niet tegenspreekt. Dat ontdek je alleen 
maar als je de Here helemaal uit laat spreken. Dat betekent kennisnemen, niet alleen van 
teksten, maar van heel de lijn van de Schrift en wat de Here in de Schrift duidelijk maakt 
over de positie van mannen en vrouwen. Dan mag m.i. een goede exegese van bijvoorbeeld 
het feit dat Eva gemaakt is uit een rib van Adam, niet ontbreken. Het is natuurlijk niet 
toevallig dat Eva niet op precies dezelfde manier gemaakt is als Adam.

In feite heeft zo’n benadering ook alles te maken met het gebruik van de Bijbel in de ethiek. 
Je kunt de Bijbel zien als een bron van bewijsteksten voor ethische standpunten, bijvoorbeeld 
in zaken als homofilie, huwelijk en echtscheiding. Maar bij een toenemend individualisme 
zal het beroep op ‘bewijsteksten’ steeds minder effect hebben juist als de Bijbel in z’n geheel 
niet meer gezien wordt als een boek waarin ons de stijl van het koninkrijk wordt voorgehou-
den. Vandaar dat er ook wel een pleit gevoerd wordt voor de zogeheten ‘gemeente-ethiek,’ 
waarbij de nadruk niet komt te liggen op de interpretatie van bijbelse gegevens door de 
enkeling (het individu), maar op het bewustzijn dat het een gemeenschap is die gevormd 
wordt door de richtlijnen en aanwijzingen van de Here in zijn Woord. Loonstra heeft hierover 
geschreven in een aparte publicatie (Dr. B. Loonstra, Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek 
van de christelijke gemeente, Zoetermeer 2000). Omdat het hier gaat om een nieuwe invals-
hoek, is het logisch en ook goed dat deze gedachten met de nodige voorzichtigheid worden 
overwogen.

Het rapport dat is uitgebracht door deputaten Huwelijk en Echtscheiding aan de Generale 
Synode van Amersfoort 2005, laat iets proeven van deze nieuwe benadering. De opzet van 
dit rapport is niet om allerlei teksten in de Bijbel te zoeken, die duidelijk maken wanneer 
echtscheiding wel en niet is toegestaan, maar te zoeken naar wat de Bijbel ons leert over 
de betekenis van het huwelijk en hoe je daar als gemeente in deze tijd mee zou moeten 
omgaan om het huwelijk te (blijven) zien als een verbond voor het aangezicht van de Here 
gesloten.

Het gaat dan om een bepaalde manier van bijbellezen (hermeneutiek), die zich terecht 
verzet tegen het gebruikmaken van de Bijbel als niet meer dan een boek vol bewijsteksten. 
Tegenover deze benadering is de vrees geuit dat het uiteindelijk dan de gemeente is, die 
uitmaakt of iets goed of fout is en niet de Bijbel. Het gesprek hierover is nog niet afgerond, 
maar het moet bij voorbaat vaststaan dat het, welke plaats je de gemeente ook geeft in het 
schriftverstaan, uiteindelijk de Schrift zelf is die de doorslag zal moeten geven.

Een luisterend leven
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Luisterhouding

De meeste mensen die de Bijbel lezen, zijn van mening dat ze met iets spiritueels bezig zijn. 
Je houdt je immers bezig met zaken die op het spirituele vlak liggen. Het gaat in de Bijbel 
over zaken als de schepping van hemel en aarde. Er wordt een verklaring gegeven van het 
ontstaan en het bestaan van het kwade. Het gaat over wonderen en toekomstvoorspellingen. 
Maar voor echte spiritualiteit maakt het natuurlijk wel wat uit hoe je de Bijbel leest. Het 
maakt nogal wat uit door welke bril je de Bijbel leest. Dat hebben we boven ook al gezien.

Wie de Bijbel aanvaardt als het Woord van God, stelt zich in het openen van de Bijbel letter-
lijk voor het aangezicht van God. Niet om zelf te spreken, maar om te horen naar wat God te 
zeggen heeft. Het zou daarom m.i. goed zijn als we bij alle schriftlezing heel bewust een luis-
terhouding aannemen. Het klinkt wellicht ouderwets, maar het zou goed zijn als we voor elke 
schriftlezing met ons volle verstand zouden uitspreken: ‘Spreek Here, uw knecht luistert.’ En 
dat we dan ook echt luisteren, onze eigen gedachten even parkeren en de Here volledig aan 
het Woord laten. Ná de schriftlezing kan er dan ook wel een moment zijn dat we onze eigen 
gedachten met het gelezene confronteren. Dan kan er zonodig een heilzame correctie van 
onze gedachten en ideeën plaatsvinden, waar we anders gemakkelijk het gelezene parkeren 
of interpreteren ten gunste van onze eigen ideeën.

Vormen van bijbelstudie

Persoonlijke bijbelstudie

Mogelijk zet het woord ‘studie’ ons op het verkeerde been. Zeker als het gaat om ons 
persoonlijk omgaan met het Woord van de Here, is het niet de bedoeling dat we in eerste 
instantie gewapend met allerlei studieboeken en hulpmaterialen de Bijbel te lijf gaan. Onder 
persoonlijke bijbelstudie versta ik het lezen en overwegen van het Woord van de Here. 
Uitgaande van het feit dat de Here zelf tegen ons spreekt in zijn Woord, mogen we, na eerst 
kennisgenomen te hebben van dat Woord, het ook overwegen in ons hart. Dat is dezelfde 
activiteit als die van Maria, toen de herders vertelden wat ze in het veld hadden meege-
maakt en wat de engel tegen hen gezegd had: ‘Doch Maria bewaarde al deze woorden, die 
overwegende in haar hart’ (Luc. 2:19). Nu zullen de woorden van de herders ongetwijfeld 
indruk op Maria gemaakt hebben. Zeker ook omdat deze woorden te maken hadden met het 
kind dat ze kort tevoren ter wereld had gebracht. Welke moeder zou niet de oren spitsen als 
er iets over haar kind gezegd wordt? Maar we zouden evengoed kunnen zeggen: welke lezer 
zou niet de oren spitsen als er iets over zijn of haar leven gezegd wordt? Wie het tot zich 
laat doordringen dat het in de Bijbel gaat om het Woord van de God die uit liefde voor ons 
in zijn eigen Zoon naar ons toegekomen is, krijgt dorst om te horen en te lezen. Ja, wie de 
Bijbel beschouwt als een heel bijzondere liefdesbrief, gericht aan juist zijn of haar adres, zal 
nieuwsgierig verder willen lezen.

Boven is al gebleken dat alle begin moeilijk is. Ik zou voor de persoonlijke bijbellezing dan 
ook met een betrekkelijk ‘gemakkelijk’ bijbelboek beginnen. Belangrijk is dan om de disci-
pline op te brengen op vaste tijden te lezen. Je moet er als het ware naar uit kunnen kijken 
dat je straks weer een ogenblik bij de Here kunt zijn. Het is heerlijk om bij Hem een ogenblik 
van rust te vinden tijdens een dag die voortdurend een aanslag doet op onze zenuwen.
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Overdenking

De Bijbel is niet bedoeld om te lezen zonder er daarna ook over na te denken en het gele-
zene tot je door te laten dringen. Het lezen van de Bijbel is als het openen van een tube zalf, 
waarvan de inhoud uitstekend geschikt is voor het aanbrengen op een schrale plek. Je moet 
uiteraard niet alleen de tube openen en er wat aan ruiken, je moet de zalf ook voorzichtig 
opbrengen, uitsmeren en ze de gelegenheid geven om in de huid in te trekken. Overdenken 
is het jezelf vragen stellen over de betekenis van wat je gelezen hebt. Het plaatsen van het 
gelezene in een ruimer verband. Het horen en nagaan hoe God spreekt tegen de eerste 
lezers of hoorders. Het ontdekken hoe het gelezene door de Here gebruikt wordt om ook 
ons vandaag aan te spreken. Misschien wil de Here ons iets duidelijk maken. Zeker wil Hij 
Zichzelf openbaren aan ons of ons met de neus op de feiten drukken. Ook het feit dat iets 
wat je leest, daarna serieus overwogen moet worden, geeft al aan dat het van groot belang 
is een plek te hebben waar je in alle rust en ongestoord je kunt concentreren.

Wie zich op deze manier bezighoudt met het lezen en overdenken van de Bijbel, zal ontdek-
ken dat er haast als vanzelf een antwoord ontstaat vanuit je hart in de richting van God. 
Het gebed is de meest natuurlijke afsluiting van schriftlezing en overdenking (zie over deze 
dialoog met God verder hoofdstuk 7, p. 64 ‘Gebed en Schrift’).

Het is natuurlijk niet zo dat je eerst een stukje moet uitlezen en het dan pas kunt overden-
ken. Het overdenken kan ook gelijktijdig of afwisselend met het lezen. Dit wordt ook wel 
‘meditatief bijbellezen’ genoemd. Een moeilijk woord daarvoor is de zogenaamde ‘lectio 
divina’ (goddelijke lezing). Deze manier van bijbellezen werd en wordt veel in de kloosters 
beoefend. Nu kunnen we ons voorstellen dat monniken er alle tijd voor hebben om veel in de 
Bijbel te lezen. Als wij langere gedeelten willen lezen (dus niet fragmentarisch) en dan ook 
nog serieus willen overdenken wat de Here zegt, dan gaat dat erg veel tijd kosten. Ik denk 
dan ook dat de praktijk van het meditatieve bijbellezen erop neerkomt dat het dan toch 
om kleinere stukjes gaat. Dr. Jos Douma geeft ook een handreiking in deze richting (U kunt 
drie hoofdstukken van het boekje Op het spoor van meditatie. Biddend luisteren naar Gods 
Woord vinden op de website van Jos Douma). Ik ben van mening dat het in deze handreiking 
soms wel om heel erg korte fragmenten gaat. Als we de woorden ‘zonder Mij/kunt gij niets 
doen’ (Joh. 15:5) of de woorden ‘Het leven is mij Christus/maar het sterven gewin’ (Fil. 1:21) 
herhaald moeten uitspreken op het ritme van in- en uitademing (p. 80), dan kan dat toch 
heel gemakkelijk als een soort vrijwillige ‘brainwash’ gaan fungeren. Ongetwijfeld is het ook 
de bedoeling van Jos Douma om via deze vorm van meditatie tot een dieper besef te komen 
van de ware betekenis van bijbelwoorden. Toch vraag ik mij af of bij de door hem voorge-
stelde aanpak niet de methode een stukje dwang gaat uitoefenen over de tekst. Ik proef hier 
iets alsof de Bijbel haar geheimen zo wel moet prijsgeven, als je een tekst maar perst in deze 
manier van overdenken. En het lijkt erop dat deze methode dan toch een soort katalysator 
gaat vormen waardoor de Heilige Geest zijn boodschap wel moet afgeven aan ons. Ik vraag 
mij voorzichtig af: is dit nu echt luisterend lezen?

Voor iemand die goed thuis is in de Bijbel, vormt meditatie als een proces van bewust naden-
ken over een korte tekst geen enkel bezwaar. Voor iemand die zich niet kan verheugen in 
een overmatige bijbelkennis, kan het meditatieve bijbellezen wel degelijk ook een gevaar 
inhouden. Je concentreren op één of hoogstens een paar teksten kan tot gevolg hebben dat 
je meent dingen te horen, die de Here helemaal niet wil zeggen en ook feitelijk niet zegt als 
je het verband in de gaten houdt. Mediteren is een goede zaak, mits onze gedachten genor-
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meerd worden door hetzelfde Woord waar we ons in onze overdenking mee bezighouden.

Dat laatste is ongetwijfeld ook de bedoeling van McGrath, hoewel hij weer een heel andere 
manier van bijbellezen voorstelt. Het gaat dan om het zogenoemde ‘inlevende lezen’. 
Daarover gaat het in het grootste deel van zijn boekje Tijd voor stille tijd. Je stelt je bepaalde 
situaties voor die in een mensenleven kunnen voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld verdwaald 
zijn. Of je kunt gevangen zitten. Nadat je je geconcentreerd hebt op zo’n situatie, ja, nadat 
je in je geest zo’n situatie intensief beleefd hebt, ga je van daaruit naar teksten in de Bijbel 
waar sprake is van dezelfde begrippen. Bijbelse gebeurtenissen en begrippen ‘klikken’ dan 
ineens omdat je iets dergelijks zelf al doorvoeld hebt. Door deze methode dringt de volle 
betekenis van een schriftgedeelte beter en dieper tot je door.
Een volgende stap, waar ik overigens McGrath niet over hoor, is het bijbelse rollenspel of 
drama. Door het naspelen van bijbelse gebeurtenissen en het in de huid kruipen van bijbelse 
figuren kun je dieper tot de betekenis van de bijbelse boodschap doordringen. De psycholo-
gie hiervan kan ik begrijpen. Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat we op deze 
manier onze menselijke ervaring gaan laten ‘heersen’ over de bijbelse openbaring. We zetten 
in feite vrijwillig een leesbril op. En dan is het helemaal waar: een zonnebril kan ons in 
bepaalde omstandigheden scherper doen zien. Maar het blijft wel zo dat het beeld tot stand 
komt door het uitfilteren van bepaalde kleuren en dat kan toch ook gemakkelijk tot een 
vertekend of subjectief beeld leiden. We weten allemaal hoe de wereld op een lichtbewolkte 
dag er toch zonnig uit kan zien als we een zonnebril opzetten!

McGrath stelt zijn methode van inlevend lezen gelukkig voor naast het gewone bijbellezen. 
Het lijkt me wijs om een zaak als het echte luisteren niet te vergeten. Als we met een eerbie-
dige luisterhouding naar de tekst toegaan, mogen we verwachten dat de Geest van de Here 
zijn Woord niet ledig zal doen terugkeren.

Huiselijke godsdienstoefening

De omschrijving ‘huiselijke godsdienstoefening’ is een ouderwetse. Ze geeft wel mooi aan 
dat we het ‘bezig zijn met godsdienst’ zeker niet moeten beperken tot de zondagse eredien-
sten. Ook thuis mogen we werk maken van het vormgeven en uitvoeren van onze bewuste 
dienst aan de Here. Onze voorouders gaven aan deze dienst thuis vorm door bijvoorbeeld op 
de zaterdagavond zich als gezin voor te bereiden op de zondag. In zo’n ‘oefening’ speelden 
schriftlezing, gebed en lied een rol. Ook werd soms bij de kinderen de uit het hoofd geleerde 
zondagsafdeling uit de Catechismus overhoord. Verder heeft men uit praktische overwegin-
gen het bidden en bijbellezen gekoppeld aan de dagelijkse maaltijden. Rond de maaltijden 
verzamelde het gezin zich en dat was een uitstekend moment om samen de Here te zoeken. 
Dat gevoel zijn wij in onze tijd kwijtgeraakt. Wij ‘omgeven’ de maaltijd met gebed, voorzover 
dat nog lukt, tenminste. Maar we hebben niet meer de ervaring dat we dan echt als gezin 
samenkomen voor het aangezicht van de Here. Bij ons staat de maaltijd centraal en daar 
hoort dan ook nog een gebed en een stukje lezen bij. Het hele idee van een bewuste dienst 
aan de Here (godsdienstoefening of huiselijke eredienst) is verdwenen. Vanuit de praktijk is 
dat te begrijpen, maar we zijn daarmee wel iets moois kwijtgeraakt.
Bij de huisgodsdienstoefening is de achterliggende gedachte dat we binnen de eenheid van 
het gezin ook de rust en de gelegenheid zoeken om gemeenschap te hebben met onze God. 
We doen dat van ouds in de vorm van communicatie. We hebben terecht het gebed aan de 
schriftlezing gebonden. Zo komt tot uitdrukking dat we eerst in alle rust luisteren naar hoe 
de Here in zijn Woord tot ons spreekt. Daarop mogen we antwoorden in het gebed. Mooi zou 
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dan zijn als het gelezene een moment overwogen kan worden, zodat datgene wat daarna in 
het gebed naar de Here wordt toegebracht, gevoed is door wat de Here tot ons hart gespro-
ken heeft.

In de praktijk blijkt dat gezinnen nauwelijks nog drie keer per dag gezamenlijk de maaltijd 
gebruiken. Dat is nu eenmaal een ontwikkeling die ook met de beste wil van de wereld 
niet te stuiten is. Dat betekent echter wel dat we uitermate zuinig moeten zijn op die vaak 
ene keer per dag dat we nog wel gezamenlijk aan tafel zitten. Laten we erop letten dat de 
gemeenschappelijke maaltijd niet een snelle hap wordt omdat allerlei andere activiteiten 
wachten. Snel eten is op zichzelf al minder goed voor de spijsvertering. Maar het heeft ook 
tot gevolg dat we onszelf minder tijd gunnen om te genieten van het bij elkaar zijn en om als 
gezin ook geestelijke zaken te delen. Snel eten leidt tot ‘even’ snel lezen en danken. Als we 
zover gekomen zijn, hebben we onszelf iets waardevols ontnomen. Het als gezin rust vinden 
bij de Here in schriftlezing en gebed heeft een geweldige uitstraling naar alles wat we verder 
op de dag doen. In een tijd dat we allemaal klagen over de haast die ons soms gek maakt, is 
het wijs en nuttig om rust in te bouwen en rust te vinden in onze omgang met de Here. Daar 
mag de telefoon wel even voor uitgeschakeld worden!

Gemeenschappelijke bijbelstudie

Het verenigingsleven staat onder druk. Ook dat heeft te maken met de ‘drukte’ van ons 
leven. Er is zoveel en je kunt altijd wel bezig zijn! Maar ook hier gaat het om het stellen van 
prioriteiten. Iemand die het te druk heeft om naar een bijbelstudievereniging te gaan, heeft 
op die avond blijkbaar bezigheden die belangrijker zijn dan het zich samen met anderen 
buigen over de Schrift. Daarnaast kan er ook wel een reden in de opzet van de studiever-
enigingen liggen, die maakt dat mensen minder animo kunnen opbrengen voor deze vorm 
van bijbelstudie. Ik kan me voorstellen dat er heel wat (jonge) mannen zijn, die er niet de 
relevantie van inzien om een hele avond te stoeien over de precieze betekenis van een paar 
woorden. Wat voor waarde heeft dat voor je leven van alledag? Toch hebben veel mannen 
juist op de mannenvereniging geleerd serieus om te gaan met de Bijbel. Ook heeft het ze 
geholpen te spreken over het Woord van de Here en hun geloof daarin.

Ik heb de indruk dat op de vrouwenverenigingen al sneller een link gelegd wordt naar de 
praktijk. Dat zal ook te maken hebben met het feit dat veel zusters in hun gezin en opvoe-
ding een gemeenschappelijke zaak zien. Het delen van (gemeenschappelijke) ervaringen zal 
een vereniging wellicht wat aantrekkelijker maken.

Het lijkt me dat we niet per se vast hoeven te blijven zitten aan de vormen van bijbelstu-
die die we overgeleverd gekregen hebben. Dat er steeds meer bijbelkringen gaan draaien 
waarbij het allemaal iets minder formeel toegaat, is op zich niet een bezwaar. Als we er 
maar alert op zijn dat de Bijbel niet gedegradeerd wordt tot een ‘aangever’ van min of meer 
interessante onderwerpen, die dan verder vanuit onze menselijke ervaring besproken worden. 
Natuurlijk mag je vanuit eigen ervaringen spreken en deze met anderen delen. Maar in het 
leven van gelovigen zal uiteindelijk de Bijbel het laatste woord moeten hebben. Ook ervarin-
gen zullen getoetst moeten worden aan de hand van de Bijbel. Uiteindelijk komt het ook hier 
weer neer op de vraag: welke plaats geef je de Here in je leven? En dat is bepalend voor de 
manier waarop je met zijn Woord omgaat.

Een luisterend leven
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Bijbelstudie en bijbellezen

Het zal duidelijk zijn dat er een verschil is tussen het bijbellezen na de maaltijd en het lezen 
op de vereniging. Er zijn momenten dat je leest als voorbereiding of in het kader van bijbel-
studie. Je leest dan anders. Je leest en herleest. Je onderzoekt, je bladert en vergelijkt. Ik stel 
me voor dat op de verenigingen, maar ook op de bijbelclubs heel wat keren de vraag wordt 
gesteld: wat betekent dit vers nu precies? Waar heeft de schrijver het over? Wat is zijn bedoe-
ling? Dergelijke vragen kunnen tijdens het bijbellezen na de maaltijd ook wel door je hoofd 
spelen, maar toch zeker niet systematisch. Laat ik een voorbeeld gebruiken om het verschil 
in benadering van de Bijbel duidelijk te maken. Bij gewoon bijbellezen sta je als het ware 
onder de douche. Het frisse water laat je over je heen stromen. Het doet z’n werk. Het verfrist 
je. Maar bijbelstudie lijkt veel meer op het je echt wassen en schrobben. McGrath gebruikt 
voor deze twee vormen van benadering van de Bijbel de woorden ‘begrip’ en ‘waardering’, 
die wat hem betreft parallel lopen met ‘ratio’ en ‘emotie’. Soms gebruik je de Bijbel als bron 
van informatie zoals je een reisgids gebruikt. Andere keren gebruik je de Bijbel om daarin de 
Here te ontmoeten (Tijd voor stille tijd, p. 23,29,30).
Bijbelstudie en gewoon bijbellezen heeft voor ieder z’n waarde. Ja, de bijbelstudie staat 
eigenlijk in dienst van het bijbellezen. Door studie ga je steeds meer dingen begrijpen, ook 
als je gewoon een hoofdstuk uit de Bijbel leest. We moeten beseffen dat de Bijbel uiteinde-
lijk geen studieboek is, maar een op schrift gestelde belofte. Vandaar dat we spreken over de 
twee ‘testamenten’ van de Bijbel. Het gaat over een grote erfenis, die testamentair is vast-
gelegd. En omdat ook wij in dat testament genoemd worden als erfgenamen, hebben we er 
alle belang bij kennis te nemen van de inhoud van dat testament.

Al eerder schreef ik over onze gewoonte om nogal fragmentarisch te lezen. Zelf heb ik enige 
ervaring opgedaan met het lezen van wat langere stukken. In de gemeente van Ommen is 
het initiatief gegroeid om met regelmaat een avond te gebruiken om een aantal hoofdstuk-
ken achter elkaar te lezen of zelfs een niet al te lang bijbelboek. Je doet de aardige ontdek-
king dat vragen die tijdens het lezen bij je opkomen, soms verderop door het lezen alweer 
beantwoord worden. Je ziet verbanden die je nooit ontdekt zou hebben als je dezelfde stof 
per perikoop zou hebben gelezen, verspreid over een aantal dagen. Het aardige is ook dat 
na zo’n lezing er niet alleen wat vragen gesteld worden die we samen proberen te beant-
woorden, maar dat er ook verwondering en dankbaarheid onder woorden gebracht wordt. 
Natuurlijk blijven er dingen onbesproken en onbegrepen. En ongetwijfeld ontsnappen er 
ook wel eens belangrijke zaken aan onze aandacht. Maar je krijgt door zo’n langere lezing 
(minstens een uur) zo geweldig veel mee, dat we telkens weer verrijkt naar huis gaan. Onder 
de indruk van de wijsheid van de Here, zijn plannen, zijn geduld. Warm door het feit dat de 
Here zoveel tegen ons zegt en zo intensief met ons wil omgaan.

Conclusie

Ons leven draagt altijd een antwoordend karakter. Het is een reactie op wat de Here zegt 
en doet. De Here is immers altijd de eerste! Het is ook gepast dat ons antwoord er één van 
dankbaarheid is. We hoeven alleen maar te denken aan het feit dat de Here ons wil kennen.
Deze dankbaarheid wordt gevoed als we er kennis van nemen Wie de Here is en wat Hij in 
werkelijkheid voor ons gedaan heeft. In dat kader zullen we serieus om mogen gaan met 
het Woord van de Here, waarin Hij alles heeft laten noteren dat voor ons heil nodig is (vgl. 
NGB art 2 en art 7). Echte spiritualiteit begint daarom met een bewuste uitnodiging aan het 
adres van de Here om naar ons toe te komen in zijn Woord en daarmee tot ons te spreken. 
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Zo mogen we door het openen van de Bijbel voor het aangezicht van onze Heiland verkeren.

Op een goede manier met de Bijbel omgaan moet je leren. Een open en eerbiedige luister-
houding is noodzakelijk. Een boek dat je behulpzaam kan zijn bij het leren omgaan met de 
Bijbel, is dat van John Boekhout: Verantwoord bijbelgebruik, een Telos boek.

Een luisterend leven

Calvarie, schilderij van Jeroen Bosch (met links van het kruis op de achtergrond een molentje, zie p. 51)
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7. Een biddend leven
Het gebed

 Inleiding

Laten we nog even de grote lijn vasthouden: ons leven in al z’n uitingen vormt een antwoord 
op Gods handelen. Zelfs al kennen we God helemaal niet en houden we in niets rekening 
met Hem, dan nog zal Hij dat leven zien als een (in dat geval ongepaste) reactie op wat Hij 
doet en gedaan heeft. Dat kan niet anders, want Hij is altijd de Eerste, of je dat nu erkent of 
niet.
Een begin van een gepast antwoord kan er alleen zijn als we kennis genomen hebben van de 
grote heilsdaden van de Here. Het ontdekken van het wonder daarin doet ons steeds meer 
zoeken naar een antwoord daarop. Een antwoord waaruit verwondering en dankbaarheid 
spreekt.

We hebben intussen al ontdekt dat een dankbaar antwoord meer is dan het uitspreken van 
onze dank. Ook in het eerbiedig luisteren naar wat de Here ons vertelt in zijn Woord, komt 
dankbaarheid tot uitdrukking. Tegelijk voedt dat eerbiedig luisteren het zoeken naar andere 
uitingsvormen om de Here te laten merken hoe we onder de indruk zijn van zijn ‘geduchte 
daden’ (Ps. 78:4). Het wonder dat Hij door wil gaan met mensen die toch allemaal geboren 
worden met een hart dat absoluut niet voor Hem klopt. Integendeel (Ps. 51:7)! Het wonder 
dat in zeer beknopte vorm iedere zondag ons wordt voorgehouden, ja zelfs over ons wordt 
afgekondigd in de woorden van de zegen: ‘Genade voor u en vrede, van God onze Vader en 
van de Here Jezus Christus’ (1 Kor. 1:3).

Het gebed als dankbaar antwoord

Wie vanuit de Bijbel kennisgenomen heeft van de weldaden van de Here, zal een weg 
zoeken om zijn dankbaarheid daarvoor tot uitdrukking te brengen. Het gebed is een bij 
uitstek geschikt middel daarvoor. In het gebed hebben overigens niet wij een vorm gevon-
den om de Here te bedanken. Het gebed is ons gegeven! Denk alleen al aan het onderwijs 
van de Here Jezus aan zijn leerlingen als ze Hem vragen om hen te leren bidden, zoals 
ook Johannes de Doper dat doet met zijn leerlingen. De Here zegt dan (Mat. 6:9): ‘Bidt gij 
dan aldus.’ Hij legt zijn leerlingen een gebed in de mond. Alleen het feit al dat ze God met 
‘Vader’ mogen aanspreken, is een uiterst waardevol geschenk! Ten diepste mogen we al 
horen van dit geschenk op het moment dat de Here de in zonde gevallen Adam roept. De 
Here verwacht op zijn roep ‘Adam, waar ben je?’ een antwoord. Al staat de vraag om een 
antwoord op dat moment nog in het kader van een ter verantwoording roepen, het is toch 
heel bijzonder. De Here neemt na die fatale opstand van Adam en Eva geen afstand en 
afscheid van ze. Hij gaat door. Hij nodigt ze uit te spreken. En uit heel het vervolg van de 
mensengeschiedenis, zoals beschreven in het Oude Testament, leren we dat de Here het niet 
alleen toestaat dat mensen tegen Hem spreken, maar Hij eist het ook.

Omdat het gebed een geschenk is, wil de Here ook dat we er gebruik van maken. De 
Heidelbergse Catechismus schroomt niet om in haar onderwijs over het gebed woorden 
te gebruiken als: noodzakelijk, behoort, bevolen en geboden. Het gaat dus zeker niet om 
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een vrijblijvende zaak. Het is niet een mogelijkheid uit een keuzemenu voor verschillende 
vormen van dankbaarheid. Wij zijn niet vrij een vorm te kiezen die bij ons past. Nee, het 
gebed is geboden. Geen dankbaarheid zonder gebed, dus! Ja, de Catechismus stelt zelfs dat 
het gebed ‘het voornaamste is in de dankbaarheid’ (HC zd. 45, antw. 116). Door het zo te 
formuleren snijdt de Catechismus het misverstand af dat we in het gebed een bepaalde vorm 
gevonden hebben om onze dank te formuleren. In het gebed zouden we dan in verschil-
lende toonaarden ‘dank U wel’ tegen God kunnen zeggen. Nu is het waar dat we ook in 
ons gebed danken mogen en moeten zelfs, maar de Catechismus bedoelt in eerste instantie 
dat het bidden op zichzelf al een uiting van dankbaarheid is. Door te bidden, dat is: door 
op een bepaalde manier te spreken met God, toon je je dankbaarheid al. Vandaar ook dat 
de Catechismus vrijmoedig een gebed gaat behandelen (het Onze Vader) waarin het woord 
‘dank’ zelfs niet eenmaal voorkomt.

Wij leren onze kinderen nog steeds (?) om ‘dank u wel’ te zeggen als ze iets krijgen van een 
tante of een oom. Maar iedereen begrijpt dat zo’n formule niet het ultieme bewijs van dank-
baarheid is. Ook zonder letterlijk ‘dank u wel’ te zeggen, kun je in je manier van spreken over 
een cadeau je dankbaarheid duidelijk laten merken. Het feit dat je als kind spreekt met een 
volwassene en de vertrouwelijkheid daarin, geeft al duidelijk aan dat je het gekregen cadeau 
waardeert. Zo ook ons gebed. Het feit op zich dat we vertrouwelijk spreken tegen de Here, 
is al een bewijs van onze dankbaarheid. Dan mogen we in het gebed natuurlijk die dank op 
concrete punten ook onder woorden brengen. Maar omdat het gebed daarin niet opgaat, 
blijft er zo ook ruimte voor andere zaken in ons gebed.

Bidden is spreken of praten met God. Toch gebruiken we niet voor niets het werkwoord 
bidden. Afgezien van het feit dat dit woord de sporen in zich draagt van het begrip ‘bede’ 
met de kleur van smeken, gaat het natuurlijk niet alleen om het vragen van dingen. Als we 
het woord bidden gebruiken voor ons spreken met de Here, dan geeft dat al aan dat het om 
een ander soort spreken gaat dan met de buurman. Met en in ons bidden brengen we onze 
afhankelijkheid van de Here tot uitdrukking. Door te bidden erkennen we de Here als de God 
van ons leven, die met ons verder wil. Hij wil dat niet omdat wij zulke goede partners voor 
Hem zijn, maar alleen uit genade.
Zelfs al zouden we niets te vragen hebben, dan nog blijft het gebed noodzakelijk als 
antwoord op Gods heilshandelen in onze richting.

Spiritualiteit en gebed

Door veel mensen wordt het gebed gezien als een bij uitstek spirituele aangelegenheid. 
Treed je immers door het gebed niet in contact met het hogere of met een onzichtbare 
Macht? Of kom je door het gebed niet juist in contact met je diepste innerlijk?
Het zal duidelijk zijn dat in een tijd waarin voor religieuze gevoelens weer volop aandacht 
is, er allerlei ideeën en theorieën groeien over het gebed. Het gebed is zo langzamerhand 
niet meer een typisch christelijke aangelegenheid. Ook vanuit de neutrale psychologie wordt 
de waarde van het gebed erkend als een middel om in balans te komen met jezelf. In de 
al eerder genoemde typisch Amerikaanse zelfhulpboeken (van o.a. Norman Vincent Peale) 
wordt het gebed vaak genoemd als een methode om je verborgen wensen te formuleren. 
Het gebed wordt zo een onder woorden gebrachte droom, die een grote en positieve invloed 
kan gaan uitoefenen op je leven. Het gebed is zo ook een je bewust worden van wat er in je 
leeft. Daarmee heeft het gebed raakvlakken gekregen met een zaak als meditatie. Opvallend 
dat tegenwoordig ook in christelijke kring gebed en meditatie meer dan eens aan elkaar 
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gekoppeld worden. Een soort meditatief gebed, waarin je niet alleen spreekt tot God, maar 
ook stil bent voor God (zie ook p. 81-83 over het ministrygebed).

Nu wil ik niet de indruk wekken dat alleen een gebed in een ons bekende en vertrouwde 
vorm een echt gebed is. Maar duidelijk is wel, dat we in de spirituele exercities uit de hoek 
van Amerikaanse succesboeken (zoals door uitgeverij Omega uitgebracht) niet meer te 
maken hebben met wat wij op bijbelse gronden onder het gebed hebben te verstaan. Juist 
omdat het in ons bidden inderdaad om een uiterst spirituele zaak gaat, is het nodig dat we 
ons in ons bidden laten leiden door de Schrift. In bidden gaat het om een heel persoonlijke 
omgang met de Here. Psalm 25 spreekt zelfs over een heel vertrouwelijke omgang. Het is 
daarbij echter wel goed te bedenken dat die omgang, blijkens vers 14 van Psalm 25, afkom-
stig is van de Here. Niet wij zoeken die te bereiken door ons gebed, maar de Here schenkt 
die vertrouwelijke omgang met Hem aan wie Hem vrezen! Je daarvan bewust zijn en vanuit 
die gedachte jezelf in gebed naar de Here toebrengen is een zaak van echte spiritualiteit. 
De Here schenkt ons in het gebed, dat wij deel mogen krijgen aan zijn omgang met mensen. 
Hij trekt ons als het ware binnen de sfeer van zijn liefde (1 Joh. 4:16). Dat is gemakkelijk te 
begrijpen, omdat ons gebed het antwoord vormt op de liefde waarmee de Here naar ons 
toekwam. In ons gebed grijpen wij ons vast aan de weldaden die de Here ons wil geven. 
Door het bidden omhelzen we die weldaden. En daarmee wordt ons gebed in feite een voort-
durend belijden van ons vertrouwen op de Here als de Enige, die ons leven goed kan maken.

Gebed en Schrift

Als wij ons in ons bidden niets aantrekken van wat de Schrift ons leert over het bidden, 
vervalt ons gebed tot spirituele magie. Ik vind het daarom ook een gelukkige greep van 
onze voorouders dat ze het gebed in de huizen in ieder geval gekoppeld hebben aan de 
schriftlezing. Het gebed na de maaltijd vindt plaats na het lezen van een bijbelgedeelte. Ook 
leren veel ouders hun kinderen gelukkig nog dat ze ’s avonds voor het slapen gaan eerst een 
stukje uit de Bijbel moeten lezen en dan bidden. Ik weet uit ervaring dat het niet altijd even 
gemakkelijk is om in het bidden een antwoord te geven op datgene wat je gelezen hebt. Niet 
ieder gedeelte is daar misschien ook even geschikt voor. Althans niet als het alleen bij lezen 
blijft. Wordt er even nagesproken aan tafel over wat er gelezen is, dan is het al gemakkelijker 
om naar de Here toe te gaan en te reageren op wat Hij in zijn Woord gezegd heeft. En als je 
’s avonds, na het lezen, even een moment inbouwt om het gelezene te overdenken, dan kan 
een reactie daarop ook een plaats krijgen in het avondgebed.

In de kerkdiensten is de binding van het gebed aan de schriftlezing misschien niet altijd even 
duidelijk en nadrukkelijk aanwezig. In ieder geval volgt het gebed niet altijd direct op de 
schriftlezing. Maar toch ontkomt een voorganger er niet aan om in de publiek uitgesproken 
gebeden te reageren op bijvoorbeeld de zegengroet, de wet en de genadeverkondiging in de 
prediking.
Ik denk dat het goed is als we ons gebed zoveel mogelijk koppelen aan iets wat de Here zegt 
in zijn Woord. Zo ontstaat er immers een dialoog in de zin van ‘woord en antwoord’. Een 
gebed los van het Woord loopt het risico een invulling te krijgen die niet meer te herkennen 
is als dankbaar antwoord op wat de Here ons eerst gaf.

In de Schrift ontmoeten we onderwijs over tenminste twee zaken met betrekking tot ons 
bidden. Dat onderwijs gaat over ‘hoe we moeten bidden’, en ook over ‘wat we moeten/
mogen bidden’.



65

Een biddend leven

Hoe we moeten bidden

Binnenkamer

Bij dit onderdeel noem ik een paar zaken die voor ons van belang zijn om te voorkomen 
dat we misbruik zouden maken van het gebed. De Here Jezus wijst in Matteüs 6 eerst op 
de huichelaars. Met die huichelaars bedoelt Hij sommige leiders van het volk, die in het 
openbaar spreken tot God, maar met de klaarblijkelijke bedoeling dat door hun gebed de 
hoorders onder de indruk komen. Als de Here Jezus stelt dat zij hun loon al hebben (namelijk 
de bewondering van de hoorders), dan mogen we ervan uitgaan dat die bewondering ook 
hun bedoeling was. Ze spraken tot God, maar om geprezen te worden. Zij bidden dus, maar 
hebben een verborgen agenda. De Here Jezus roept zijn leerlingen op tot bescheidenheid. 
Laten zij zich in de binnenkamer maar concentreren op wat ze tegen God willen zeggen en 
niet op hoe ze anderen tot ontzag voor henzelf kunnen brengen. Ik ga ervan uit dat de Here 
Jezus zijn leerlingen hier niet op zou hoeven wijzen als Hij ervan overtuigd was dat zij, in 
tegenstelling tot die huichelaars, voor dit misbruik niet gevoelig zouden zijn. Ik geloof dat 
het hier om een reëel gevaar gaat.

Daarnaast wijst de Here nog een andere manier van bidden aan, die Hij veroordeelt. Het 
gaat dan om een bidden als van de heidenen: ‘Bij het bidden moeten jullie niet einde-
loos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden 
verhoord zullen worden’ (Mat. 6:7 NBV). Bij de heidenen zit er de gedachte achter dat ze 
God kunnen dwingen om te luisteren. Bijvoorbeeld door het eindeloos herhalen van vaste 
formules. Of door het aandragen van talloze argumenten met als bedoeling te onderhan-
delen. Of door het uitspreken van allerhande vleierijen. Ik formuleer het zo om duidelijk te 
maken dat ook wij er goed aan doen onszelf voortdurend te beproeven. Wij kunnen er soms 
ook wat van als het gaat om het argumenteren met God. We weten dan precies te vertellen 
wat God het beste voor ons kan doen. Wij kunnen soms ook de Here van alles beloven, als 
Hij onze zin maar doet. De grote fout achter dit soort bidden is dat we God niet meer zien en 
erkennen als God. Hij is dan een machtig soort mens geworden die reageert zoals wij. Een 
Schepsel, weliswaar nog met een hoofdletter, maar die als een mens gevoelig is voor vleierij 
en wellicht ook overstag zal gaan als we Hem een voordelig handeltje in het vooruitzicht 
stellen.
Als de Catechismus de aanspraak in het gebed behandelt, wijst hij erop dat er naast de 
vertrouwelijkheid en nabijheid die in het woord ‘Vader’ tot uitdrukking mogen komen, tege-
lijk ook sprake is van grote afstand. Als de Here Jezus ons leert uit te spreken dat deze Vader 
in de hemelen woont, dan ‘leert Christus ons over de hemelse majesteit van God niet aards 
te denken …’ (HC zd. 46, antw. 121).

De Here Jezus verwijst zijn discipelen met hun gebed naar de binnenkamer. En dan hoeft 
wat daar gebeurt, geen compleet en perfect uitgesproken gebed te zijn. Bidden mogen ze in 
de overtuiging dat hun Vader weet wat er nodig is. Ik heb het altijd eigenaardig gevonden 
dat de Here Jezus zijn leerlingen met het gebed dat wij nu juist bij uitstek zien en gebruiken 
als een publiek gebed, verwijst naar de binnenkamer. Daarmee verbiedt de Here uiteraard 
niet het publieke gebed, maar Hij geeft wel aan dat ook zo’n publiek gebed uitgesproken 
behoort te worden als een gebed tot zijn Vader en niet als een verkapte toespraak tot hen 
die (oor)getuigen zijn van het gebed.
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Bidden zonder ophouden

Op andere plaatsen in het Nieuwe Testament geeft de Here door zijn dienstknechten ons 
ook onderwijs hoe te bidden. Ik denk dan aan Paulus, die ons bijvoorbeeld leert zonder 
ophouden te bidden (1 Tess. 5:17). Daarmee stimuleert Paulus ons uiteraard niet een dram-
merige houding aan te nemen tegenover God. Het gaat hem erom dat we in ons bidden ook 
trouw zijn. Als bidden meer is dan vragen, ja als bidden een uiting van dankbaarheid is, dan 
moeten we niet pas naar God gaan als het ons uitkomt. We kennen allemaal de uitdrukking: 
nood leert bidden. Ieder zal de waarheid van deze uitdrukking al wel eens ervaren hebben. 
En het hoeft dan helemaal niet over zoiets ergs als hongersnood of watersnood te gaan. Ik 
ga ervan uit dat het aantal gebeden onder onze gereformeerde jeugd sterk toeneemt in de 
examentijd. En waar ziekte een vakantie dreigt te verstoren, weten we God meestal ook wel 
te vinden. Dat is verklaarbaar en hoeft als zodanig niet verkeerd te zijn. Als we er maar wel 
van leren dat het zo werkt! Leren in de zin van: we willen ons voortaan niet beperken in het 
bidden tot momenten waarop wij dat gebed nodig menen te hebben. Bidden is wel eens de 
adem van het geloof genoemd. In het bidden mogen we een levende relatie met onze God 
onderhouden. Het is ongezond om alleen maar adem te halen als we het benauwd krijgen. 
Als we consequent tevreden zijn met zo’n onregelmatige ademhaling, verzuurt ons leven. We 
worden ziek en zullen op termijn zelfs geen kracht meer hebben om tot gebed te komen, ook 
als ons leven aan alle kanten vastloopt en juist schreeuwt om gebed!

Dat ‘niet bidden’ kan dan gevolg zijn van een misplaatste eerlijkheid. Meer dan eens hoorde 
ik mensen zeggen: ‘Ik zou het niet eerlijk vinden als ik nu ineens God te hulp zou vragen, 
terwijl ik altijd gezegd heb dat ik het wel zonder Hem kan.’ Maar ook komt het voor, dat 
mensen inderdaad niet meer op het idee komen om Gods hulp in te roepen. Al zo lang 
hebben ze geen contact gehad. Zou God dan nog wel luisteren?

Net als bijbellezen vereist het een behoorlijke mate van discipline om tot een geregeld 
bidden te komen. Toch worden we ertoe opgeroepen. In Romeinen 12:12 lezen we: ‘Weest 
… volhardend in het gebed.’ In de NBV staat: ‘en bid onophoudelijk.’ De Here weet dat ons 
leven zonder deze vertrouwelijke omgang met Hem doodbloedt. Hij geeft ons daarom geen 
gebedscorvee, maar wijst ons de weg naar een ongekend rijke bron van energie, omdat Hij, 
mee door het gebed, ons in contact wil brengen met Zichzelf als Levensbron.

Bidden in geloof

De Here Jezus is heel stellig als Hij het heeft over de verhoring van het gebed. We lezen 
daarover in Matteüs 7:7: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u 
zal opengedaan worden.’ Deze zekerheid mag er zijn in het licht van wat de Here Jezus in 
hetzelfde moment van onderricht naar voren brengt: ‘… hoeveel te meer zal uw Vader in de 
hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.’ Onze Vader geeft het goede 
aan ons als we erom vragen. Als wij slechte dingen vragen, zal onze Vader ons die juist niet 
geven! Als we zo te horen krijgen dat God ons zeker wil verhoren, dan zou het een slechte 
zaak zijn als we ons gebed uitspreken in een houding van twijfel. We kennen uit de mond 
van de Here Jezus het verhaal van die man die midden in de nacht bij zijn vriend aanklopt 
en om brood vraagt. Het was juist het vertrouwen dat zijn vriend in hem had, dat hem deed 
besluiten toch maar in te gaan op het verzoek van zijn vriend die ’s nachts aanklopte (Luc. 
11:8). Wij zijn opgegroeid met de vertaling van het NBG 1951, die zegt: ‘… om zijn onbe-
schaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft.’ Niet omdat ze vrienden 
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zijn, maar ‘omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen’, zegt de NBV. Het is jammer 
dat wij in dat woord onbeschaamd iets negatiefs horen. Het gaat er juist om dat die vriend 
die midden in de nacht z’n vriend uit bed belt, dat durft te doen vanwege z’n grote vertrou-
wen. Het is geen brutaliteit in de zin van: ik kan het altijd proberen. Nee, het komt gewoon 
niet in hem op dat zijn vriend hem iets zou kunnen weigeren. Hij heeft een mateloos vertrou-
wen dat zijn vriend hem in z’n nood zal helpen. Nu, dat mateloze vertrouwen wordt ons ten 
voorbeeld gesteld. In zulk vertrouwen mogen we ons gebed uitspreken. God wil dat zelfs 
horen. Er is Hem veel aan gelegen dat Hij merkt dat we niet iets vragen met de gedachte 
‘nee heb ik, ja kan ik krijgen’. We vragen vol vertrouwen als een (klein) kind dat geen twijfel 
kent als het met een verzoek naar vader gaat.

Bidden zonder twijfel

Jakobus roept ons in het eerste hoofdstuk van zijn briefje op, de Here te vragen vol vertrou-
wen en zonder enige twijfel. Bidden in geloof (Jak. 1:6)! Doe je dat niet, dus bid je met 
twijfel in je hart, dan lijk je op een golf van de zee, die door de wind heen en weer wordt 
bewogen. Als je deze vergelijking combineert met wat Jakobus noteert over het gebed in 
zijn laatste hoofdstuk (Jak. 5:16b), dan ontstaat er het volgende beeld: het gebed van een 
rechtvaardige is uitermate krachtig. Waarom? Omdat het werkzaam gemaakt wordt door 
God zelf. Er wordt energie aan verleend. Het gebed is een enorm krachtig wapen. Een 
machtig middel aan ons mensen gegeven. Wij kunnen ons zegje doen voor de troon van de 
Almachtige! Maar als je een gebed uitspreekt met twijfel en ongeloof in je hart, dan verteert 
die geweldige bundel energie zichzelf als een golf die door de wind voortgestuwd wordt en 
op de kust te pletter slaat. Veel schuim, veel lawaai, maar het leidt uiteindelijk tot niets! De 
golf verteert zichzelf.
Ik weet dat er meer te zeggen is over genoemde teksten uit de brief van Jakobus, maar het 
punt waar het mij om gaat, is te benadrukken dat een gebed geen zin heeft als we niet in 
vol vertrouwen naar de Here gaan. De Here kan het als het ware niet aanhoren als we twijfe-
len aan zijn wil, aan zijn liefde, aan zijn almacht.

Twijfel is een verkeerde gebedshouding, die gevoed wordt door wat wij onverhoorde gebeden 
noemen. Zo vaak bidden wij iets, maar de Here geeft niet wat wij vragen. Dan is het toch 
niet zo vreemd dat we een slag om de arm houden waar het gaat om het vertrouwen op 
verhoring? Maar we vergeten dat de Here nergens ons beloofd heeft dat zijn Vader al onze 
verzoeken zal inwilligen. Het zijn alleen goede gaven, die God wil geven (Mat. 7:11; Luc. 
11:13; Jak. 1:17). Het kan maar zo dat we niet ontvangen, omdat we slechte dingen aan de 
Here vragen of omdat we iets vragen met het doel om dat voor onszelf en niet in dienst van 
de Here te gebruiken (Jak. 4:2b,3).

Bidden in de Geest

Dr. Jos Douma maakt nog een onderscheid tussen het ‘gewone’ gebed en het ‘bidden in de 
Geest’. Dat bidden in de Geest wordt in het Nieuwe Testament maar twee keer genoemd (Ef. 
6:18 en Judas: 20). Juist omdat het bidden in deze beide teksten zo met nadruk een ‘bidden 
in de Geest’ genoemd wordt, moet het hier volgens Douma wel gaan om een andersoortig 
bidden. Douma schrijft in een artikel (Bram Beute e.a., HoogTijd voor de Bijbel’, p. 37): 
‘Op die beide plaatsen wordt gesproken over een bidden dat, gezien de toevoeging “in de 
(heilige) Geest”, niet zonder meer hetzelfde kan zijn als “gewoon” bidden. Het gaat om een 
bidden dat onder leiding van de Geest, waarvoor de bidder zich nadrukkelijk openstelt, een 
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extra intensiteit kent. Een bidden dat nadrukkelijk en heel bewust niet in eigen kracht plaats 
vindt, maar in de kracht van de Geest. Een bidden dat niet uit gewoonte gebeurt (en over 
bidden uit gewoonte zijn ook heel veel goede dingen te zeggen!) maar onder de uitdrukkelij-
ke bezieling van de Geest.’ Eerlijk gezegd geloof ik er niet zo in dat het in genoemde teksten 
om een bijzonder soort bidden gaat. Het lijkt me dat wat Douma zegt van dit ‘bidden in de 
Geest’, in feite van alle gebeden zou moeten gelden. Ook van wat hij dan als ‘gewone’ gebe-
den ziet. Daarbij wil ik wel aantekenen dat we niet op de koers moeten gaan zitten van het 
zogenoemde meditatieve gebed, waarbij er gevraagd wordt om rechtstreekse openbaringen 
van de Geest tijdens het gebed. Uiteraard mogen we wel vragen of de Here zijn in de Bijbel 
vastgelegde Woord aan ons duidelijk wil maken, maar dat is heel wat anders dan een aparte 
en rechtstreekse openbaring naast dat Woord te verlangen. Hiermee wil ik uiteraard niet 
ontkennen dat de Here ons op ons gebed wel degelijk inzicht kan geven, zodat we zekerheid 
en rust ontvangen met betrekking tot de weg die de Here ons doet gaan.

Ik geloof niet dat we op grond van de uitdrukking ‘bidden in de Geest’ tot de conclusie 
moeten komen dat we gebruik mogen maken van twee soorten gebeden, die onderling een 
verschil in intensiteit hebben. Laten we er maar aan vasthouden dat al onze gebeden een 
stamelen zijn, die zonder dat de Heilige Geest ons daarin te hulp komt, nooit de troon van 
de heilige God zouden kunnen bereiken (Rom. 8:26).

Wat we moeten bidden

Bijbels onderwijs

Het gebedsonderwijs is in de Bijbel niet geconcentreerd in een apart hoofdstuk. Door heel 
de Bijbel heen vinden we voorbeelden van gebeden. Waar het eerst nog lijkt op een gewoon 
spreken met God (Adam, Abraham), zien we langzamerhand dat het spreken een voor ons 
meer bekend gebedskarakter krijgt. We ontdekken dat in het begin van de mensengeschiede-
nis de Here zelf regelmatig uit de hemel afdaalt om met mensen te spreken. Later zien we 
dat het gebed steeds meer een spreken omhoog wordt, naar God die in de hemel woont. Zo 
kennen we het gebed van Mozes (Ps. 90), van koning David (1 Kron. 17:16-27), Salomo  
(2 Kron. 6:14-42) en Hizkia (Jes. 37:14-20), van Daniël (Dan. 2:20-23) en van bijvoorbeeld 
de profeet Jeremia (Jer. 20:7-18).

Het is niet mijn bedoeling om al deze voorbeeldgebeden te analyseren. Wel kunnen we 
vaststellen dat je als je deze gebeden eens rustig doorleest, onder de indruk komt van de 
intimiteit die eruit spreekt. De bidders spreken geen gladde formules, maar ze leggen hun 
hart open voor de Here. We zien ook dat persoonlijke zaken in vrijmoedigheid aan de Here 
worden voorgelegd, maar tegelijk dat deze gebeden zich bepaald niet beperken tot het 
persoonlijke. Uiteindelijk gaat het altijd over Gods bemoeienis met zijn volk. De bidders 
herinneren de Here aan zijn beloften, ze vragen om zijn ingrijpen, maar altijd in het kader 
van zijn plannen met z’n volk. De bidders zijn zich bewust van hun eigen kleinheid, machte-
loosheid en zondigheid.

Het is goed onze eigen gebeden eens te vergelijken met die gebeden die ons zo zijn over-
geleverd in de Bijbel. Het valt dan op dat onze gebeden over het algemeen heel veel tijd 
besteden aan vragen die gericht zijn op Gods medewerking in het bereiken van onze doelen: 
de gezondheid van ons en de onzen staat daarbij heel vaak op nummer één. Wat dat betreft 
wijken we als gelovigen in onze verlangens niet erg af van wat bij ongelovigen zeker op 
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nummer één staat. Natuurlijk, er komen in onze gebeden ook andere zaken aan de orde. 
Gelukkig. Maar de samenstelling en opbouw van onze gebeden komen vaak min of meer 
toevallig tot stand. Datgene wat ons op een moment bezighoudt en waarin we menen de 
hulp van de Here te kunnen inroepen, krijgt een plaatsje in ons gebed.

Nu is er helemaal niets tegen dat we juist die dingen die ons sterk bezighouden, naar de 
Here toe brengen. Dat heeft toch ook alles te maken met het feit dat we heel persoonlijk met 
de Here mogen omgaan. Tegelijk zal het duidelijk zijn dat we onze gebedsonderwerpen niet 
van het toeval mogen laten afhangen. Ook het onderwijs van de Schrift, zoals we dat in de 
Catechismus samengevat vinden, geeft aan dat de Here om sommige dingen gewoon gebe-
den wil zijn. Dat geldt ook als wij persoonlijk misschien de behoefte daar niet zo toe voelen. 
Daarom is het goed om op z’n minst enige structuur in onze gebeden aan te brengen. Niet 
als een ijzeren wet, maar als een hulpmiddel om in onze gebeden de Here ook recht te doen. 
Als het waar is dat ons gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, dan mag de 
schrale inhoud van ons gebed die terechte dank niet onhoorbaar maken voor de Here.

Onderdelen van het gebed

Bede
Uit de gebeden die we kennen uit de Bijbel, kunnen we een aantal onderwerpen destilleren 
die met regelmaat in onze gebeden terug zouden moeten komen. De categorie die in geen 
van onze gebeden zal ontbreken, is natuurlijk het verzoek. De bede. Daar hoeven we ons niet 
voor te schamen. De Here wil graag dat wij Hem dingen vragen. En dat mag zelfs ook wel 
in de vorm van overleg. Dat je in je gebed een bepaalde zaak aan de Here voorlegt en Hem 
dan om raad vraagt. In het feit dat je zaken aan de Here vraagt, kan Hij merken dat je je 
afhankelijk van Hem weet. In het vragen mag dan ook altijd het vertrouwen doorklinken dat 
de Here ons kan helpen.

Lof
Naast het onderdeel van het vragen zullen er ook andere zaken aan de orde moeten komen. 
Ik denk dan aan de lofprijzing. In het ‘Onze Vader’ vinden we deze aan het slot van het 
gebed. Je kunt er ook mee beginnen. Zeker als je je gebed vooraf hebt laten gaan door een 
schriftlezing, kan dat aanleiding geven om te beginnen met het loven van de Here. Dat 
loven van de Here is een vorm van aanbidding niet om wat Hij geeft, maar om wat en wie 
Hij is (Velema, p. 93). In de lof leren we de grote daden van de Here te belijden en onder 
woorden te brengen. Maar we leren ook vol verwondering te spreken over de grootheid en 
liefde van God.

Belijdenis
Het vragen om vergeving van de zonden kan niet zonder een belijdenis van juist de zonden 
waar je vergeving voor vraagt. De praktijk is echter dat wij de Here vaak in het algemeen 
om vergeving vragen. We leggen een soort verzamelorder bij de Here neer. Maar we moeten 
ons er wel van bewust zijn dat de Here ons alleen vergeving kan geven, als er sprake is van 
oprecht berouw en van een ernstig voornemen om het voortaan anders te doen. We ontko-
men er dus niet aan om na te denken over hoe onze dag was. Welke dingen waren goed 
en welke dingen waren fout? Vaak wordt dan als tegenwerping gebruikt dat je lang al je 
zonden niet (meer) weet en dat die zonden dan dus niet vergeven kunnen worden. Je belijdt 
ze immers niet. Ook David kende dat probleem. Hij vraagt de Here (alsnog) de zonden van 
zijn jeugd te vergeven (Ps. 25:7). Psalm 90 spreekt over onze heimelijke zonde (Ps. 90:8). 
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Maar vooral in Psalm 19 komen we de vraag aan de Here tegen om ons ook die zonden 
te vergeven, die we niet kennen: ‘Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van 
verborgen zonden’ (Ps. 19:13). Dat we niet al onze zonden kennen, mag uiteraard niet een 
reden zijn om de zonden die we wel kennen, dan ook maar ongenoemd te laten voor de 
Here. In feite is de vraag om (in het algemeen) onze zonden te vergeven een brutale vraag. 
Je zegt dan tegen de Here: ‘Here, ik vraag U om mijn zonden te vergeven, maar U moet zelf 
maar even uitzoeken voor welke zonden ik dat nu precies vraag.’ Wie zijn zonden niet met 
name belijdt, zal ook niet het gevoel van bevrijding ervaren dat volgt op de vrijspraak na de 
schuldbelijdenis.

Dank
Het onder woorden brengen van dankbaarheid voor wat de Here gaf, mag ook niet ontbre-
ken. Ook daar blijven wij als bidders vaak in het algemene hangen. Het is goed de Here te 
danken voor concrete geschenken. Dat vereist nadenken, maar dat is niet erg. We worden 
dan juist met de neus op het feit gedrukt hoeveel de Here feitelijk gegeven heeft. Daarnaast 
is het ook goed om na te gaan of de Here eerdere gebeden verhoord heeft. Het zou zonder 
meer van grote ondankbaarheid getuigen de Here wel dingen te vragen, maar als Hij ze 
gegeven heeft (op zijn tijd), Hem er niet voor te bedanken.

Voorbede
Een onderdeel voorbede mag ook niet gemist worden. Voorbede klinkt heel plechtig. Maar in 
feite doen we al voorbede als we bidden voor een zieke oom of tante. In z’n algemeenheid is 
voorbede dat je een ander dan jezelf aan de Here opdraagt. Dat is geen zaak van vriendelijk-
heid, dat je een ander ook iets gunt of dat je een goed woordje voor iemand anders bij God 
doet. Voorbeden doen is het uitvoeren van een opdracht die de Here zelf gegeven heeft. Ik 
denk aan wat de apostel Paulus aan Timoteüs schrijft in 1 Timoteüs 2:1: ‘Ik vermaan u dan 
allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor 
koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle 
godsvrucht en waardigheid.’
Het is opvallend dat Paulus zelf in veel van zijn brieven ook schrijft dat de geadresseerden 
een vaste plaats hebben in zijn voortdurende gebeden. Het is even opvallend dat het Paulus 
dan niet zozeer gaat om de gezondheid van degenen die Hij aan de Here opdraagt, hoewel 
het niet onmogelijk is dat hij ook daarover met de Here spreekt. Maar als hij de geadres-
seerden gedenkt in zijn gebeden, dan gaat het toch vooral om wat de prediking van het 
evangelie en het geloof in het gepredikte Woord in hen uitwerkt. Paulus is voortdurend bezig 
degenen die hij kent, aan de Here op te dragen in verband met hun eeuwig heil. Dat heil 
heeft hij op het oog ook van alle anderen die door de verkondiging van de opstanding van 
de Here Jezus voor een radicale keus gesteld worden.

Hoewel het ‘Onze Vader’ geen voorbeden als zodanig kent, ademt het in z’n geheel toch wel 
de sfeer van de voorbede. De Here Jezus leert ons heel duidelijk om dingen als vergeving en 
ons dagelijks brood niet alleen voor onszelf te vragen, maar ook voor anderen. Vandaar dat 
Hij zijn leerlingen verwijst naar de binnenkamer zonder dat Hij hun het ‘ons’ afneemt. Waar 
je zou verwachten dat een persoonlijk gebed in de ‘ikvorm’ gebeden zou kunnen worden, 
bindt de Here ons aan het meervoud. Wij staan niet op onszelf, maar we zijn aan elkaar 
verbonden. Als gezinsleden van het ene gezin van God mogen wij elkaar niet buiten ons 
persoonlijke gebed houden.
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Hulpmiddelen

Er zijn allerlei hulpmiddelen te bedenken om ons gebed te laten uitstijgen boven een egoïs-
tisch en egocentrisch spreken met de Here. Zo is het goed er een vaste gewoonte van te 
maken dat alle hierboven genoemde onderdelen in het persoonlijke gebed regelmatig aan 
de orde komen. Het zal niet al te veel moeite kosten om lofprijzing, schuldbelijdenis, vragen, 
voorbede en dankzegging als een vast patroon door het gebed te laten lopen. Als dan ook 
nog gekozen wordt voor het gebed als een antwoord op de schriftlezing, dan komt ook het 
Woord-antwoordkarakter van deze vorm van omgang met de Here tot z’n recht.

Wie echt werk van de voorbeden wil maken, kan een weekschema opstellen waarin alle 
personen op een eigen dag aan de orde komen. Daarbij moet wel bedacht worden dat de 
Here kan zorgen ook zonder onze voorbeden. Hij wil wel graag dat we anderen aan Hem 
opdragen, maar het is niet zo dat als we iemand vergeten of als we ons schema kwijt zouden 
zijn, de Here daar dan ook door in de war zou raken. We moeten niet de indruk krijgen dat 
onze voorbede voor de Here een voorwaarde is om te kunnen helpen. Ongetwijfeld is het 
waar dat de Here dingen doet op ons gebed en als antwoord op ons gebed. Maar dat wil 
niet zeggen dat God gebonden is aan ons gebed en als het ware pas kan ingrijpen als wij 
om zo’n ingrijpen bidden (zie verder p. 85-86, ‘Meeregeren door het gebed’).

Concentratie

Veel mensen hebben er moeite mee om tijdens het gebed hun gedachten te ordenen. Dat 
hoeft niet altijd luiheid te zijn. Evenals we bij het bijbellezen gestoord kunnen worden door 
de onrust die zo langzamerhand onze leefwereld is gaan beheersen, zo kan het ook dat 
tijdens een gebed onze gedachten niet te stoppen zijn na een dag hard werken. De Here 
Jezus zocht ’s nachts een eenzame plaats op om met zijn hemelse Vader te kunnen spreken 
(Mar. 1:35). Op die manier wilde Hij ongetwijfeld ervoor zorgen dat Hij in zijn spreken met 
God niet gestoord zou worden door menselijke geluiden en indrukken.

Een oplossing zoeken voor problemen met de concentratie valt niet zo mee. Het lijkt me in 
ieder geval een goede zaak de moeite die je in het bidden ondervindt, met de Here te delen. 
Zijn hulp zal niet bestaan uit het omzetten van een knopje, waardoor je je ineens helemaal 
kunt concentreren. De Here kan echter wel een richting wijzen, waar je je concentratieproble-
men kunt gaan begrijpen en aanpakken.

Het kan helpen om voor het bidden een stuk te lezen uit de Bijbel. Het kan helpen je af te 
zonderen en eerst proberen wat tot rust te komen. Je dag te overdenken, juist met het oog 
op de dingen die je in gebed aan de Here wilt vertellen. Je kunt gebedspunten noteren. Je 
kunt ook je gebeden opschrijven. Schrijven dwingt je namelijk je te concentreren. Je kunt 
dan ook wat systematischer aandacht geven aan de verschillende gebedsonderdelen. Voor 
elk gebedsonderdeel gebruik je bijvoorbeeld een aparte alinea. Als je later nog weer iets te 
binnen schiet wat in een vorige alinea thuishoort, kun je het zonder moeite nog toevoegen. 
Als je bij het ‘amen’ gekomen bent, kun je het hele gebed voorlezen en zo aan de Here 
opdragen.

Een biddend leven
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Gebedshouding

‘Toen wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: …’ (Num. 16:22). Mozes en Aäron zijn 
zich bewust van de majesteit van God en hoe die majesteit gekrenkt is door de opstand van 
Korach, Datan en Abiram. In zo’n houding van plat op de grond liggen komt tot uitdruk-
king het grote ontzag dat we voor de Here moeten hebben. Deze gewoonte was er blijkens 
1 Korintiërs 15:25 ook nog in de tijd van het Nieuwe Testament. Daarnaast kennen we het 
knielen (2 Kron. 6:13; Dan. 6:11), het staan (Luc. 18:13 en Mar. 11:25), het opheffen van 
de handen (1 Tim. 2:8 en Neh. 8:7). In al deze gebedshoudingen komt tot uiting hoe we als 
(zondige) mensen tegenover de Here staan. In je knielen geef je onderworpenheid aan. In 
het opheffen van handen geef je aan dat je alles van de Here verwacht. In het staan komt 
eerbied tot uitdrukking (vergelijk dat de mensen in de Ridderzaal gaan staan als de koningin 
binnenkomt).

De Bijbel schrijft ons niet één vaste gebedshouding voor. Het gaat er natuurlijk om dat 
we, hoe we ook bidden, in onze houding laten zien dat we onze plaats tegenover de Here 
kennen. Ik ben altijd een beetje jaloers geweest op roomse mensen, die er geen moeite mee 
hebben in hun kerk te knielen. Zelfs het kerkmeubilair is zodanig aangepast dat er ook in de 
banken geknield kan worden. Terwijl de hele wereld toekeek, knielde Paus Benedictus XVI, 
die door honderdduizenden als een idool werd toegejuicht, pontificaal in de Dom van Keulen 
(RK wereld jongerendagen 2005)!
In onze kringen neemt de gewoonte om bij het gebed te knielen steeds meer af. Wellicht 
zouden we het voor de Here nog wel willen doen, maar we hebben er moeite mee als ande-
ren ons zo zien in deze kwetsbare houding. Ik betreur dat.

Bij jongelui hoor ik heel vaak dat er van het bidden voor het slapen gaan niet zoveel terecht-
komt. Als je daarover doorpraat, blijkt dat een gebed vaak wel bewust begonnen wordt, 
maar niet meer bewust beëindigd. Het bidden in bed vraagt er natuurlijk ook om dat je 
halverwege in slaap valt. Als je dan niet wilt knielen, is het beter op de rand van je bed te 
gaan zitten en zo je dag met de Here af te sluiten.

Slaap kan trouwens ook een storende rol spelen tijdens het gebed in de kerkdienst. Als zo’n 
gebed te lang duurt of uitstijgt boven de gewone belevingswereld van de kerkgangers, kan 
het zomaar gebeuren dat gedachten afdwalen of dat de slaap toeslaat. De gewoonte om 
tijdens het gebed op te staan, zoals de ouderen zich nog wel herinneren, was zo gek nog 
niet!

Uiteindelijk is de gebedshouding een uiterlijke vormgeving van onze eerbied naar de Here 
toe. Het is onmogelijk te zeggen dat we zus moeten bidden of zo. Het lijkt me nuttig en 
nodig dat er eerst een stuk bewustwording is van wat we eigenlijk aan het doen zijn als 
we bidden. Bewustzijn van het wonder dat we spreken mogen met de heilige God mag ons 
motiveren om ernst te maken met de vormgeving van ons gebed. Laat het maar zichtbaar en 
hoorbaar worden dat we in diep respect voor Gods genade ons leven met Hem delen en voor 
Hem openleggen mogen.

Gebedstaal en toon

Er zijn mensen die plotseling heel anders gaan praten als ze moeten voorgaan in gebed. Ze 
gaan heel plechtig praten of ze krijgen een soort vibrerend orgeltje in hun keel. Ik ga ervan 
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uit dat dat hun manier is om voor zichzelf en anderen duidelijk te maken dat het in het 
spreken met de Here om iets heel anders gaat dan het spreken met de buurman. En daarin 
hebben ze ongetwijfeld gelijk. Er mag in je spreken met de Here uitkomen dat je besef hebt 
van zijn heiligheid. Toch moeten we dat niet overdrijven. Zeker op kinderen maakt dat een 
heel geforceerde indruk. Alsof het niet meer gewoon praten met de Here is, maar iets wat 
heel erg ver van ons gewone leven afstaat.

Ongemerkt kan de naam ‘Here’ ook gebruikt gaan worden als een soort stopwoordje in het 
gebed. Zodra je even moet nadenken, voeg je dan het woordje ‘Here’ in. Zo schep je wat tijd 
voor jezelf om na te denken over de volgende zin. We krijgen dan echter een gebed waarin 
de aanspraak ‘Here’ langzamerhand devalueert. Dat lijkt me geen goede zaak en het kan 
ook gemakkelijk heel oneerbiedig overkomen.

Als reactie op het plechtige bidden neem ik een soort tegenbeweging waar. Het aardige 
is dat ik door langer verblijf in het buitenland al veel eerder kennisgemaakt heb met een 
gebedsstijl die meer past in de sfeer van ‘ouwe jongens krentenbrood’. Na verloop van zo’n 
15, 20 jaar komt zoiets ook overwaaien naar ons land. Het is een manier van bidden waarbij 
je juist niet moet laten merken dat het heel bijzonder is te spreken met God. Je gaat er ook 
niet voor rechtop zitten in je stoel. Het zijn gebeden met veel uh’s…, om aan te geven dat het 
niet gaat om gladde formules, maar dat het gesprokene zomaar rechtstreeks uit je hart komt. 
Toch is ook hier het gevaar niet denkbeeldig dat deze ongedwongen manier van bidden 
oneerbiedig wordt naar de Here toe, omdat ze meer een boodschap gaat inhouden voor de 
mensen dan voor de Here.

Ik onderken de waarde van een bidden waarbij niet alle aandacht uitgaat naar een correct 
formuleren. Dat laatste kan er immers toe leiden dat het ten koste gaat van de inhoud van 
ons bidden. Het is goed te beseffen dat we de Here niet hoeven te bezweren met correcte 
formuleringen. Het is immers zo dat de Here, zelfs voordat wij het vragen, al weet wat we 
nodig hebben (Mat. 6:8,32). Bovendien staan we er niet alleen voor: de Geest van de Here 
komt ons te hulp (Rom. 8:26). Als we dat weten, hoeven we niet te wachten met het opzen-
den van ons gebed totdat het in onze eigen ogen volmaakt is van vorm en inhoud.

Gebedsvormen

Inleiding

Onder gebedsvormen versta ik de verschillende soorten gebeden. Er zijn persoonlijke gebe-
den, tafelgebeden, gebeden in de erediensten, kringgebed etc. Het zal duidelijk zijn dat 
iedere gebedsvorm z’n eigen regels kent. Het gaat steeds om het spreken met de Here God. 
Maar in een persoonlijk gesprek kun je dat wat anders doen dan in een publiek gesprek. Ook 
wat betreft de gebedsonderwerpen is er een verschil. Niet alles wat je persoonlijk tegen de 
Here zegt, is ook geschikt om in een publiek gebed onder woorden te brengen. Hieronder wil 
ik kort stilstaan bij een aantal van die verschillende gebedsvormen en het karakter van die 
gebeden.

Persoonlijk gebed

Onze kinderen leren eerst voor het slapen gaan een vast gebed. Ze zingen dat met moeder of 
zeggen het op. Heel belangrijk is dat moeder (of vader) het kind leert dat het in zo’n gebedje 
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niet gaat om het uitspreken van een formule of om het vervullen van een verplichting. Het 
gaat, ook in zo’n kindergebedje, om spreken met de Here God. Dat mag dus niet afgeraffeld 
worden omdat alles wat daarna komt (knuffelen, lekker onder de dekens) zo leuk is. Het is 
goed je kind te leren dat spreken met de Here fijn is en heel bijzonder en dat je er daarom 
ook best de tijd voor mag nemen.
Ik denk dat zodra het mogelijk is, het kind geleerd moet worden ook zelfstandig dingen naar 
de Here te brengen. Ik merk bij catechisanten dat het geen uitzondering is als ze nog steeds 
hun kindergebedje bidden, soms wel, soms niet aangevuld met een eigen stukje. Het is de 
vraag of de betekenis van de woorden uit zo’n gebedje nog wel doordringt tot de slaperige 
jongere. Het is dan ook de vraag of de Here zo’n gebed serieus kan nemen. Als het niet 
anders gebeden wordt dan uit een gevoel van plicht, dan kun je dat nauwelijks een vertrou-
welijke omgang met de Here noemen. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen leren dat 
het bidden een zaak van het hart is en dat je, eventueel naast het vaste kindergebed, ook 
andere en heel persoonlijke zaken naar de Here toe mag brengen.
Het is trouwens een vreugde te horen hoe kleine kinderen soms heel onbevangen met de 
Here spreken en geen enkele schroom hebben om dingen bij Hem neer te leggen, die je als 
volwassene niet gauw zou noemen. Uiteraard mag van een volwassen gelovige gevraagd 
worden dat hij zorgvuldig is in het vaststellen van zijn gebedsonderwerpen. Maar tegelijk 
mogen we beseffen dat de Here niet een onderscheid hanteert tussen bijvoorbeeld geeste-
lijke en niet-geestelijke zaken. Voor de Here is ons leven één en ongedeeld. Wij ervaren dat 
vaak anders. Maar het lijkt me een goede zaak om te leren van de onbevangenheid van onze 
kleine kinderen. Als zij eenmaal wat losgekomen zijn van het vaste kindergebedje, kunnen 
ze je tot voorbeeld zijn in het omgaan met de Here. Ze delen met Hem wat voor hen op 
dat moment belangrijk is. En zou dat dan voor de Here niet belangrijk zijn? Ik zou werkelijk 
niet weten waarom de Here zijn oren dicht zou moeten doen als een kind Hem vertelt van 
het verdriet om een schildpad die is gestorven. De Here Jezus leert ons te bidden om heel 
gewoon brood. Dat heeft niets met geestelijk brood te maken, maar wel alles met ons dage-
lijkse leven.

Geen compartimenten
Catechisanten vinden het de normaalste zaak van de wereld dat je naar de Here toegaat in 
geval van ziekte. Maar sommigen vinden het vreemd, als je de Here om rust vraagt wanneer 
ze voor een rijexamen staan. En zaken als het kopen van een auto of het krijgen van een 
vakantiebaan vallen wat hen betreft al helemaal buiten de orde. Dat zijn aardse zaken en 
daar vermoei je de Here niet mee. Maar als je zo denkt, besef je niet dat de Here belang stelt 
in heel ons leven en niet alleen in de dingen die wij passend vinden om met Hem te delen.

Wij moeten voorkomen ons leven te verdelen in verschillende vakjes. Als wij een apart vakje 
voor het geloof hebben en dus ook voor het gebed, dan gaat dat maken dat we niet meer 
ons hele leven delen met de Here, maar in het beste geval alleen maar dat gedeelte dat met 
ons geestelijk leven te maken heeft.
Het is heerlijk te weten dat we letterlijk heel ons leven met de Here delen mogen. Onze 
zorgen en verdriet. Onze vreugden, maar ook onze gevoelens van dankbaarheid. De zon 
schijnt! De bloemen zijn prachtig. Je hebt een heerlijke wandeling gehad met de hond. 
Je bent een aardig meisje tegengekomen en vraagt je af of je haar nog eens zult kunnen 
ontmoeten. Je was niet helemaal eerlijk tegen die collega en deed jezelf mooier voor dan je 
in werkelijkheid bent. Je ziet op tegen dat telefoongesprek. Je ontdekt dat je de laatste tijd 
snel prikkelbaar bent en je hebt moeite om je in de kerkdiensten te concentreren. Je bent 
teleurgesteld dat ze op de vereniging een ander als presidente hebben aangewezen. Je zou 
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eigenlijk iets moeten zeggen van het tv-gebruik thuis, maar je durft het niet omdat je bang 
bent voor een grote mond of een knallende deur. Alles mag je met de Here delen en Hem 
voorleggen. Ons leven bestaat niet uit verschillende compartimenten met waterdichte schot-
ten ertussen. Bij onze doop is ons beloofd dat de Heilige Geest in ons zou komen wonen en 
werken. Opmerkelijk dat niet ons hart zijn tempel (woonplaats) wordt genoemd, maar ons 
lichaam (1 Kor. 6:19)!

Tafelgebed

Van oudsher is het de man in huis, die de tafelgebeden voor zijn rekening neemt. Ik heb dat 
wel eens horen verdedigen met een wijzen op het priesterlijke ambt van vader. Het eigenaar-
dige is dan wel, dat bij afwezigheid van vader moeder zonder enige moeite deze taak over-
neemt. Ik geloof er niets van dat op grond van enige principiële reden het tafelgebed alleen 
door vader mag worden uitgesproken. Ik pleit er zelfs voor dat er aan tafel bij toerbeurt door 
de disgenoten gebeden wordt. Het zal de ervaring van velen zijn dat er heel gemakkelijk een 
sleur ontstaat in het bidden. Vaste patronen, die aanvankelijk misschien een hulpmiddel 
zijn om zaken in het gebed geregeld aan de orde te stellen, verworden heel gemakkelijk tot 
uitgesleten paadjes. De meebidders horen niet eens meer wat er gezegd wordt als de bidder 
op de automatische piloot overschakelt. Dit kun je voorkomen door na het bijbellezen even 
samen een ogenblik na te gaan wat het gelezene voor een concrete boodschap inhoudt. 
Eventueel kunnen er ook nog gebedspunten genoemd worden. En als de tafelgenoten dan 
ook nog bij toerbeurt het dankgebed uitspreken, wordt sleur op een effectieve manier bestre-
den. Dat klinkt heel zakelijk. Ik kan het daarom ook zo zeggen: door genoemde maatregelen 
leren we samen weer dat het dankgebed na de maaltijd een echt gaan naar de Here is, 
samen als gezin. Als ook de kinderen zo in een vertrouwde sfeer en omgeving leren hardop 
te bidden, krijgen ze werkelijk iets moois van thuis mee: een stukje vrijmoedigheid om hard-
op te spreken met de Here.

Als in dit gebed na de maaltijd meer wordt gedaan dan een ‘dank U wel’ voor het genoten 
eten richting de Here, dan kan het gebed vóór het eten zich beperken tot twee korte vragen, 
namelijk de vraag om een zegen over het eten en om een zegen over de schriftlezing na het 
eten. Dat laatste is in feite een vraag of de Heilige Geest bij de schriftlezing aanwezig wil 
zijn.

We leven gelukkig niet meer in een tijd dat er regelmatig honger is, maar trek in eten is toch 
geen onbekend verschijnsel. Als iedereen aan tafel zit en zin heeft in eten, is het psycholo-
gisch niet goed om voor het eten een lang gebed uit te spreken. Er moet niet zoiets gebeuren 
dat door de lekkere geur van eten, de goede wil van de disgenoten om mee te bidden lang-
zaamaan verandert in een hunkeren naar het ‘amen’.

Hierboven ging het vooral over gezinnen. Heel vaak komt het ook voor dat mensen alleen 
eten. Omdat ze als enige thuis zijn of omdat ze echt alleenstaand (geworden) zijn. In zo’n 
geval is er niemand die met je meebidt en -leest. Om dit lezen en bidden dan toch vol te 
houden, is motivatie nodig. Die motivatie krijg je alleen maar door het doen. Als je trouw, 
ook als alleenstaande, het aangezicht van de Here zoekt, zul je merken dat je juist op die 
momenten niet alleen bent. Je mag immers de aanwezigheid van God ervaren. Of, anders 
gezegd: je mag in de aanwezigheid van God verkeren. Ik heb mij laten vertellen dat veel 
ouderen/alleenstaanden hardop lezen en bidden. Dat is niet iets wat echt nodig is voor 
de Here. Hij hoort ons zachtjes bidden ook wel. Maar het hardop lezen en bidden kan een 
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enorme hulp zijn om bij de les te blijven. Wat de Here in zijn Woord tegen je zegt, mag je zelf 
stem geven door het hardop te lezen. Wat je zelf tegen de Here wilt zeggen, mag je uitspre-
ken, zoals je dat ook zou doen als je tegen iemand sprak die bij je in de kamer was. In het 
begin is het misschien heel vreemd. Je hoort jezelf praten! Maar dat went heel gauw. En dan 
praat je zomaar heel echt met de Here! Het hardop praten helpt je je te concentreren en het 
helpt je ook je letterlijk uit te spreken tegenover de Here.

In een hoofdstukje over de huiselijke eredienst heb ik al iets geschreven over het feit dat het 
lezen en bidden aan tafel onder druk staat. Het lijkt me goed dat we heel zuinig zijn op deze 
gewoonte, die ons door onze voorouders is overgeleverd. Niet om haar te conserveren als een 
verplicht ritueel, maar om haar creatief in te vullen en daarmee onze omgang met de Here 
meer inhoud te geven. Uiteindelijk blijft het een kostbaar geschenk van de kant van de Here, 
dat Hij in zijn Woord tot ons wil spreken en dat wij in ons gebed daarop mogen reageren. 
Geschenken moet je koesteren door ze bewust en regelmatig te gebruiken voor het doel 
waarvoor ze gegeven zijn.

Het publieke gebed en voorbede

Inleiding
Bij publieke gebeden denken we het eerst aan gebeden tijdens de erediensten. Maar er zijn 
natuurlijk ook wel andere gebeden die een min of meer publiek karakter dragen. We kunnen 
dan denken aan gebeden op een kerkenraadsvergadering of een verenigingsavond. Maar ook 
de voorbede van het ministrygebed heeft een publieke kant. Niet in die zin dat velen zo’n 
gebed horen, maar wel in de zin dat het gebed gehoord moet worden door degene voor wie 
de voorbede gedaan wordt.

Gebed in de eredienst
De publieke gebeden in de kerkdiensten worden in de meeste gevallen uitgesproken door de 
predikant-voorganger. Voor een klein deel gaat het dan om de zogenaamde formuliergebe-
den. Dat zijn de gebeden die in bijvoorbeeld het doop- en avondmaalsformulier genoteerd 
staan. Hoewel ik deze vaste gebeden niet wil behandelen, wijs ik toch even op een aspect 
dat we in deze vastgestelde gebeden heel duidelijk tegenkomen. Ik bedoel het aspect van 
het onderwijs. Het is opvallend dat in de formuliergebeden allerlei informatie staat die we 
nu niet direct uitspreken om dit aan God voor te leggen, maar meer om de meebidders in 
een bepaalde gedachtegang mee te nemen. Ik geef daar een voorbeeld van. In het gebed 
dat we vinden in het doopformulier (Gereformeerd Kerkboek, p. 514), vinden we een passage 
over de zondvloed. We spreken God aan als de God die de wereld met de zondvloed gestraft 
heeft. Daarna brengen we onder woorden dat de Here ook reddend is opgetreden. De gelovi-
ge Noach en de zijnen heeft de Here gered en bewaard. Daarmee belijden we iets in de rich-
ting van de Here. En deze belijdenis is compleet, ook zonder dat het aantal geredden wordt 
ingevuld. Toch staat dat aantal wel in het gebed: slechts acht zielen. Informatie die de Here 
niet nodig heeft, maar die er blijkbaar voor ons als bidders ingevoegd is. Informatie met als 
doel dat er in ons hoofd een bepaald beeld ontstaat, namelijk dat het in de zondvloed om 
een wereldwijde straf ging en dat het aantal geredden heel beperkt was. Deze informatie 
staat in het kader van een belijdenis. We kunnen daardoor de Here grootmaken.

In de formuliergebeden komen we vaker zaken tegen die niet zozeer een directe vraag aan 
God zijn, maar een onder woorden brengen van ons geloof in Hem. En dan hebben we het 
natuurlijk al helemaal niet meer over informatie die God nodig zou hebben. In een belijde-
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nis vertellen we God nooit iets nieuws. We brengen alleen onder woorden wat we geloven. 
Zoals bijvoorbeeld in de vraag, aan het slot van het eerste doopgebed: ‘Laat het zo dit leven, 
dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw beloften getroost verlaten.’ Het 
schuin gedrukte deel kan in de concrete vraag aan God gemist worden. Ook zonder deze 
passage is de vraag voor de Here volkomen helder. Maar we geven in deze vraag aan, dat we 
beseffen hoe het er met ons leven zonder de hulp van God voorstaat en daarmee onderstre-
pen we de ernst van deze vraag.

Waar het me om gaat, is er de vinger bij te leggen dat in een gebed dat publiek uitgespro-
ken wordt door een voorganger, veel informatie zal zitten die voor de meebidders bestemd 
is. Het is te simpel om te zeggen dat de inhoud van ook een publiek gebed alleen maar voor 
de Here bestemd is. Als een voorganger de gemeente ook echt wil laten meebidden, dan 
zal hij in zijn formuleringen heel veel zaken moeten weven die maken dat de gemeente in 
gedachten ook echt mee kan bidden. Daarbij is het belangrijk het doel vast te houden: het 
gaat uiteindelijk om het spreken met God. Hij is en blijft het enige adres van het gebed. Niet 
de gemeente! U voelt al wel aan waarom ik dat zo expliciet stel. Het is o zo gemakkelijk 
om in het gebed ook boodschappen te verstoppen die niet bestemd zijn voor God, maar 
voor de gemeente. Als wij bidden: ‘Here, wilt U ons geven tevreden te zijn met wat we bele-
ven mogen in onze kerkdiensten’, dan kan dat met evenveel recht als een signaal richting 
gemeente worden opgevat dan als een vraag aan de Here. Nu begrijpen we dat het gebed 
niet bedoeld is als een medium om al of niet verborgen boodschappen richting gemeente te 
ventileren. Een voorganger heeft zich daarvoor te hoeden. Misbruik maken van het gebed is 
een ernstige zaak.
Tegelijk moeten we constateren dat er wel degelijk zaken zijn, die we in het gebed eerder 
vanwege de mensen zeggen dan dat we de Here God de nodige informatie verschaffen. En 
hier ontdekken we een spanning waar ik hieronder wat dieper op in wil gaan.

Spanning in publieke voorbeden
Laat ik beginnen bij wat naar mijn mening een echte misstand is. Broeder en zuster X zijn 
komende week vijfentwintig jaar getrouwd. Ieder zal het erover eens zijn dat dat een reden 
is om de Here te danken. Het huwelijk is publiek gesloten en er is vijfentwintig jaar geleden 
ook een speciale kerkdienst voor belegd. De Here is toen om zijn zegen gevraagd over dit 
huwelijk. Nu, vijfentwintig jaar later, mag de Here ook gedankt worden dat Hij zijn zegen 
aan dit echtpaar niet onthouden heeft. Wel kunnen er zomaar verkeerde motieven meespe-
len in het aanvragen van dankzegging. Bijvoorbeeld: hoewel de huwelijksdatum en receptie 
pas volgende week zijn, zou het mooi zijn van tevoren al in een kerkdienst, met name in 
het gebed, aandacht te besteden aan deze zaak. Dan weten ook de mensen die geen kaart 
gekregen hebben, dat er een receptie zit aan te komen. U voelt wel, zo gaat er een element 
dat in feite in het kerkblad thuishoort, zomaar meespelen in het gebed. Maar dat is niet het 
enige. Soms verraden mensen hun motieven door een dankzegging aan te vragen voor een 
bepaalde dienst. ‘Wilt u het ’s middags doen, want ’s morgens zijn we niet in de kerk.’ M.i. 
is dan uit het oog verloren dat met de aanvraag de dankzegging een zaak van de gemeente 
geworden is en dat het de gemeente is die de dank naar de Here toe brengt. Daar hoef je 
werkelijk niet zelf bij aanwezig te zijn. Wil je de dankzegging uitstellen tot een dienst waarin 
je zelf aanwezig kunt zijn, dan geef je daarmee aan dat er blijkbaar ook nog een ander 
motief meespeelt. Het gaat er niet alleen om dat de gemeente haar dankbaarheid uitspreekt 
naar de Here toe. Het aanwezig kunnen zijn als eigen naam genoemd wordt in het gebed, 
is blijkbaar ook heel belangrijk. Dan gaat het naar mijn indruk toch meer om de horizontale 
belangstelling van dat moment. Ik vind eerlijk gezegd het gebed daar een minder geschikt 
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medium voor. Daarvoor hebben we immers het kerkblad.

Toch valt niet te ontkennen dat het noemen van namen in een gebed juist ook met het 
oog op de gemeente gebeurt. Voor de Here is het voldoende dat we de (alle) zieken in 
de gemeente aan Hem opdragen. Hij weet echt wel wie we dan bedoelen. Zodra we een 
naam noemen, leveren we daarmee de Here niet wat extra informatie die Hij nodig heeft 
om ons gebed te kunnen verhoren. Nee, namen worden genoemd juist voor de gemeente. 
Zodat gemeenteleden niet in het algemeen, maar heel bewust mee kunnen bidden voor een 
bepaalde persoon. Namen worden dus genoemd om het echte meebidden te bevorderen. 
En in dat meebidden zit natuurlijk ook iets van meeleven. We zien dan dat er in een publiek 
gebed wel degelijk elementen zitten die meer voor de meebidders bestemd zijn dan voor 
God. Belangrijk lijkt me dat we onszelf steeds afvragen of die voor de gemeente bestemde 
elementen in het gebed op zichzelf staan of dat ze maar één doel dienen en dat is, dat het 
gebed des te beter meegebeden kan worden. In z’n algemeenheid zou ik zeggen dat infor-
matie, bestemd voor het meeleven, eerder in het kerkblad thuishoort. Informatie om beter 
te kunnen meebidden kan een plek krijgen in het gebed. Overigens kan een deel van die 
noodzakelijke informatie ook voorafgaand aan het gebed worden meegedeeld. We hoeven 
de Here niet te vertellen dat br. Y van de Torenvlietstraat nummer 29 weer thuis is uit het 
ziekenhuis. Dat het om die broeder Y gaat en niet om die andere, dat kan voorafgaande 
aan het gebed duidelijk worden gemaakt. Ook wat precies de reden is van onze dank of 
zorg. Nadat deze voorafgaand aan het gebed aan de gemeente is meegedeeld, kan in het 
gebed zelf de concrete dank of het concrete verzoek richting de Here onder woorden worden 
gebracht.
Ik pleit ervoor dat het gebed zoveel mogelijk een aanspreken van de Here blijft en dat er niet 
allerlei wetenswaardigheden via het gebed aan de gemeente worden meegedeeld.

Aantal bidders
Het lijkt me een misverstand dat een gebed krachtiger wordt naarmate het door meer 
mensen wordt meegebeden. Ik las ergens: een massaal gebed wordt door de Here verhoord! 
Daar geloof ik helemaal niets van. Jakobus vertelt ons iets anders (Jak. 5:16b-18): ‘Het 
gebed van een rechtvaardige vermag veel.’ Waarom? Doordat er kracht aan verleend wordt! 
Jakobus noemt dan als voorbeeld de profeet Elia. Hij was in z’n eentje. Er was bepaald geen 
sprake van een massaal gebed. Toch regende het drieëneenhalf jaar niet. Daarna bad Elia 
opnieuw en het ging regenen. En als wij dan de neiging hebben om te zeggen: ‘Ja, maar 
dat was een profeet!’, dan zegt Jakobus: Nee, hij was slechts een mens zoals wij. Een heel 
gewoon mens dus. De kracht van een gebed ligt niet in het aantal bidders! Het gaat erom 
hoe de bidders staan tegenover de Here. En dan nog is het uiteindelijk zo dat de Here zelf de 
kracht aan het gebed verleent. Je zou kunnen zeggen: de Here zelf bepaalt welk effect Hij zal 
geven aan dat gebed.

Dat geldt ook voor de voorbede in het midden van de gemeente. Ik krijg soms wel eens de 
indruk dat de mening bestaat dat een zieke meer kans heeft beter te worden als de hele 
gemeente om die genezing vraagt. Het verzoek zou daar sterker door worden. Als dat zo zou 
zijn, dan ben je als lid van een kleine gemeente dus slechter af dan als lid van een grote 
gemeente. Ik denk niet dat de Here kracht verleent aan een gebed naar rato van het aantal 
bidders. Als Paulus ons oproept om voorbeden en dankzeggingen te doen, dan gaat het hem 
er in de eerste plaats om dat we allemaal beseffen gaan dat we in al die zaken waar we voor 
bidden, afhankelijk zijn van de Here. Een gebed van 1000 mensen voor de overheid is niet 
effectiever dan eenzelfde gebed door ‘slechts’ 500 mensen. Het doel is dat zoveel mogelijk 
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mensen beseffen gaan dat het God is, die alle dingen bestuurt. Die erkenning wil de Here 
graag horen. En als de Here in zijn wijsheid besluit te luisteren naar het verzoek van velen, 
dan is in dat geval de winst dat die velen dan verwonderd en de Here dankbaar kunnen zijn.
Het aantal bidders heeft dus niet zozeer met de kans op verhoring te maken. Het aantal 
bidders heeft wel met een gedeelde zorg of een vermenigvuldigde dankbaarheid te 
maken. Dat schept een onderlinge verbondenheid. En het maakt het ook mogelijk dat een 
gemeenschappelijke dank in de richting van de Here luid en duidelijk klinkt. Toen Petrus en 
Johannes in Jeruzalem vrijgelaten waren en aan de hunnen vertelden hoe de oversten van 
het volk hen verboden hadden de naam van de Here Jezus te gebruiken, verhieven allen die 
dat hoorden, eenparig hun stem (Hand. 4:24). Er wordt niet een aantal bidders genoemd. 
Dat is ook volstrekt onbelangrijk. Het gaat erom dat de gemeenteleden eenparig waren in 
het gebed. Uit de formulering van het gebed blijkt duidelijk dat er één gemeentelid was die 
voorging in gebed. Hij leidde de anderen in het gebed. Toch staat er: ‘En toen dezen het 
hoorden, verhieven ze eenparig hun stem en zeiden …’ Meervoud! Dat betekent natuurlijk 
niet dat ze dit gebed samen uitspraken zoals wij bijvoorbeeld het ‘Onze Vader’ ook wel 
eens samen kunnen opzeggen. Nee, deze formulering duidt erop dat dit gebed van harte 
werd meegebeden door alle aanwezigen. Dat deden ze niet om daarmee de kans op verho-
ring groter te maken. Ze maakten alleen op deze manier de Here duidelijk dat het om een 
gemeenschappelijke zorg ging. Je zou daarom kunnen zeggen: het horizontale effect van een 
gemeenschappelijke voorbede is een grotere onderlinge verbondenheid. Het verticale effect 
is een breder gedragen dankbaarheid richting de Here als Hij dat gebed verhoort. Zo bouwt 
de Here zijn lichaam door de gehoorzame zorg van zijn kinderen voor elkaar.

Paulus, die geregeld een oproep doet tot voorbede, heeft ons ook geleerd dat wij allemaal 
leden van één lichaam zijn waarvan Christus het Hoofd is. Als één lid lijdt, lijden alle leden. 
Dat betekent dat wij in het bidden voor elkaar de gemeenschap der heiligen vormgeven. We 
laten merken dat we inderdaad aan elkaar verbonden zijn als leden van één lichaam door 
op elkaars nood te reageren en die onder de aandacht van het Hoofd, dat is de Here, te 
brengen.

Als de apostel Paulus ons oproept tot voorbede en dankzegging, dan doet hij in feite niet 
anders dan ons oproepen om een levend lid van het lichaam van Christus te zijn. Hij wijst 
ons op het feit dat we niet voor onszelf mogen leven, maar dat we een verantwoordelijkheid 
hebben ten opzichte van de andere leden van het lichaam. Die verantwoordelijkheid draag 
je door mee te leven en mee te bidden. Wie voorbede doet, geeft daarmee naar de Here toe 
aan dat hij beseft dat de Here het Hoofd is van het lichaam en dat hij als lid erop vertrouwt 
dat de Here voor zijn lichaam zorgt.

Doel van voorbede
Nu zijn er ook voorbeden denkbaar, die niet zozeer leden van de gemeente betreffen. Denk 
alleen maar aan een voorbede voor de overheid en voor alle mensen. Dit laat ons zien dat 
het uiteindelijk in de voorbeden niet zozeer gaat om ons eigenbelang, ook al verruimen we 
dit tot het belang van het hele lichaam. Het gaat om de Here. We vragen zijn leiding, zijn 
bestuur, zijn hulp met het oog daarop dat zijn overwinning hoe langer hoe meer zichtbaar 
gaat worden. Die overwinning, en dan denk ik aan het volbrachte werk van Christus, wordt 
zichtbaar als binnen het lichaam een echte gemeenschap groeit, die ook tot uitdrukking mag 
komen in het feit dat wij elkaar opdragen aan de zorg van ons Hoofd. Die overwinning komt 
echter ook tot uitdrukking als de overheid haar onderdanen rechtvaardig bestuurt en er alle 
voorwaarden voor schept dat de Here vrijuit gediend kan worden. En de overwinning van de 
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Here komt ook uit als velen die nu nog buiten het lichaam van Christus zijn, zich gewonnen 
geven en met ons hun afhankelijkheid van Hem gaan belijden.
De opdracht die we krijgen om voorbede te doen, trekt ons uit boven de gedachte dat het 
gebed een privé-middel zou zijn waardoor wij invloed kunnen uitoefenen om ons persoonlijke 
leven te verbeteren en te veraangenamen. Het gaat om het werk van de Here! En zodra wij 
leren dat werk van de Here te dienen in onze gebeden, begrijpen we de stelligheid, waarmee 
de Bijbel spreekt over de verhoring van het gebed (zie daarover p. 87-88, ‘Gebedsverhoring’)

Magische elementen
We moeten oppassen dat er geen magische elementen ongemerkt in ons denken over 
publieke gebeden binnensluipen. Het noemen van namen of het vermenigvuldigen van het 
aantal bidders maakt onze gebeden niet effectiever! De Here laat Zich door één man verbid-
den (Mozes) net zo goed als Hij luistert naar de zevenduizend die hun knieën niet voor Baäl, 
maar wel voor Hem gebogen hebben. Maar de Here geeft zijn eigen antwoord, onafhankelijk 
van getallen of formuleringen. God blijft God! Eendracht in het gebed geeft niet een verti-
cale macht die God als het ware een bepaalde kant op dwingt. Dan zou het gebed immers 
precies hetzelfde geworden zijn als een afgodsbeeld.
In de tijd van het Oude Testament werd het afgodsbeeld gezien als een middel waarmee 
de goden onder controle van de mensen gebracht konden worden. Als je het beeld maar zo 
maakte dat daarin heel duidelijk de eigenschappen van de godheid naar voren kwamen, 
dan vormde zo’n beeld(je) een onweerstaanbare aantrekkingskracht voor de godheid om in 
dat beeldje te gaan wonen. En vanaf dat moment had je als mens de beschikking over de 
kracht van die godheid. We mogen uiteraard nooit denken dat ons gebed dat we krachtig 
maken door het met velen te bidden, een middel is waardoor we onze wil aan God kunnen 
opleggen. Eenheid in het gebed is veel meer een horizontale kracht die gelovigen aan elkaar 
verbindt. Daardoor wordt het lichaam gebouwd.

Zowel in het buitenland als ook in ons eigen land heb ik verschillende malen meegemaakt 
dat er een oproep gedaan werd om voor een (op zich goede) zaak te bidden. Er werd dan wel 
bij gevraagd om dit op een bepaald moment te doen. Een ingrijpende operatie, die, laten 
we zeggen, om 16.00 uur gepland was. Of een bepaalde cursus, waar ook buitenkerkelijken 
werden verwacht, om 20.00 uur. Als we nu met heel velen allemaal op dat moment bidden, 
dan… Ja, wat dan? Zou de Here dan niet meer tegen ons bidden op kunnen en wel moeten 
doen wat we Hem vragen? Is dat eigenlijk nog wel vragen of is dat dwingen? Ik kan me 
nog wel voorstellen dat mensen die een moeilijke taak te vervullen hebben, erdoor gesterkt 
worden als ze weten dat op datzelfde moment er mensen zijn die hen aan de Here opdragen. 
Maar dan hebben we het weer over het horizontale effect van een massaal gebed. Niet over 
het verticale effect.
Het verzoek om allemaal op precies hetzelfde tijdstip te bidden voor het welslagen van een 
ingrijpende operatie, geeft toch wel blijk van een kijk op het gebed, die neigt naar het magi-
sche. Er kan ook heel goed sprake zijn van eendracht in gebed als we op verschillende tijd-
stippen bidden. Met die eendracht mogen we de Here laten zien dat zijn Geest ons gesmeed 
heeft tot een eenheid. Dat is een belangrijke zaak. Maar met die eendracht hebben wij niet 
automatisch een grotere stem gekregen bij de Here, omdat ons gebedsvolume is toegeno-
men. Het gebed is geen hefboom!

‘Ik zal voor je bidden’
Wat kan het troostvol zijn als je hoort dat anderen voor je bidden. Het geeft je het gevoel 
dat je er niet alleen voor staat. Ook anderen beseffen dat je het moeilijk hebt.
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De apostel Paulus geeft ook aan dat hij bidt voor bijvoorbeeld Timoteüs. Hij schrijft dat zelfs 
met even zoveel woorden in een brief (2 Tim. 1:3). Tegelijk vraagt Paulus ook gebed voor 
o.a. zichzelf (Kol. 4:3; 2 Tess. 3:1). In het bidden voor elkaar gaat het dus om een volstrekt 
normale en legitieme zaak. Daar mag je elkaar wel aan herinneren. Maar het moet geen 
cultus worden. Daar bedoel ik mee dat we als het ware cadeautjes aan elkaar gaan uitdelen 
in de vorm van ons gebed voor die ander. Het gebed voor een ander is een goede zaak, maar 
ook hier geldt het onderwijs van de Here: ga maar naar je binnenkamer (Mat. 6). Loop dus 
niet te koop met je eigen goedheid. Een ‘ik zal voor je bidden’ moet een oprecht gebaar zijn 
om de ander een steuntje in de rug te geven. Het moet de klank en de kleur hebben van het 
verwijzen naar onze machtige God, bij Wie we met onze moeite altijd terecht kunnen. Het 
mag zeker niet een verkapte vorm van etaleren van eigen goedheid en vroomheid zijn. Ik ben 
ervan overtuigd dat er in een levende gemeente heel veel voor elkaar gebeden wordt, ook 
zonder dat dit aan de grote klok gehangen wordt.

Gebedsministry
De manier van bidden binnen de zogenaamde gebedsministry is een onder ons nog vrij 
onbekend verschijnsel, hoewel er hard aan gewerkt wordt die onbekendheid weg te nemen. 
Bijvoorbeeld door de vernieuwingsbeweging ‘NewWine’, een initiatief van de NGK te Houten.
In deze vorm van gebed gaat het om de persoonlijke voorbede, waarbij degene voor wie 
voorbede gedaan wordt, zelf aanwezig is. Uit de naam ‘ministrygebed’ blijkt dat de bidder 
zijn gebed in dienst wil stellen van de ander. Een gebedsgave wordt niet egoïstisch voor 
zichzelf gehouden, maar in dienst gesteld van broeders en zusters.
Een wezenlijk kenmerk van dit soort gebed is dat er niet alleen tot God gesproken wordt, 
maar dat er ook ruimte is waarin God tot de bidder kan spreken door zijn Geest. In het 
boekje Meer dan genoeg vinden we van de hand van drs. Egbert Brink een kritische bespre-
king van m.n. dat zoeken van een rechtstreekse openbaring of aanwijzing van de kant van 
God. We moeten oppassen dat we naast het spreken van God in zijn Woord niet een tweede, 
zelfstandig openbaringskanaal zoeken in het rechtstreekse spreken van de Geest via ons 
‘luisterend bidden’ (H. ten Brinke e.a., Meer dan genoeg, p. 68-85).

Ik wil hieronder het aspect van de voorbede in zo’n ministrygebed belichten. Wij kennen 
dit gebed in een bepaalde vorm al wel en dat is het gebed na een pastoraal gesprek in de 
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beslotenheid van de studeerkamer. In de meeste gevallen zal de predikant dan het gemeen-
telid met zijn moeiten aan de Here opdragen. Nu is een dergelijk gebed niet voorbehouden 
aan alleen predikanten of andere ambtsdragers. Het zou mooi zijn als er binnen de kerk 
een sfeer ontstaat waarin we vrijmoedig elkaar opdragen aan de Here, ook na persoonlijke 
gesprekken. Zulk bidden voor elkaar en met elkaar behoort tot het wezen van een diaconale 
gemeente.

Waarin onderscheidt zich het ministrygebed van deze persoonlijke voorbede? Je hebt in het 
ministrygebed te maken met een situatie waarin mensen aanbieden om voor een ander te 
bidden. Nu is dat niet erg als het gaat om een situatie waarin een broeder of zuster zelf niet 
goed meer bidden kan. We kunnen dan denken aan wat Jakobus schrijft in zijn briefje: ‘Is er 
iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente bij zich roepen, opdat zij over hem 
een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed 
zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan 
zal hem vergiffenis worden geschonken’ (Jak. 5:14,15). Het is sterk de vraag of Jakobus het 
hier over een louter lichamelijke aangelegenheid heeft. Het woord dat in onze vertaling 
wordt weergegeven met ‘ziek zijn’, vinden we ook terug in Romeinen 14:1, waar het (terecht) 
met ‘zwak’ wordt vertaald (‘aanvaard de zwakke in het geloof’). In 1 Petrus 2:24 vinden we 
een citaat uit de bekende Messiaanse profetie van Jesaja 53: ‘… door zijn striemen zijt gij 
genezen.’ Hier wordt het werkwoord ‘genezen’ naar mijn stellige indruk niet gebruikt voor 
een louter fysiek genezingsproces. Ik denk dan ook dat Jakobus eerder spreekt over iemand 
die bezig is z’n contact met de Here te verliezen. Iemand die zo op zichzelf is teruggeworpen, 
dat hij geen uitweg meer ziet. Bidden is dan onmogelijk. Maar gelukkig zijn er anderen die 
het dan wel kunnen doen. Dat de Heilige Geest zeker komt als je er oprecht om vraagt (Luc. 
11:13), mag duidelijk worden uit het geven van het symbool van de Geest (zalven met olie). 
Dit ter versterking van het zo zwakke en aangevallen geloof van de ‘lijder’. Als het gebed van 
de broeders (ambtsdragers) van harte meegebeden wordt door de lijder, dan mag hij ook 
verwachten dat de Here ingrijpt en hem weer op die plaats neerzet, zodat hij een herstelde 
verhouding met de Here krijgt. Zonden worden vergeven en er mag een nieuwe start 
gemaakt worden.

Uit dit voorbeeld blijkt dat het mogelijk is dat iemand, door wat voor omstandigheden ook, 
niet meer in staat is om zelf te bidden. Uiteraard is het dan niet meer dan de plicht van ieder 
ander om namens deze zwakke/verzwakte broeder en tegelijk ook voor hem een gebed uit 
te spreken. Het gaat hier dus meer om een gebed dat namens de ander wordt uitgesproken. 
Je wordt als het ware de mond van de ander. Dat kun je ook als een broeder je een zonde 
belijdt. Dan kun je dat met en namens hem naar de Here toe brengen en om vergeving 
vragen.

Bij het ministrygebed gaat het vaak niet om een gebed binnen de pastorale relatie: ambts-
drager-gemeentelid. De voorbidder kent degene voor wie hij bidt, niet persoonlijk. Daarom 
stelt de voorbidder zich eerst kort op de hoogte van de problemen van de ander en gaat deze 
problemen in overleg daarna naar de Here brengen. Het kan dan gaan om een vraag om 
vergeving, om vervulling met de Geest, om genezing of het leiden van iemand naar Jezus.
Dat een speciale voorbidder dat doet, is naar mijn indruk niet zozeer om namens die ander, 
die het zelf niet kan, deze vragen bij de Here neer te leggen. Het is meer omdat de voorbid-
der op een bepaalde manier kan beschikken over een krachtig gebed. Vandaar dat er allerlei 
cursussen gegeven worden, waar je je kunt bekwamen in dit soort gebeden.
Dat speciale bidden gebeurt in een soort open verbinding met de Here. Dat blijkt uit de 
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opstelling van de bidder en degene voor wie hij bidt. Ze zitten of staan tegenover elkaar. De 
bidder sluit niet de ogen, maar houdt nauwkeurig de persoon in de gaten voor wie hij bidt. 
Zo kan hij zien welk effect zijn gebedswoorden op deze persoon hebben. Daardoor ziet hij 
wat de Here doet en kan zo nodig de richting van zijn gebed bijsturen of wijzigen. Tegelijk 
laat hij ruimte, via stiltes, voor de Here om hem een boodschap te sturen. Er kan een bepaald 
woord zich opdringen in zijn gedachten en dit kan hem een bepaalde richting op wijzen, 
waar hij met het gebed heen moet. Zonodig kan er ook tijdens het bidden een hand op het 
hoofd, de schouder of het zieke lichaamsdeel gelegd worden.
In sommige gevallen kan dan ook nog een aparte groep gelovigen gelijktijdig een gebed 
naar de Here opzenden, waarin ze verhoring vragen op de voorbede en waarin ze vragen of 
de voorbede tot Gods eer mag zijn en of God zich wil openbaren aan degene voor wie gebe-
den wordt. Dit (tweede) voorbedengebed kan eventueel gebeden worden in een staande 
cirkel om de twee bidders in het midden.
Ik kan mij niet helemaal aan de indruk onttrekken dat binnen de kringen waar de gebeds-
ministry op deze manier toegepast wordt, de gedachte bestaat dat we als mensen heel wat 
moeten doen en ook heel wat kunnen doen om via een bepaalde methode ons gebed sterk 
en goed te maken. Maar als we weten dat de Heilige Geest ons helpt bij het bidden en dat 
we een machtige Voorspraak in de hemel hebben, lijkt het me niet nodig via een bepaalde 
gebedsmethode een ruimere ingang bij onze hemelse Vader te creëren.

Ik ben me ervan bewust dat er wellicht ook andere vormen van ministrygebed kunnen zijn. 
Ik weet ook dat velen die deelnemen aan dergelijke gebedssessies, zich daar enorm door 
geholpen voelen. Zij voelen zich gesterkt door God. En zij voelen dat hun zonden echt verge-
ven zijn. Het is dan ook moeilijk om op zoiets kritiek uit te oefenen. Je loopt het gevaar dat 
je mensen die met de meest integere bedoelingen anderen proberen te helpen, onbedoeld 
kwetst. Ik houd me daarom buiten de motieven en bedoelingen van hen die gebruikmaken 
van gebedsministry. Ik wil alleen waarschuwen dat we niet het gebed als alleen maar een 
methode of middel gaan zien om dingen te bewerkstelligen, die wij graag willen. Hoe goed 
die dingen ook zijn. Het gebed is niet in de eerste plaats een methode, het is ook niet een 
medium dat je gebruiken kunt om bepaalde (goede) dingen te bereiken! Het gebed is een 
omgaan met de Here God. Spreken met Hem. Je hart blootleggen voor Hem. Je leven in zijn 
Hand leggen. Alle pogingen om ons gebed krachtiger te maken door bepaalde methodes, 
tijden of getallen zijn in feite een ontkenning van de werkelijkheid dat ons gebed van zich-
zelf niet kracht bezit, maar dat die kracht eraan verleend wordt (Jak. 5:16).

Me dunkt dat het gebed binnen de gebedsministry toch gevaar loopt het horizontale effect 
van het gebed te laten prevaleren boven het verticale effect. Uiteindelijk loop je het risico 
dat het jouw woord is dat effect gaat krijgen op degene voor wie je bidt. Het is jouw woord 
(in gebed uitgesproken) dat troost biedt en niet zozeer het feit dat je de ander geholpen 
hebt zijn hart naar de Here toe te brengen. We moeten ook oppassen dat we de Here niet 
dwingen om nog tijdens het gebed al antwoord te geven via dingen die wij als voorbidders 
zeggen of voelen. Het hele karakter van het gebed als overgave aan de Here verdwijnt, als 
we niet achter elke vraag kunnen bidden: ‘Maar niet mijn wil, maar uw wil geschiede.’
Ook moet een gebed niet opgaan in voorbede. Het gebed is niet gegeven als instrument om 
gewenste dingen te bereiken, maar om een levende omgang met de Here te hebben. Die 
omgang kan een ander niet plaatsvervangend voor jou hebben! Dat betekent dat de hulp 
bij het bidden er altijd op gericht zal moeten zijn dat de ander ook zelfstandig weer met de 
Here om kan gaan in zijn gebed.
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Kringgebed en gebedskring

Velen zullen wel eens kennisgemaakt hebben met het zogenoemde kringgebed. Deze vorm 
van gebed wordt vaak al toegepast in de lagere groepen van de basisschool, op sommige 
verenigingen en uiteraard ook wel op zogenaamde gebedskringen. Een kringgebed is een 
gebed waarbij niet één persoon de anderen voorgaat in gebed, maar waarbij meerderen 
actief deelnemen aan het gebed door om de beurt iets tegen de Here te zeggen. Voorzover ik 
kan inzien, kleven er geen principiële bezwaren aan een kringgebed.
Er zitten zowel voordelen als nadelen aan. Laat ik deze keer eens met de nadelen begin-
nen. Een kringgebed kan heel gemakkelijk iets van een gedwongen karakter krijgen. Je hebt 
eigenlijk niet iets bepaalds om te bidden, maar ja, je wilt je er niet aan onttrekken. Je kunt 
dan gemakkelijk dingen gaan bidden die in werkelijkheid helemaal niet een gebedspunt van 
jezelf zijn, maar die je naar voren brengt gewoon om mee te kunnen doen. Als jouw punt al 
door iemand anders aan de orde gesteld is, kun je je mond houden of je kunt gaan herhalen. 
In praktijk gebeurt dat laatste vaak. Ook kan er toch iets ontstaan van concurrentie: de één 
wil niet achterblijven bij de ander. Je wilt ook wel bekend komen te staan vanwege je gede-
gen bijdrage aan het gebed en zo zijn er meer typisch menselijke factoren die een rol kunnen 
gaan spelen. Terwijl anderen aan het bidden zijn, ben jij bezig om na te denken wat je straks 
als bijdrage kunt leveren en hoe je dat onder woorden zult brengen. Met andere woorden: 
het zelf ook een aandeel hebben in het gebed kan wel eens ten koste gaan van het echte 
meebidden met anderen.
Voordeel is dat je samen meer weet dan één persoon alleen. Er ontstaat ook een stuk 
vrijmoedigheid in het hardop bidden. Als de gebedsonderwerpen van tevoren besproken 
worden en daarna verdeeld, kunnen alle zaken zonder herhalingen aan de orde komen. 
Het komt voor dat gebedskringen zeer systematisch te werk gaan. Naar aanleiding van een 
schriftlezing worden de gebedsonderwerpen onder de deelnemers verdeeld en ook zaken 
als ‘gemeente’, ‘overheid’, ‘koningshuis’ komen regelmatig aan de orde. Zo kan er met enige 
oefening een heel evenwichtig en door allen gedragen gebed worden uitgesproken.

Als we het hebben over het samen voorbereiden van het gebed, zijn we al in de sfeer van de 
gebedskringen gekomen. Als mijn waarneming juist is, schieten deze als paddestoelen de 
grond uit. Er zit iets moois in dat er serieuze aandacht is voor het gebed. Ook dat er daarin 
serieuze aandacht is voor elkaar. Als we eerlijk zijn, moeten we toch toegeven dat het bidden 
niet iets is wat onder ons tot nu toe bovenmatige aandacht heeft gehad. Dat broeders en 
zusters elkaar daarin behulpzaam willen zijn, is toe te juichen.
Tegelijk moeten we ook hier oppassen dat er niet oneigenlijke zaken naar binnen sluipen in 
ons gebed en in ons denken over het bidden. Een gebedsgroep moet bijvoorbeeld niet zich 
gaan opstellen als een gespecialiseerd adres voor krachtdadiger gebeden dan we thuis en in 
de kerk kunnen produceren. Het moet evenmin een soort bemiddelingsbureau gaan worden, 
dat zaken van derden op een deskundige manier bij de Here aankaart. Het verwondert me 
niet dat je op internet diverse sites tegenkomt, waar je de mogelijkheid hebt om dingen op 
te geven waarvoor de mensen die achter zo’n site zitten, dan gaan bidden. Ook in adverten-
ties heb ik meer dan eens gezien dat mensen zich aanbieden om voor anderen te bidden. 
Juist omdat er in zulke gevallen geen persoonlijke of ambtelijke relatie is, riekt deze methode 
toch naar een visie op het gebed, die neigt naar het magische.

Laten we blijven beseffen dat de Here in principe aan al zijn kinderen het gebed gegeven 
heeft. Niet als een middel om allerlei (on)mogelijke dingen voor elkaar te krijgen, maar als 
een mogelijkheid om sprekend met de Here om te gaan. Zulk omgaan met de Here is een 
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zuiver spiritueel gebeuren. Wij allen mogen naderen voor de troon van God en het is niet zo 
dat de één een streepje voor heeft op de ander. Het is ook niet zo dat je groepsgewijs eerder 
de aandacht kunt trekken van God dan wanneer je Hem alleen aanroept. Onze hemelse 
Vader neemt ook dat enkelvoudige gebed dat stamelend en onzeker wordt uitgesproken, 
volledig serieus. Laten we dankbaar zijn dat we allemaal persoonlijk ook een directe verbin-
ding met God hebben en dat deze niet via een groep of via specialisten hoeft te lopen. De 
hulp inroepen van broeders en zusters, als je om wat voor reden dan ook moeite hebt met 
het gebed, is een voluit schriftuurlijke zaak. De hulp inroepen van mensen, omdat je denkt 
dat hun manier van bidden effectiever is, lijkt me een verwerpelijke zaak. Het minacht het 
feit dat niet mensen, maar de Here zelf kracht verleent aan onze gebeden en dat we wat dat 
betreft altijd rekenen mogen op de hulp van de Heilige Geest (Rom. 8:26,27). Wij mogen 
wel voorbede doen voor elkaar, maar daarbij mogen wij als zondige mensen ons niet gaan 
opstellen als een soort krachtige voorspraak bij de Vader. We mogen weten dat onze Heiland 
de Voorspraak van ons allemaal is. Vandaar ook dat we een gebed, mits het overeenkomt 
met de wil van de Here, mogen opdragen in de Naam van Christus.

 Meeregeren door het gebed

De Here heeft vanaf het allereerste begin al laten merken dat Hij ons als mensen volko-
men serieus neemt. Uit de taak die Adam in het paradijs kreeg, blijkt dat de Here hem als 
onderkoning stelt over alle schepselen. Dat heeft natuurlijk alles met regeren te maken (in 
Gen. 1:28 wordt gesproken over onderwerpen en heersen.). Doordat de Here God gere-
geld afdaalde van de hemel om met Adam te ‘wandelen’, mag je ervan uitgaan dat Adam 
zijn werk als (onder)koning mocht doen in nauw overleg met de Here. Hoewel er door de 
zondeval heel wat veranderd is, heeft de Here de mens toch niet van die beheerstaak onthe-
ven. En het spreken met de Here over dat regeren en beheren bleef een geschenk dat niet 
verdwenen is door de zonde. Wel is het zo dat het gesprek ‘face to Face’ hoe langer hoe 
meer zich verplaatste naar wat wij dan het gebed noemen. Het klinkt wat vreemd, maar in 
feite kunnen we wel zeggen dat het gebed aan de mensen gegeven is en gegeven bleef als 
mogelijkheid om de Here te beïnvloeden. Dat is natuurlijk iets heel anders dan Hem naar 
onze hand zetten. Het gaat immers om de Here, die alle dingen regeert. Maar het blijkt 
mogelijk dat schepselen de Here in zijn regering en het uitvoeren van zijn besluiten kunnen 
beïnvloeden. Wij brengen dat onder de noemer van het ‘verbidden’ van God. En dan denken 
we aan grote dingen. Die voorbeelden zijn ook wel te vinden in de Bijbel. Ik denk dan aan 
wellicht het meest bekende voorbeeld dat Mozes de Here verbidt. We kunnen daarover lezen 
in Exodus 32:11-14. Duidelijk wordt dat de Here zijn plannen wijzigt. Ondanks zijn aanvan-
kelijke aanzegging om het ongehoorzame volk te vernietigen (32:10), besluit de Here, als 
gevolg van het gebed van Mozes, toch met het volk Israël door te gaan.

In het Nieuwe Testament laat de Here ons via de visoenen van Johannes iets zien van wat 
er met de gebeden van de heiligen gebeurt. In Openbaring 5:8 lezen we over de gebeden 
van de heiligen, die aan het Lam worden aangeboden. We kunnen dus al beginnen met 
het vaststellen dat deze gebeden een grote waarde hebben. Zeker ook omdat ze in gouden 
schalen vol reukwerk naar de Here toe worden gebracht. In het lied dat volgt, wordt gezon-
gen over die heiligen dat ze als koningen zullen heersen op de aarde (5:10). Het Lam heeft 
hen gekocht en hen gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. Nu, het zal duidelijk zijn dat 
ze als priesters geen brandoffers meer te offeren hebben. Die offers heeft het Lam immers 
vervuld door Zichzelf te offeren. Dan blijven dus de vrede- of dankoffers over en dan mogen 
we o.a. aan een zaak als het gebed denken. Het gebed is een dankoffer. Het gaat in de door 
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het Lam gekochten om priesters die door hun gebedsdienst heersen op de aarde. Dat dat 
vergaande consequenties kan hebben, lezen we in Openbaring 8:3-5. Opnieuw wordt over de 
gebeden van de heiligen gesproken, die voor Gods aangezicht gebracht worden. Het gouden 
wierookvat waarmee de gebeden naar de Here gebracht zijn, wordt vervolgens met vuur 
van het altaar gevuld en dat wordt dan op de aarde geworpen. Dat heeft grote gevolgen: 
donder, bliksem en aardbeving. Onmiskenbaar het gevolg van de gebeden van de heiligen!

Het is goed om te zien dat de dingen die gebeuren op aarde, wel een gevolg zijn van het 
bidden van de heiligen, maar dat ze pas gebeuren nadat de gebeden bij de Here zijn aange-
komen. Het is dan de engel, dienstknecht van de Here, die in opdracht van de Here vuur op 
de aarde werpt. Onze gebeden werken niet rechtstreeks of onmiddellijk. Het is de Here, die 
handelt! Ik schrijf dat met nadruk, omdat er een moderne visie op het gebed is, die de indruk 
wekt dat onze gebeden een direct effect hebben op de gebeurtenissen op aarde. Deze visie is 
heel duidelijk verwoord in de boeken van de bekende schrijver van reli-thrillers, Frank Peretti. 
In een van zijn eerste boeken (Licht in de duisternis) beschrijft hij de strijd die er in de hemel-
se gewesten is (Ef. 1:20-22; 6:11,12). Duivelen en engelen vechten om de macht. Het gaat er 
dan om wie de uiteindelijke invloed op mensen en gebeurtenissen zal hebben. De gelovigen 
staan niet buiten die strijd. Daarin heeft Peretti volkomen gelijk. Dat zij juist daarom bidden 
moeten, is ook iets wat we leren mogen. Maar dat het intensieve en veelvuldige gebed direct 
krachten losmaakt in de engelenwereld, zodat engelen de duivelen terugdrijven, lijkt mij veel 
te mechanisch. Peretti doet het voorkomen alsof de engelen niet tot actie kunnen overgaan 
voordat de mensen bidden. In zijn beschrijving van de strijd in de hemelse gewesten zie je 
dan ook golfbewegingen: zodra de gelovigen massaal en trouw bidden, winnen de engelen. 
Maar zodra de gelovigen het gebed achterwege laten, winnen de duivelen weer. De indruk 
wordt dan gewekt alsof de Here in feite van onze gebeden afhankelijk is om handelend op te 
kunnen treden. Dat is een allerminst schriftuurlijke gedachte. Overigens heeft deze gedachte 
z’n plekje wel degelijk veroverd in de opvattingen van hen die menen dat een gebed krach-
tiger wordt naarmate het aantal bidders toeneemt. Het gebed wordt zo verheven tot een 
menselijke hefboom die buiten God om dingen kan bewerken.

Uit genoemde teksten uit het boek Openbaring wordt echter duidelijk dat het altijd de Here 
is, die beslissingen neemt. Hij schakelt mensen wel in. Dat blijkt uit het feit hoe de gebeden 
van de heiligen als een kostbaar offer naar Hem worden toegebracht. Maar uiteindelijk 
neemt de Here zelf de beslissing. Wil je als kind van de Here door je gebed meeregeren, en 
dat is inderdaad een taak die we krijgen, dan zul je wel je plaats moeten kennen. Het gaat 
inderdaad om een hoge en verantwoordelijke roeping. Maar we moeten wel altijd bedenken 
dat ons gebed zonder het werk van de Heilige Geest geen schijn van kans heeft om ook 
maar halverwege de hemel te komen. Alleen doordat de Geest onze gebeden heiligt, kunnen 
ze tot voor de troon van God komen (Rom. 8:26,27).

Het gebed in het Oude Testament

Laten we ook een moment stilstaan bij het gebed zoals dat in de tijd van het Oude Verbond 
door de priester ‘geofferd’ werd. De priester bad voor het volk (vergelijk priester Zacharias), 
maar door zijn offerhandelingen werden ook de gebeden van het volk naar de Here toege-
bracht. Dat alles werd zichtbaar gemaakt in het brengen van het reukoffer. De wierook was 
volgens een speciaal recept bereid. Niemand mocht reukwerk volgens dit (beschermde) 
recept voor zichzelf maken en gebruiken. Op straffe van de dood (Ex. 30:34-38). Het gebed 
van de priester voor het volk en de gebeden van het volk werden via het reukoffer naar de 
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Here gebracht. Zo, alleen zo, waren de gebeden aangenaam voor God. Dat betekent dus dat 
ze van zichzelf niet aangenaam waren, niet acceptabel voor God. Datzelfde vinden we terug 
in het Nieuwe Testament, waar we leren dat de Geest voor ons pleit, omdat wij zelf niet 
weten wat wij bidden zullen naar behoren (Rom. 8:26).

Het is belangrijk te weten dat het vuur dat de priester gebruikte om het reukoffer te branden 
op het kleine gouden altaar, afkomstig was uit het grote brandofferaltaar op de voorhof 
(H.G. Koekkoek, De geheimen van de offers, p. 76,77). Dat vuur was daar door de Here zelf 
aangestoken (2 Kron. 7:1) en moest altijd blijven branden. Je zou kunnen zeggen dat in deze 
gang van zaken sprake is van een duidelijke symboliek. Als de gloeiende houtskool waarmee 
het reukoffer ontstoken wordt, afkomstig is van het grote altaar waar de verzoening gedaan 
is, dan zegt dat dat het reukoffer uitsluitend mogelijk is in de weg van verzoening. We 
mogen dat dan ook toepassen op onze gebeden: ons gebed heeft uitsluitend toegang tot 
God als het gebed ‘ontstoken’ wordt vanuit de verzoening door Christus. Zijn offer is abso-
luut noodzakelijk om ons gebedsoffer te reinigen door middel van zijn Geest. Dit te weten 
maakt bescheiden en blij. In het gebed hebben we een machtig wapen gekregen, maar de 
macht en de kracht zijn niet afkomstig van onszelf, maar alleen van de drie-enige God!

Gebedsverhoring

Het is een geweldige stimulans te weten dat de Here onze gebeden hoort. Voor koning 
David vormt dat zelfs de reden om naar de Here toe te gaan. In Psalm 86:7 kunnen we 
lezen: ‘Ten dage mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij antwoordt mij.’ Daar spreekt 
veel zekerheid uit. Terwijl wij vaak naar de Here gaan met het idee dat de Here mogelijk 
wel kan helpen en dat we op z’n minst een kans hebben op verhoring door de Here, draait 
David de zaak precies om. Juist omdat hij weet dat de Here antwoord geeft, gaat hij naar 
Hem toe. Daarmee zitten we dicht tegen de voorwaarde aan voor een gebed dat verhoord 
wordt: het vaste vertrouwen. Jakobus benadrukt het feit dat een gebed en twijfel niet samen 
kunnen gaan (Jak. 1:6-8). Dezelfde Jakobus zegt ook dat het gebed van een rechtvaardige 
veel vermag. In de NBV staat: ‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist 
zijn uitwerking niet’ (Jak. 5:16). Hij zegt daar echter niet dat elk gebed verhoord wordt op de 
manier zoals wij het willen. Toch komen we regelmatig in het Nieuwe Testament uitspraken 
tegen, die erop lijken te duiden dat je de zekerheid kunt hebben dat elk gebed verhoord 
wordt. ‘Bidt en u zal gegeven worden’ (Mat. 7:7)! Als we echter de gebeden en verzoeken 
nagaan in het Nieuwe Testament, dan gaat het altijd over speciale zaken. In het persoonlijke 
vlak mogen we weten dat de Here zijn Geest altijd geeft aan wie Hem daarom vraagt (Luc. 
11:13). Er zijn ook wel eens andere persoonlijke zaken die aan de Here voorgelegd worden. 
Maar dan blijkt dat deze altijd staan in het kader van het openbaar worden van de over-
winning van de Here. In Marcus 16 wordt gesproken over tekenen die de gelovigen zullen 
volgen. Een van die tekenen is dat zieken de handen opgelegd wordt en dat ze genezen 
zullen. Het lijkt me dat we hierin toch echt niet een algemene regel kunnen lezen dat ieder-
een die de handen wordt opgelegd, ook daadwerkelijk genezen wordt. De Here Jezus spreekt 
zijn leerlingen aan, die met het evangelie van zijn overwinning (op zonde en dood en de 
gevolgen daarvan) de wereld in moeten. De Here zelf zal in het spoor daarvan die overwin-
ning ook laten zien.

Als Paulus aan Filemon schrijft, legt hij wel een verband tussen het gebed van Filemon en de 
zijnen en het komen van hem, Paulus, naar Filemon. Toch schrijft Paulus niet dat hij het zeker 
weet dat hij aan Filemon en de zijnen wordt teruggegeven. Hij zegt: ‘…, want ik hoop, dankzij 
uw gebeden, u te worden teruggegeven’ (Filem.: 22).
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Jakobus spreekt over de verhoring van het gebed van de profeet Elia. En hij zet Elia dan 
naast ons neer als een gewoon mens. Met andere woorden: ook onze gebeden worden 
verhoord. Maar dan moeten we wel bedenken dat Elia niet bad om een droge en zonnige 
periode tijdens zijn vakantie, maar of de Here via droogte wilde laten zien dat Baäl (god van 
de regen!) niet meer dan een leugen was. Elia bad dus in het kader van de overwinning van 
de Here. Je zou kunnen zeggen dat Elia bad in lijn met de bedoelingen van de Here, name-
lijk dat zijn volk zou inzien dat ze weer op de Here moesten gaan vertrouwen. Daarom werd 
dat wonderlijke gebed verhoord. Want als je zo in geloof bidt (dus in lijn met de wil van de 
Here), dan kun je zelfs bergen verzetten (Mat. 21:21).

Het is leerzaam om over de verhoring van het gebed ook de Heidelbergse Catechismus aan 
het woord te laten, zoals ze in Zondag 45 antwoord geeft op de vraag wat er behoort tot 
een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt (antw. 117). Duidelijk wordt 
in het antwoord dat je je in het gebed wel tot de God van de Schrift moet richten. Ook, en 
dat is heel belangrijk, dat je moet vragen om alles wat Hij ons geboden heeft te bidden! 
Dan is ook je houding heel belangrijk. Weet je wie je bent? En dan tot slot dat ons gebed 
niet om onszelf, maar om Christus’ wil verhoord wordt. Duidelijk is uit dit antwoord van de 
Catechismus, dat wij er niet van uit mogen gaan dat de Here positief reageert op willekeurig 
elke vraag van onze kant. We mogen een beroep doen op de uitgesproken beloften van de 
Here en we mogen verwachten dat de Here ons geeft wat Hij ons beloofd heeft. Dat wil niet 
zeggen dat we daarbuitenom geen dingen aan de Here mogen vragen. Natuurlijk wel. Maar 
in die gevallen moeten we leren dat de Here niet altijd precies geeft wat wij vragen en ook 
niet altijd op onze tijd. Bovendien is het goed te beseffen dat een negatief antwoord ook een 
antwoord is. Vergelijk het antwoord van de Here aan Paulus: Ik verlos je niet van die doorn in 
je vlees. Want: ‘mijn genade is u genoeg’ (2 Kor. 12:9).

Een leven van gebed

In alle gebeden die hierboven besproken zijn, gaat het om een moment dat wij ophouden 
met onze andere bezigheden en dat we ons concentreren op het bidden tot God. In de regel 
vouwen we onze handen en sluiten onze ogen.
Toch is zo’n houding en zo’n gereserveerde tijd niet een absolute voorwaarde om met de 
Here te kunnen spreken. Als we het beeld vasthouden dat meekomt in het woord ‘wande-
len’, dan kunnen we ons voorstellen dat een gesprek tijdens een wandeling niet uitsluitend 
plaatsvindt als er een bankje of desnoods een boomstronk gevonden is om op te zitten. 
Tijdens heel de wandeling kan er sprake zijn van een gesprek. Als wij denken over het 
bidden, los van de vaste gebedsmomenten, dan denken we meestal het eerst aan het zoge-
naamde schietgebed. Er zit iets negatiefs in die naam. Je hoort zoiets als: ‘Kun je wel! Nu je 
God nodig hebt, weet je Hem wel te vinden.’
Naar mijn mening is er niets mis met een schietgebed, als dit deel uitmaakt van een leven 
van omgang met de Here. Het schietgebed kan zelfs het begin vormen van een leven waarin 
sprake is van een voortdurend bewustzijn van Gods aanwezigheid. Is zo’n bewustzijn aanwe-
zig, dan is het niet per se nodig om te gaan zitten, de handen te vouwen en de ogen te 
sluiten. Een leven met de Here zal ongetwijfeld zijn typische gebedsmomenten kennen. Maar 
het mag ook een leven zijn dat een voortdurend gesprek vormt met de Here. Wie bij het zien 
van een enorme waterval uitspreekt hoe groot God is, mag dat ook rechtstreeks naar God toe 
doen. En iemand die in het chaotische Amsterdam op zoek is naar een adres, mag, al rijdend, 
best de Here aanroepen en vragen om te helpen. In een moeilijk opvoedkundig moment met 
de kinderen is het vaak niet praktisch om eerst te gaan zitten bidden. Een onuitgesproken 
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gebed in zo’n situatie vormt een bewijs dat het hele leven geleefd wil zijn voor en met de 
Here. Dat is ware spiritualiteit.

Effect van het bidden

Ongetwijfeld heeft het uitspreken van alles wat er in je is, een psychologisch effect. Het kan 
opluchten. Zelfs mensen die niet anders in God geloven dan als een hogere macht, voelen 
zich opgelucht als ze dingen die hen sterk bezighouden, onder woorden brengen. Zo is het 
therapeutische effect van het gebed door velen erkend. Toch moeten we vasthouden dat 
het in het gebed van een gelovige niet gaat om het uitspreken van allerlei zaken die anders 
maar in je binnenste zouden blijven zitten. Het gaat in het gebed om het delen. Je brengt 
datgene wat je bezighoudt, naar je hemelse Vader toe. En die hemelse Vader is niet een 
soort ‘Klaagmuur’ die een eindeloze stroom gebedsbriefjes kan opnemen zonder er werkelijk 
iets mee te doen. In ons gebed praten wij niet van ons af, maar we praten met onze hemelse 
Vader. Hij kent ons en weet ook wat wij nodig hebben (Mat. 6:32). We zijn bij Hem aan het 
enig juiste adres.

Wie de grootheid van de Here in zijn gebed onder woorden gaat brengen, zal ervaren dat 
hij ook steeds meer die grootheid leert zien. Het geeft een heel extra dimensie aan je gebed 
als je, al biddend, bedenkt dat je juist aan die machtige en grote God dingen mag voorleg-
gen, die voor jou en anderen belangrijk zijn. Wie z’n zonden met name belijdt, zal onder de 
indruk komen van de grootheid van de vergeving en dat zal een extra stimulans zijn om de 
strijd met persoonlijke zonden aan te gaan en de verleidingen daartoe voortaan ook uit de 
weg te gaan. Wie oprecht bidt voor zijn vijanden en tegenstanders, zal ontdekken dat er iets 
veranderen gaat in de onderlinge verhouding. Het wordt gemakkelijker de ander in de ogen 
te zien. Het oprecht en weloverwogen bidden heeft een positief effect op het dagelijkse 
leven. Het leven gaat immers door het gebed steeds meer plaatsvinden voor het aangezicht 
van de Here. Dat komt schitterend uit in de woorden die Paulus schreef in zijn brief aan de 
Filippenzen: ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en 
smeking met dankzegging bekend worden bij God’ (Fil. 4:6). Dat is pas echte omgang! We 
mogen in en door het gebed wandelen met onze God. Welk schepsel zou zoiets ooit kunnen 
verzinnen?!

Conclusie

In het gebed mogen we een horizontaal en een verticaal aspect ontdekken. Het verticale, 
daar draait het in eerste instantie om. Een gebed moet onder alle omstandigheden een 
spreken tot/met God blijven. Het spirituele zit hem in het zoeken van het aangezicht van de 
Here om in overleg met Hem te komen tot een leven dat ook in het horizontale vlak voor het 
aangezicht van de Here mag plaatsvinden. Het horizontale aspect in een gebed is weliswaar 
volkomen legaal, maar in zekere zin toch ook een bijverschijnsel. Daarmee niet minderwaar-
dig, maar wel ondergeschikt. We moeten ervoor oppassen dat we het horizontale aspect  
(= dat anderen horen wat ik zeg) van het gebed niet gaan laten heersen over onze omgang 
in gebed met de Here. Dan devalueren we het gebed tot een middel waardoor we eerder de 
naaste dan God aanspreken.

De voorbede is een vorm van gebed, die Gods doel moet dienen en niet het onze. Zodra we 
dat uit het oog verliezen, dreigt de voorbede een eigen leven te gaan leiden. Ze wordt dan 
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gemakkelijk een gereedschap in de hand van gebedsspecialisten die door hun gebedsmetho-
des en expertise menen aan het gebed een grotere effectiviteit te kunnen verlenen. Voorbede 
is een uiting van de gemeenschap der heiligen en het helpen van anderen met bidden is 
eveneens een bewijs van de werkelijkheid van die door Christus gestichte gemeenschap.
In het gebed hebben we de mogelijkheid ons hele leven te delen met Hem die ons gekocht 
heeft en betaald. Dat is een groot geschenk en een bijzonder voorrecht. Door optimaal 
gebruik te maken van dit geschenk, laten we de grote Gever zien hoe dankbaar we zijn. Als 
we daarin trouw zijn, zullen we de vreugde beleven mogen dat onze relatie met de Here 
groeit en zo innig wordt, dat we zelfs in grote moeiten ons leven zeker weten in zijn machtige 
en liefdevolle Vaderhand.
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8. Een zingend leven
Een dankbaar leven is ook een zingend leven. Paulus roept ons er zelfs heel expliciet toe op 
(Kol. 3:16; Ef. 5:19). Het is veelzeggend dat de Here ons in de Bijbel een liederenschat van 
ten minste 150 psalmen gegeven heeft.
Ik hoef daarom de grote waarde van het zingen niet te onderstrepen. De Bijbel is er duidelijk 
over dat het zingen behoort tot een leven voor het aangezicht van de Here. Denk alleen 
maar aan het ontroerende moment dat de Here Jezus, na het brood gebroken te hebben en 
de beker te hebben aangereikt aan zijn discipelen, met hen de lofzang (Ps. 115 t/m 118) 
gezongen heeft en daarna vertrok naar de Olijfberg, wetende dat Hij daar gevangen geno-
men zou worden (Mat. 26:30). Hoe komt in zo’n lied de vreugde, de spanning, maar ook de 
overgave aan de wil van God tot uitdrukking!

Helaas moeten we constateren dat het zingen tijdens de huiselijke erediensten steeds meer 
aan het verdwijnen is. Daar staat tegenover dat vooral in de jonge gezinnen de (christelijke) 
kinderliedjes van school gezongen worden en niet zelden staat een cd met christelijke liedjes 
op (bijv. van Elly en Rikkert).

Binnen de Gereformeerde Kerken is een groeiende behoefte aan het zingen van liederen 
naast de psalmen in de erediensten. Zo kennen we de selectie liederen uit het Liedboek voor 
de Kerken, de 90 gezangen en ongetwijfeld zullen er nog wel meer komen. Het lijkt me goed 
dat we als kerken heel nauwkeurig met deze zaak omgaan. Wat we zingen in de erediensten, 
behoort kwalitatief goed te zijn en moet ook inhoudelijk volledig verantwoord zijn. In een 
eredienst bevinden we ons immers voor de troon van onze heilige God.

Je zou kunnen zeggen dat een lied dat je alleen zingt, ’s nachts of in de stilte van je kamer, 
veel weg heeft van een gezongen gebed. We hebben al gezien dat in een gebed zeker niet 
alleen vragen voorkomen. We mogen de Here in een gebed ook loven; verwonderd staan van 
zijn macht en majesteit; de zorgen die ons kwellen, naar Hem toe brengen. Veel psalmen zijn 
gewoon te gebruiken als gebeden, omdat daarin precies die zaken verwoord worden, die ons 
bezighouden en die we graag naar de Here brengen.

Hoewel je een lied of een psalm zeker ook mag zingen als je alleen bent, zijn liederen 
natuurlijk allereerst gemaakt om samen te zingen. De psalmen zijn bedoeld voor de gemeen-
schappelijke erediensten.

Als we samen liederen zingen, zit daar duidelijk ook het element van het gemeenschappe-
lijke in. Wij paren onze stemmen. We belijden samen; we juichen samen; we smeken samen. 
Dat eendrachtige in het zingen is ongetwijfeld een aspect dat z’n waarde heeft. Stel je voor 
dat je in een gemeente, jong en oud, letterlijk je stem samen verheft! Een lied bindt ons 
samen. Een lied is een uiting van ons gemeenschappelijk geloof. Een uiting ook van ons 
gezamenlijke vertrouwen op de Here. Prachtig als dat in een gemeenschap van jong en oud 
kan.

Er is nog iets: in het gemeenschappelijk gezongen lied worden de generaties aan elkaar 
verbonden. En dat gaat verder dan de nu levende generaties. Wij vormen slechts een schakel 
in de keten die de Here aan elkaar rijgt naar zijn grote toekomst toe. In onze geestelijke 
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liederen mogen wij ons als het ware aan elkaar en aan de beloften van de Here vast-zingen.

Dat betekent dat we de jongeren mogen leren om de liederen van de kerk te zingen. Ook als 
die op hen, in eerste instantie, een heel ouderwetse indruk maken. Het zijn inderdaad andere 
liederen dan de liedjes die zij op de radio horen en via hun mp3-speler beluisteren.
Tegelijk met dat we de jongeren leren achterom te kijken, mogen de ouderen vooruit kijken. 
Alles hoeft niet hetzelfde te blijven. Er mogen nieuwe liederen bij komen. En die liederen 
hoeven niet noodzakelijkerwijs varianten te zijn op de liederenschat die we momenteel 
hebben. Eigentijdse liederen (van een verantwoorde kwaliteit!) zullen, als ze gezamenlijk 
gezongen worden, eveneens de generaties aan elkaar verbinden. Ook met nieuwe en eigen-
tijdse liederen kunnen we immers ons gemeenschappelijke geloof uitzingen.

Er worden heel wat pogingen ondernomen om tot het zingen van nieuwe en moderne liede-
ren te komen. Begrijpelijk dat dat niet altijd even glad verloopt. Onwennigheid en angst 
dat de psalmen zullen verdwijnen, spelen vaak een rol in de schroom om te komen tot het 
aanvaarden van nieuwe liederen. We moeten wel oppassen dat we door het onderlinge 
gesteggel daarover niet de vreugde verliezen die het zingen ons juist wil geven. Het zou erg 
zijn als we niet meer gezamenlijk van harte kunnen zingen, omdat er wederzijds wantrouwen 
is.

Moderne, eigentijdse liederen met een schriftuurlijke inhoud, wie zou er reden kunnen 
hebben deze af te wijzen? Wel moeten we bedenken dat we in onze muziek, in de manier 
van zingen en begeleiden, als christenen een eigen stijl mogen vertonen. Er is ook muziek 
die meer dan duidelijk hoort bij deze geseculariseerde wereld en bij mensen die totaal geen 
rekening wensen te houden met de Here. Zonder dan een muzikaal oordeel te hoeven geven, 
kun je wel stellen dat het van weinig onderscheidingsvermogen getuigt, als dergelijke bela-
den en wereldse muziek gebruikt wordt voor op zich goede liederen. Er zijn zaken die op zich 
niet verkeerd zijn, maar het wel worden door de context waarin ze gebruikt worden. Ik geef 
daar een voorbeeld van.

Wij kunnen geen bijbelse argumenten vinden die het dragen van kort haar door meisjes en 
vrouwen verbieden. Toch verbood Paulus in een bepaalde tijd dat specifieke kapsel om de 
zusters van de gemeente zich te laten onderscheiden van de kring waaruit zij oorspronkelijk 
afkomstig waren.
Hedendaagse muziek is prima, ook in de kerk. Als ze maar wel onderscheiden is van wat wij 
de wereld noemen. Het zou onze gemeenschappelijke zang en onze gemeenschap geen goed 
doen als we met ons zingen letterlijk de wereld in huis halen. Samen zingen bouwt onze 
onderlinge gemeenschap. Maar gemeenschap hebben met de wereld via ons lied kan niet 
tot opbouw zijn. We moeten steeds beseffen dat we het lied niet voor onszelf zingen, maar 
voor de Here.
Nu weet ik uiteraard niet welke smaak van muziek de Here heeft. Ik weet wel dat Hij een 
afkeer heeft van dingen die binnen de invloedsfeer van de zonde zijn (Judas: 23). Ik kan me 
dan ook nauwelijks voorstellen dat we de Here er een plezier mee doen als we misschien 
heel mooie dingen zingen, maar op een manier die herinnert aan een leven dat helemaal 
losgerukt is van Hem.

Dr. Jan Smelik heeft gelukkig op afdoende manier een einde gemaakt aan de fabel dat de 
Geneefse melodieën van onze psalmen afkomstig zouden zijn van melodieën van volksliedjes 
(J. Smelik, Gods lof op de lippen, p. 114v). Daarmee is ook het beroep vervallen dat sommi-
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gen juist hierop deden, om te verdedigen dat het heel wel verantwoord kan zijn dat muziek 
van de ‘straat’ in de kerk gebruikt wordt. Het is zelfs zo dat Calvijn, de ‘vader’ van onze 
psalmmelodieën, sterk benadrukt dat de zingende gemeente zich er voortdurend bewust van 
moet zijn dat ze zich bevindt voor het aangezicht van God en zijn heilige engelen, en dat 
daarom de liederen in de kerk anders moeten zijn dan die men thuis zingt (Smelik, p. 117). 
Ook al zullen wij zo’n scherpe scheiding niet maken tussen thuis en kerk, toch mag van ons 
als kinderen van de Here wel een fijngevoeligheid worden verwacht, die ontwikkeld wordt 
juist door een intensieve omgang met de Here. Een volk dat zich oefent in die omgang, zal 
een veelkleurige stijl kunnen ontwikkelen en dat niet alleen op gebied van muziek. Het gaat 
er uiteindelijk om door wie of wat onze muziek en leefstijl gevoed wordt.

De Bijbel spreekt over meerdere vormen van het uiten van vreugde, waaronder bijvoorbeeld 
ook dans. Het vereist weinig verbeeldingskracht een fundamenteel verschil te ontdekken 
tussen deze bijbels geïnspireerde dans en de huidige in clips getoonde en vaak seksueel 
getinte bewegingen. Het verschil is ook levensgroot met moderne dans die gericht is op het 
opwekken van een soort trance. Dat betekent dat de vraag naar de bron of de afkomst van 
bepaalde vreugde-uitingen niet alleen legitiem, maar ook noodzakelijk is. Onze stijl behoort 
gevoed te worden vanuit een zuivere bron en zal zich daarom ook gaan onderscheiden van 
de stijl van de wereld waarin we leven.

Nu is ‘stijl’ een moeilijk te definiëren begrip. Heel gauw zullen we daarom overspringen op 
het begrip ‘smaak’. Het wordt dan een kwestie van smaak of je de liederen in de erediensten 
begeleid wilt hebben door een orgel of door een combo inclusief drum. Zo vinden sommige 
gemeenteleden de psalmen mooi en anderen zingen liever een lied uit de bundel Opwekking. 
En over smaak valt niet te twisten, dus beslist dan gemakkelijk de meerderheid of we doen 
gewoon van alles wat.

Echte spiritualiteit is in de eerste plaats de Here zoeken in ons zingen. Dat zal, hoe dan ook, 
toch van invloed (moeten) zijn op de stijl van ons zingen en musiceren. Dat je van het zingen 
wel eens een kick krijgt, mag een volkomen legaal en ook gewenst bijeffect zijn, maar het is 
niet het doel van ons zingen. We zingen immers niet in de eerste plaats voor onszelf, maar 
voor de Here. Het feit dat wij erediensten voor de Here houden, geeft al aan dat we in die 
erediensten zorgvuldig bezig mogen zijn met het uitzoeken en ten gehore brengen van liede-
ren waarin we de Here eer geven. In het geschenk (offer) dat we de Here in ons lied aanbie-
den, mag Hij iets van ons hart ontdekken, maar ook iets van een heilzame verandering die 
zijn evangelie in ons in gang gezet heeft.

Ook in ons zingen geven we antwoord op wat de Here in ons leven gedaan heeft. Dat bete-
kent dat het zingen ook een antwoordend karakter mag dragen. Het reageert op het Woord 
van de Here. Zodra we niet de tijd nemen om eerst dat Woord te horen, gaat ons zingen 
ondiep worden. In het buitenland heb ik geregeld zogenaamde ‘praise’ meegemaakt die 
inderdaad van een zeer oppervlakkig gehalte was. In dergelijke ‘praisediensten’ werd dan 
ook weinig geluisterd en veel gezongen. Vaak moest de eindeloze herhaling het doen.
Als we de Here willen prijzen op niveau en met stijl, zullen we moeten zoeken naar een 
hechte band tussen het Woord dat de Here spreekt en ons antwoord daarop in ons lied. Juist 
in de psalmen treffen we deze band aan. Dat wil natuurlijk allerminst zeggen dat we alleen 
maar psalmen kunnen zingen. Wel is het zo, dat een goed lied zich laat herkennen als een 
duidelijke reactie (desnoods indirect) op wat de Here gezegd, gedaan en beloofd heeft.
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9. Een overwinnend leven
Inleiding

Deel hebben aan de overwinning van Christus is een geschenk, maar ook een opdracht. 
Paulus houdt ons voor dat het evangelie, en dan gaat het om de overwinning van Christus, 
een kracht is tot behoud van ieder die gelooft (Rom. 1:16). Dat bericht doet dus iets. Het 
wekt de hoorder van dat bericht op tot een antwoord. Als de overwinnende Christus gepre-
dikt wordt, kan een reactie op die prediking niet uitblijven. Bij de één zal het een afwijzend 
antwoord zijn. De ander zal door geloof deel krijgen aan de verkondigde overwinning. Maar 
dat betekent dat er een groot verschil gaat ontstaan tussen degene die het evangelie afwijst 
en degene die het evangelie aanvaardt. De dankbare reactie van de één staat in schril 
contrast met de hooghartige afwijzing van de ander. Uiteraard weet ik dat op de achter-
grond van dit gegeven de leer van de verkiezing en de verwerping meespeelt. Daarover wil ik 
het echter in dit verband niet hebben. Het gaat er nu om dat er, hoe dan ook, iets te zien en 
te merken zal zijn van het feit dat het evangelie een mensenhart heeft aangeraakt en veran-
derd. Dat geldt in principe naar beide kanten, hoewel je je er natuurlijk wel van bewust moet 
zijn dat het Woord van de Here niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de hoogmoe-
dige afwijzing door sommige mensen. In het laatste bijbelboek lezen we in het kader van het 
bewaren van de woorden van de Here: ‘Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil 
is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig 
is, hij worde nog meer geheiligd’ (Op. 22:11; vergelijk ook 2 Kor. 2:15,16). Hier zien we de 
wegen duidelijk uiteengaan.

We zullen nu niet stilstaan bij het ongelovige en ondankbare antwoord op het bericht van 
de overwinning van onze Heiland. Het gaat nu om ons antwoord zoals we dat vorm geven in 
ons leven voor de Here. Dan zijn we niet klaar met zingen, bijbellezen en bidden. Deze spiri-
tuele activiteiten zijn wel noodzakelijk, maar ze zijn niet doel in zichzelf. Je kunt wel zeggen 
dat het in het bidden, bijbellezen en zingen in zekere zin gaat om het doel van ons leven. 
Als we deze handelingen namelijk zien als een zoeken van het aangezicht van de Here. Maar 
daarmee wordt tegelijk al aangegeven dat het natuurlijk ergens om gaat. Het gaat om dat 
leven voor het aangezicht van de Here. Door al die spirituele handelingen moet ons leven 
veranderen gaan: van een leven dat met de rug naar God toe staat tot een leven dat met het 
gezicht naar God gekeerd is. En dan hebben we het over ons alledaagse leven, waarin wij 
bezig zijn met onze alledaagse bezigheden. Welk effect heeft het horen van de boodschap 
van overwinning door de Here Jezus op dat leven van ons?

Hierboven zette ik als titel van dit hoofdstuk: ‘Een overwinnend leven’. Daarmee wil ik tot 
uitdrukking brengen dat de overwinning door de Here Christus beslag moet gaan leggen op 
ons leven als dankbaar antwoord op datgene waarmee God naar ons is toegekomen.

Overwinning door Christus

Om te kunnen begrijpen wat ons antwoord zal moeten zijn op het bericht van Christus’ over-
winning, is het noodzakelijk eerst na te gaan wat die overwinning van Christus nu precies 
inhoudt.
De Heidelbergse Catechismus stelt terecht dat de Here Jezus gedurende heel zijn leven 
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op aarde geleden heeft en dus niet alleen aan het einde van zijn leven (zd. 15, antw. 37). 
Het is echter ook goed te bedenken dat de Here Jezus niet alleen geleden heeft, maar ook 
gedurende heel zijn leven gestreden. Zijn levenslange strijd bracht juist dat lijden met zich 
mee. Vandaar dat we in onze Catechismus terecht belijden dat onze Heiland gedurende heel 
zijn leven geleden heeft. En dan hoeven we niet alleen te denken aan de verzoekingen in de 
woestijn. Laat ik voor alle duidelijkheid een paar dingen noemen.
Er was sprake van lijden voor de Here Jezus in zijn geboorte (de moeiten van het geboren 
worden zijn immers gevolg van de zonde!). Er was sprake van lijden in de besnijdenis. Maar 
ook in al die keren dat zijn moeder en broers Hem verkeerd begrepen en taxeerden. Elk 
oneerbiedig woord of elke foute gedachte over zijn hemelse Vader raakte Hem rechtstreeks. 
Waar wij meestal alleen last ervaren die gevolg is van zonde, leed de Here ook al door de 
oorzaak, namelijk dat zonde zoiets teweeg kan brengen. En denk aan alle verleidingen die er 
zeker voor de Here ook waren. Het is echt niet zo dat de satan gewacht heeft met zijn verlei-
dingswerk tot het moment dat de Here gedoopt werd. Voor onze Heiland waren er precies 
dezelfde verleidingen als er voor elk gewoon kind zijn. Verleidingen als voor elke opgroeiende 
jongen. En dan ging het er bij de Here niet om dat Hij, zoals dat bij ons heel vaak het geval 
is, alleen uiterlijk gehoorzaam was. Nee, zijn gehoorzaamheid mocht niet voortkomen uit 
angst voor straf, maar uit volle overtuiging. Wij maken naast onze ethische overwegingen 
haast altijd ook een afweging van voor- en nadelen als het gaat om een verleidelijke keus. 
Maar de Here mocht zijn keuzes alleen maar laten bepalen door een 100% verwerping van 
de zonde en een 100% gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader. Daardoor moest de Here 
niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn geest (gedachten) volledig in bedwang houden. Stel 
je voor dat de Here zelfs zijn dromen onder controle moest houden. Waar wij halfbewust en 
onbewust vele malen zondigen in onze dromen, daar moest de Here de wilskracht opbrengen 
om ook in zijn onderbewuste de satan geen millimeter ruimte te geven. Wat zal het leven 
van onze Heiland zo voortdurend onder een enorme druk hebben gestaan! En ook daarin 
mocht Hij Zichzelf niet laten gaan. Hij mocht Zichzelf niet afreageren. Hij kon niet op zoek 
naar een vrouw bij wie Hij kon uithuilen en volledig tot rust komen. Hij moest het alleen 
doen. Zonder hulp!

Als je zo tegen het leven van de Here Jezus aankijkt, dan zie je dat zijn overwinning niet 
een zaak is geweest van een goede afloop van een gevecht dat zich over een aantal dagen 
had uitgestrekt. Nee, de strijd is voortdurend geweest. En elke seconde van zijn leven heeft 
de Here de stem van de satan moeten negeren. Geloof maar dat de satan de Here op alle 
mogelijke manieren heeft aangevallen. Maar de Here heeft altijd bewust gekozen voor het 
luisteren naar zijn Vader en niet naar de satan.
Een van de toppen van de ijsberg van deze strijd en overwinning mogen we zien in het 
verslag van de verzoekingen in de woestijn. Maar het zal duidelijk zijn dat zowel voor als 
na deze gebeurtenissen de Here evenmin rust werd gegund. En dan als hoogtepunt van 
zowel zijn strijd als zijn lijden mogen we zien de drie uren aan het kruis waarin God Hem 
verlaten heeft. Onze Heiland was volledig murw geslagen en ruw aan dat kruis gespijkerd. 
Hij had een lichaam dat schreeuwde om verlichting. Hij hangt daar met een geest die de 
laatste dagen geen moment rust of slaap meer heeft gehad. En toch moet zijn geest voort-
durend alert zijn om niet te zondigen. En dan geeft zijn Vader Hem ten slotte voor honderd 
procent over in de macht van de satan. Deze sluwe vijand krijgt volledig vrij spel, terwijl 
God zijn Zoon de rug toekeert. Natuurlijk weten we niet precies wat er zich allemaal in die 
drie eeuwigdurende uren heeft afgespeeld. Maar ik stel me voor dat de satan toen met een 
uiterste krachtsinspanning geprobeerd heeft onze Heiland van het kruis af te krijgen. Hij zal 
gewezen hebben op de ondankbaarheid die het deel zou zijn van de Here Jezus, ondanks 
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zijn vreselijke lijden. De satan zal gewezen hebben op al die mensen voor wie de Here nu 
aan het kruis hing te bloeden. En hij zal haarfijn alle zonden hebben weten op te noemen 
die ook wij nog zouden doen. ‘Dat is nu hun dank,’ zal hij gezegd hebben. ‘Voor deze mensen 
hang Je nu hier. Ze zullen Je er nauwelijks dankbaar voor zijn. Ja, met hun mond misschien 
wel een beetje. Maar hun leven vertelt een heel ander verhaal. Er zal er werkelijk niet één zijn 
die uit zichzelf Je er van harte dankbaar om zal zijn. Je kunt beter nu van het kruis afstappen 
en laten zien Wie Je bent. Denk eens in hoe heerlijk het zal zijn, die schrik op de gezichten 
van al die mensen die Je nu uitschelden. Denk eens in hoe heerlijk het zal zijn om Je even te 
kunnen ontspannen en alle engelen te hulp te roepen en Je te laten verzorgen.’

Als je zo – heel gebrekkig, dat besef ik – een beetje probeert in te vullen wat er in die drie 
vreselijke uren gebeurd is, dan begrijp je ook wat het betekent als de Here het uitroept: 
‘Het is volbracht.’ Wij denken dan al gauw dat de Here dat natuurlijk nu wel moest zeggen, 
omdat Hij straks als dode dat niet meer kon. Hij zegt het, wat ons betreft dus, op voorhand. 
Er moet nog wel het een en ander gebeuren, maar de Here zegt nu alvast dat Hij alles 
volbracht heeft. Omdat Hij natuurlijk weet dat Hij de rest van zijn missie ook wel zal volbren-
gen. Ik denk echter dat de Here Jezus het ‘het is volbracht’ uitriep, nadat Hij inderdaad de 
grote strijd met de satan gewonnen had. De laatste grote aanval van de satan had de Here 
afgeslagen. Nu was het volbracht, dat Hij als een mens van vlees en bloed, in tegenstelling 
tot de eerste Adam, de satan had weerstaan. Onze Heiland heeft overtuigend bewezen dat 
Hij als mens sterker was dan de satan. De satan was verslagen! Vandaar ook dat de Here nu 
het recht had om de kerker van de dood, de gevangenis waarin de satan al zijn slachtoffers 
voor eeuwig bewaren wilde, binnen te gaan en van binnenuit te openen.

Ik besef dat onze Heiland aan het kruis meer gedaan heeft dan vechten en overwinnen. 
Hij heeft immers ook de eeuwige toorn van zijn Vader over onze zonden gedragen. Dat feit 
mag ook een wezenlijk onderdeel zijn van de boodschap waarmee de apostelen de wereld 
in moeten trekken. En de verkondiging van dat feit mag een bevrijdende uitwerking hebben 
op allen die dit bericht met geloof ontvangen. Wij hoeven niet meer gebukt te gaan onder 
het vooruitzicht dat een eeuwige en onontkoombare straf ons wacht. Maar we concentreren 
ons nu op het aspect van de overwinning van de Here op de satan. Die overwinning heeft 
immers grote gevolgen voor ons leven in een wereld waar de satan nog steeds aanwezig is 
en zelfs rondgaat in grote grimmigheid, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft 
(Op. 12:12).

Een overwinnend leven in Christus

Het feit dat de satan verpletterend verslagen is door de Here, maakt niet dat we geen 
rekening meer hoeven houden met de satan. Uit het zojuist genoemde lied (Op. 12:10-12), 
dat gezongen werd in de hemel toen de satan uit de hemel verdreven werd, blijkt al dat 
de satan ook als verslagen vijand nog wel degelijk grote schade kan aanrichten. Dat heeft 
alles te maken met zijn karakter. Dat karakter van de satan wordt door de Here getypeerd 
als leugenachtig. Ja, de satan wordt zelfs de vader van alle leugen genoemd: ‘Die (de satan) 
was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem 
geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een 
leugenaar en de vader der leugen’ (Joh. 8:44). Het is verstandig om deze typering serieus te 
nemen. Wie kent deze vijand beter dan de Here Jezus?
Het valt te verwachten dat de satan met zijn nederlaag niet te koop zal lopen. Maar dat is 
nog te passief uitgedrukt. De satan zal er alles aan doen om zijn nederlaag te ontkennen. 
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Hij, die naar de aarde verbannen is, zal zich er volledig op concentreren de mensen wijs te 
maken dat hij nog steeds alle macht heeft en bovendien aanspraken kan maken op gehoor-
zaamheid. Wij moeten ons dus goed realiseren dat de satan een werkwijze heeft die ons 
heel gemakkelijk op het verkeerde been kan zetten. De satan presenteert zich als iemand 
die sterker is dan wij. En zo voelen wij het ook vaak. Wij zijn nu eenmaal zwakke en zondige 
mensen, nietwaar!? Ja, maar dit verhaal gaat alleen maar op zolang je je eigen leven los ziet 
van Christus. Als we alleen tegenover de satan staan, kan hij ons inderdaad krijgen waar 
hij ons hebben wil. Maar wie door geloof aan Christus verbonden is, heeft vanaf datzelfde 
moment te maken met de satan als een overwonnen vijand. Dat is nu juist de boodschap 
van overwinning: Christus heeft niet in het algemeen de satan verslagen. Hij heeft dat voor 
ons gedaan. Heel zijn lijden en sterven, maar ook zijn opstanding waren bedoeld om de 
overwinning aan ons uit te kunnen delen. Dat is het wonder van de verkondiging van het 
evangelie van de overwinning van Christus. Die boodschap maakt, zodra ze geloofd wordt, 
dat de satan ook voor ons overwonnen is. En zijn aanspraken zijn dus niet meer dan praatjes. 
Leugens. De satan heeft het niet meer over ons te zeggen. De apostel Paulus gebruikt een 
sterk beeld om dat duidelijk te maken. Hij spreekt dan over een slaaf, die zolang hij leeft, 
verplicht is zijn heer te gehoorzamen. Maar zodra die slaaf gestorven is, is er een einde 
gekomen aan de zeggenschap van die heer over de slaaf. De heer kan nu schreeuwen en 
eisen wat hij wil, maar de dode slaaf zal voor hem geen vin meer verroeren. In Romeinen 
6:1-14 vinden we deze gedachte: wij zijn voor de zonde gestorven, omdat we door geloof met 
Christus gestorven zijn. De zonde heeft dus geen enkele zeggenschap meer over ons!

De enige manier om aan de Here duidelijk te maken dat we dankbaar zijn voor het feit 
dat Hij (naast het dragen van onze straf) onze aartsvijand verpletterend verslagen heeft, is 
dat we de aanspraken van die verslagen vijand nu ook negeren. Dat is: de zonde haten en 
vlieden, zoals dat vroeger gezegd werd. Dat betekent dus niet dat door de overwinning van 
Christus er geen strijd meer zal zijn in ons leven. Lees alleen Romeinen 7 maar en je zult 
ontdekken dat er ons hele leven lang strijd zal zijn. Maar het is geen hopeloze strijd. Paulus 
roept uit: ‘Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de 
dood? God zij gedankt, door Jezus Christus onze Heer’ (Rom. 7:24,25 NBV). Hoe dichter je bij 
de Here Jezus gaat leven, hoe meer je zult ontdekken dat zijn overwinning je leven gaat beïn-
vloeden. Je gaat zelf ook overwinningen behalen! Is het niet geweldig dat de Here ons niet 
een compleet pakket aan overwinning geeft, maar dat wij zelf ook actief zijn mogen om zijn 
overwinning steeds meer plaats te geven in ons leven?! Delen in zijn overwinning is dat we 
de verslagen vijand nu ook zelf gaan verslaan. Zo werd dat ook gezongen in de hemel toen 
de satan bij de troonsbestijging van de Here op de aarde werd geworpen. In Openbaring 
12:11 lezen we: ‘En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam …’ De gelovigen 
hebben hem overwonnen. Niet in eigen kracht, maar door het bloed van het Lam. Door te 
geloven in de reddende werking van dat kostbare en voor ons vergoten bloed.
Uit het vervolg van het lied uit Openbaring 12 blijkt opnieuw dat de overwinning niet een 
zaak is die zonder strijd gerealiseerd wordt: ‘… en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot 
in de dood.’ Al heeft Christus dan overwonnen, het blijft daarom voor ons wel degelijk een 
strijd op leven of dood. Maar het uitzicht is dat wie met Christus sterft in z’n strijd tegen de 
satan en zonde, met Christus ook mag opstaan en leven in eeuwigheid (Rom. 6:8).

Bovenstaande betekent dat het in het hanteren van bijvoorbeeld de afstandsbediening van 
de tv om een zuiver spirituele zaak gaat. Zodra je dat kleine apparaatje in de hand neemt, 
ontwikkelt zich een strijd. De satan zal je wel duidelijk maken dat je bij het indrukken van 
bepaalde toetsen heel aantrekkelijke zaken te zien krijgt. En hij heeft gelijk zolang je het 
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tv-kijken losmaakt van Christus. Maar zodra je ook dat stukje leven wilt vastmaken aan Hem 
die de satan overwonnen heeft, heb je een weerwoord tegen de satan: ‘Ga weg, want je bent 
verslagen! Niets heb je meer over me te zeggen. Ik kijk alleen naar zaken waar ik samen met 
mijn Heiland ook naar zou kunnen kijken.’

Geen zondeloos leven

Bij sommige mensen leeft de gedachte dat je in dit leven al boven de zonde kunt uitgroeien. 
Dat Christus de satan heeft overwonnen, zou betekenen dat de satan ons niet meer kan 
verleiden tot zonde. Of misschien moet ik zeggen dat wij als bekeerde mensen zo sterk 
geworden zijn, dat we de satan kunnen weerstaan. Zo zouden er dagen kunnen zijn, ja zelfs 
wel een hele periode, dat we geen zonde meer doen. En de vraag om vergeving van zonden 
zou in dat geval dan ook overbodig zijn.
Hoewel ik ten volle onderken dat er sprake mag zijn van een groei in de strijd tegen de 
zonde, is het ontkennen van het nog dagelijks zondigen een ernstig tekortdoen aan de 
werkelijkheid. Ik zou willen wijzen op het feit dat er naast de schuld vanwege de zonde ook 
altijd nog de schuld is waarmee we geboren worden (vergelijk HC zd. 4, antw. 10). Al zou 
je dus geen zonde meer doen, dan nog blijft er wel degelijk reden om vergeving te vragen. 
Zonden die je doet en waar je vergeving voor vraagt, worden door de Here weggedaan. 
Ze bestaan niet meer. Maar het vergeving vragen voor de erfschuld (aangeboren zonden) 
resulteert niet onmiddellijk in het verdwijnen van die aangeboren zonden. Ook als bekeerde 
mens zul je de belijdenis in de mond moeten blijven nemen, dat je naar je aard eropuit bent 
om God en je naaste te haten (HC zd. 2, antw. 5). Met die ‘aard’ zullen wij al de tijd van ons 
aardse leven geconfronteerd blijven en er zal daarom ons hele leven lang alle reden zijn om 
die werkelijkheid voor de Here te belijden. Daarnaast kun je alleen van een leven zonder 
zonde spreken, als het een leven is dat in overeenstemming is met de wet van de Here. Ik 
vraag me dan ook af welk idee mensen hebben van de wet, als ze serieus van mening zijn 
dat ze die hele wet op enig moment vervullen kunnen. Weliswaar doen ze dat naar hun 
overtuiging in de kracht van Christus – Hem de eer dus –, maar een dag niet stelen is nog 
niet hetzelfde als het vervullen van het achtste gebod. Onze Heidelbergse Catechismus leert 
ons zo prachtig dat de Here in zijn wet ons niet alleen dingen verbiedt, maar ook gebiedt. En 
dan gaat het er in het achtste gebod dus om of wij aan de Here en aan onze naaste werke-
lijk alles gegeven hebben waar zij recht op hebben. En dat niet uit verplichting of uit angst, 
maar uit pure liefde. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand van zichzelf kan zeggen dat hij 
dat voor honderd procent gedaan heeft en dat er de afgelopen tijd dus geen sprake geweest 
is van zonden.
Daarnaast lijkt het me een nogal hoogmoedige gedachte, dat je in dit leven al kunt uit-
groeien boven de expliciete vraag die de Here Jezus ons in het Onze Vader op de lippen legt: 
‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.’ De Here heeft dit 
gebed toch niet alleen bedoeld voor mensen die nog niet zover gekomen zijn op de weg van 
zijn overwinning?

Als wij het hebben over een overwinnend leven, is dat niet een zondeloos leven, maar een 
leven waarin hoe langer hoe meer de overwinning van Christus duidelijk en zichtbaar wordt. 
Het is een leven van dagelijkse bekering en niet zozeer een leven van bekeerd zijn als status 
quo.
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Geen hokjesleven

De satan heeft twee grote trucs die hij heel vaak en met succes toepast. De eerste truc is de 
zogenaamde ‘grote verdwijntruc’. Als aartsleugenaar heeft de satan velen ervan overtuigd 
dat hij helemaal niet bestaat. Net zomin als de hel. Nu, wie zich op deze punten door de 
satan heeft laten overtuigen, hoeft niet meer op z’n hoede te zijn. Ongemerkt gaat de mens 
dan zelf de norm van alle dingen worden. Deze mens weet, zo hij al in God gelooft, haarfijn 
te vertellen dat God het vast niet erg vindt als je iets doet wat je een prettig gevoel bezorgt. 
Je denkt weliswaar dat je daarin zelf beslissingen neemt, maar in werkelijkheid volg je de 
stem van onze aartsvijand!

De tweede truc van de satan is dat hij mensen wijsmaakt dat het leven opgedeeld kan 
worden. Er is een leven waarin de religie een grote rol speelt, maar er is ook een leven waarin 
religie niet ter zake doet. De zondag is bij uitstek de dag van religie. De andere dagen van 
de week zijn, met uitzondering van de momenten van gebed en bijbellezen, dagen waarop 
religie weinig te zeggen heeft. Natuurlijk zal geen enkele gelovige dit de satan nazeggen, 
maar de praktijk van het leven is intussen wel zo dat we heel gemakkelijk een soort ‘vrijsta-
ten’ inrichten in ons leven. Zoals Andorra en de Kanaaleilanden een belastingparadijs zijn, zo 
hebben wij in ons leven gebiedjes waar we de regels van de Here inruilen voor eigen regels. 
Dat kan variëren van consequent de snelheidsregels overtreden, tot het naar buiten toe 
steiler dan steil gereformeerd zijn terwijl je thuis zonder enige schroom als tiran optreedt en 
niet met je vingers van je dochters kunt afblijven.
Maar ook voor punten die wij heel wat onschuldiger inschatten, hebben we zomaar een 
legaal plekje in ons leven: natuurlijk, tegen liegen zijn we allemaal, maar een verhaal wat 
inkleuren, dat valt bij ons nou niet in de categorie grote zonden. Net zomin als het tien 
minuten te vroeg je spullen inpakken om naar huis te gaan.
In feite komt het erop neer dat wij heel gemakkelijk terreinen in ons leven afzonderen, waar 
we een nederlaag accepteren. Gebieden waar we in feite vrede gesloten hebben met die 
nederlagen. Omdat naar ons gevoel onze overwinningen op andere terreinen die kleine 
nederlagen ruimschoots compenseren. De satan wil ons zo best aan het rekenen en turven 
zetten. En zolang we dat doen, maalt de satan er niet om dat we het ook wel eens van hem 
winnen. We mogen van hem gerust twee keer naar de kerk. Als we door de week het maar zo 
druk hebben dat we menen geen tijd te hebben om in praktijk te brengen wat we op zondag 
gehoord hebben.

De Here zegt in zijn Woord dat wie één gebod overtreedt, tegen de hele wet gezondigd heeft 
(Jak. 2:10). En als de Here duidelijk maakt dat het Hem om ons hart gaat, dan maakt dat 
duidelijk dat er in ons leven geen terreinen zijn die buiten zijn gezag vallen. Daarom moeten 
wij radicaal breken met dat hokjesleven. Ons leven voor het aangezicht van de Here is één. 
En door intensieve omgang met de Here via schriftlezing en gebed ontwikkel je een leven 
dat zich ervan bewust is dat de Here er altijd is. Dat heeft alles te maken met de fijngevoe-
ligheid waar Paulus het over heeft in zijn schrijven aan de Filippenzen (1:9).
Uitgaande van de wederliefde die we hebben mogen voor de Here, ontwikkelt zich een 
gevoel dat ons aangeeft wat we wel en niet moeten doen. Zoals in een huwelijk waar sprake 
is van echte en intense liefde, heel vaak  de één zonder woorden wel aanvoelt wat de ander 
graag wil. Dat heeft uiteraard ook te maken met de mate waarin je de ander kent. Vandaar 
ook dat we in de Bijbel vaak opgeroepen worden de Here te kennen. Dat houdt in dat we 
Hem door omgang, door schriftlezing en gebed, steeds beter leren kennen. Zijn liefde voor 
ons gaan we dan verstaan en waarderen. En van daaruit ontstaat een leven dat in alle 
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opzichten rekening wil houden met Hem.

Als het dan aankwam op het maken van keuzes, werd vroeger gezegd: stel je maar voor of 
je de Here ook zou kunnen uitnodigen. Wat mij betreft is dat vandaag ook nog steeds een 
goede vuistregel. Jongeren dragen soms een armbandje met de letters WWJD erop (what 
would Jesus do?). Ik denk eerlijk gezegd niet dat je je zou moeten afvragen wat de Here 
Jezus zou doen, als Hij in jouw schoenen zou staan. Wij zijn immers nooit hetzelfde als de 
Here Jezus. Zijn leven en zijn gehoorzaamheid waren uniek. Hij deed ook dingen die God 
niet van ons vraagt. Neem alleen al het verliefd worden op iemand van het andere geslacht. 
Neem een huwelijk. Voor de Here Jezus waren deze dingen niet weggelegd. Daarom moet 
je jezelf niet afvragen wat de Here zou doen, maar wat Hij wil dat jij zult doen (what would 
Jesus want me to do!). Laat die vraag maar heel ons leven meegaan. Dag en nacht! Psalm 1
spreekt over het overdenken van de wet van de Here, dag en nacht! En laten we onszelf niet 
wijsmaken dat dat heel onpraktisch en feitelijk onmogelijk is. Omdat je zo natuurlijk niet 
voor het stoplicht staat te wachten en zo ook niet je huiswerk doet. Nee, met zo’n vraag op 
de lippen hoef je niet je inkopen te doen bij Aldi. Maar je bewust worden van het feit dat de 
Here op elk moment vol verlangen naar je kijkt om te zien in hoeverre zijn overwinning jouw 
leven verandert, is wel het minste wat we kunnen doen om onze dankbaarheid te laten zien. 
Een leven dat naar boven openstaat. Niet alleen tijdens het bidden en het luisteren naar 
het lezen uit de Bijbel. Ook tijdens het leven van alledag. Een leven dat een voortdurende 
communicatie onderhoudt met de Here, die ons leven juist bevrijden wil van alles wat het 
onder wil trekken.

Zodra je de strijd aangaat met het hokjesleven en heel je leven wilt gaan leiden voor het 
aangezicht van de Here, ontdek je dat er geen neutrale handelingen en geen neutrale 
gedachten zijn. Ons leven vindt plaats in de radicaliteit van het ‘wie niet voor Mij is, is tegen 
Mij’ (Mat. 12:30). Dat is een uiterst benauwende gedachte zolang je ervan uitgaat dat je 
voor je zaligheid op jezelf en eigen werken bent aangewezen. Maar wie tot zich laat door-
dringen dat Christus de wet al vervuld heeft, kan in toenemende ontspanning z’n dankbaar-
heid de volle ruimte geven om de koers van zijn leven te bepalen.

Conclusie

De overwinning van Christus is zo groot en veelomvattend, dat wij afstand mogen gaan 
doen van het benauwende gevoel dat we nog verslagen kunnen worden. Dat is ook de troost 
die ons samengevat wordt weergegeven in het laatste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels 
(DL V, over de volharding der heiligen). Tegelijk zal er gedurende heel ons aardse leven strijd 
zijn. Christus wil zijn overwinning in de tijd in ons realiseren. Wie oog heeft en oog ontwik-
kelt voor de mateloze liefde die Christus tentoonspreidt, zal een verlangen gaan voelen om 
in die liefde te blijven (1 Joh. 4:16b). Alles wat ons buiten die sfeer van Christus’ liefde zou 
kunnen brengen, gaan we ervaren als iets wat ons de adem afsnijdt. Niemand hoeft te bewe-
ren dat je eerst ervaren moet wat het is om buiten de warmte van Gods liefde te zijn, voordat 
je het echte verlangen voelt om binnen die liefde te willen blijven.
Ons motief om Christus te volgen ligt niet in eigenliefde of eigenbelang, maar in dankbare 
wederliefde. Daarom moet prediking van het evangelie z’n spits krijgen in het aan de dag 
brengen van Gods liefde die blijkt uit het offer van Christus. Dat wil niet zeggen dat Gods 
toorn niet aan de orde moet komen. Zeker wel. Hoe zou je anders kunnen begrijpen welk 
offer de Here voor ons gebracht heeft door juist de toorn van God tegen onze zonden te 
dragen? Maar loutere tekening van toorn brengt niet tot wederliefde. Die onderstreept alleen 
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de ernst van het gebrek aan dankbaarheid en het gebrek aan wederliefde. Toorn zelf vormt 
echter niet het motief tot wederliefde. Dat kan alleen de grote en onverdiende liefde van 
God doen. Een christenleven zonder groeiend besef van die grote liefde vervalt al gauw in 
een wettisch leven. Een leven waarin God en zijn gebod onderling verwisseld worden. Maar 
een leven dat zich hoe langer hoe meer bewust wordt van de grote liefde van God, zal een 
leven zijn waarin wederliefde niet tevergeefs gezocht zal worden. Weliswaar wordt zo’n leven 
ook gekenmerkt door een voortdurende strijd. Maar Jakobus zegt daarvan: ‘Houd het voor 
enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de 
beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt’ (Jak. 1:2,3).

Die volharding is ook ontspanning. Want die volharding doet ons blijvend genieten van de 
koesterende liefde van Christus. Een overwinnend leven is een leven in Christus. Op weg om 
gelijkvormig te worden aan het beeld van Hem die ons de (zijn) overwinning geeft (Rom. 
8:29,37).
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10. Een bevrijd leven
Tijdens een afsluitend gesprek met een catechisant die had aangeven belijdenis van zijn 
geloof te willen afleggen, maakte deze een waardevolle opmerking. Op mijn vraag wat het 
werk van Christus voor hem inhield, antwoordde hij: ‘Door Christus ben ik niet meer veroor-
deeld tot mijn eigen goede werken.’ Dat is een eigenaardige woordcombinatie: veroordeeld 
tot goede werken. Maar het klopt volledig voor bijvoorbeeld die Joden die menen dat ze door 
strikte naleving van de wet zalig kunnen worden. Het klopt ook voor mensen die de leer van 
de Rooms-Katholieke Kerk van harte aanhangen. Al wordt de betaling door Christus niet 
ontkend, in het bereiken van de zaligheid gaat het uiteindelijk om een samenwerking tussen 
eigen goede werken en die van Christus.

In de Heidelbergse Catechismus belijden we dat zelfs onze beste werken nog onvolmaakt 
en met zonden bevlekt zijn (HC zd. 24, antw. 62). En omdat God als een rechtvaardig God 
niet met dergelijke werken genoegen kan nemen, blijven we met een groot probleem zitten. 
God eist, maar wij kunnen nooit aan die rechtvaardige eis voldoen. In het vorige hoofdstuk 
hebben we gezien dat de Here Jezus wat zijn leven op aarde betreft juist wel voor 100% 
voldeed aan de wil en wet van zijn Vader. Een substantieel onderdeel van de blijde bood-
schap is dat juist die volledige gehoorzaamheid ons uit genade wordt toegerekend (HC zd. 
23, antw. 60). Wij worden als het ware bekleed met de gerechtigheid van Christus. Het zou 
dan ook dwaas zijn om zelf ook nog te proberen een duit in het zakje te doen. Christus heeft 
helemaal betaald en daar hoeft niets meer bij. Dat betekent dat onze goede werken niet 
meer het karakter van betaling hebben. Wij doen de wet niet om daarmee een bijdrage te 
leveren aan onze zaligheid. Wij doen de wet uit dankbaarheid. Dat te weten bevrijdt ons van 
de angst voor de wet. Het bevrijdt ons van de dwang om de wet te moeten doen ter wille van 
onze zaligheid. Wij mogen de wet doen als bewijs van onze dankbaarheid en als middel om 
te blijven binnen de bevrijding die de Here gerealiseerd heeft door zijn volmaakte gehoor-
zaamheid.
In de liturgie zoals vastgesteld is door de synode van Middelburg (1933) als ook door 
Kampen (1975), is de lezing van de wet geplaatst helemaal aan het begin in de morgen-
dienst. De mooie gedachte daarachter is dat we ons eerst spiegelen aan de wet van de Here 
en daarna ons verootmoedigen (= klein maken) voor de Here in ons gebed. De Generale 
Synode van Leusden 1999 gaf o.a. een nieuwe orde van dienst vrij. Een mogelijkheid is nu 
om in de morgendienst te beginnen met een schuldbelijdenis van de kant van de gemeente 
en daarna een genadeverkondiging van de kant van de Here. Als we deze orde in de liturgie 
volgen, wordt de wet pas voorgelezen na de preek. Heel mooi wordt dan zichtbaar dat we 
als gemeente na die verkondiging van de bevrijding/verlossing een weg zoeken hoe we de 
Here onze dankbaarheid voor die geweldige bevrijding kunnen bewijzen. De wet wordt dan 
gelezen als regel van de dankbaarheid. Door daarnaar te leven kan ons bevrijde leven vorm 
gaan krijgen.

Het zou goed zijn dat onder christenen gespannenheid verdwijnt en dat hun leven geken-
merkt wordt door juist ontspanning. Elke dag mogen we de bevrijding vieren door niet meer 
gebukt te gaan onder de wet, maar door de zonden als meedogenloze slavendrijvers weg te 
doen uit ons leven. Bevrijding maakt blij en dat mogen we laten zien ook!

Er is alle reden om de zondag, als symbool van de bevrijding, te koesteren. Het vrijwillig 
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afstand nemen van datgene wat ons door de week bindt en bezighoudt, mag gezien worden 
als een daad van gehoorzaamheid en een erkenning van het geschenk dat de Here ons op 
deze feestdag wil geven: het samen met de gemeente voor zijn aangezicht mogen komen. 
We vieren zo onze bevrijding uit de slavernij en worden gesterkt door de regelmatige verzeke-
ring van de kant van de Here dat Hij ons bevrijd heeft van alles wat uit is op onze dood.

Een bevrijd leven
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11. Een genietend leven
Wij moeten vooral niet de indruk hebben dat het leven in Christus een leven is dat uitslui-
tend tranen kent met als troostprijs een prachtig leven in een verre toekomst. Door de 
aanvechtingen van de satan zal er inderdaad altijd strijd zijn. Maar binnen de overwinningen 
die we in Christus’ kracht mogen behalen, is er niet alleen de ruimte om te genieten, maar 
zelfs de plicht om dat te doen. Een overwinning mag je vieren. Daarvoor hoeven wij niet op 
te stijgen van deze aarde. We hoeven ook niet te wachten tot na dit leven.

Bij spirituele zaken denken wij niet zo gauw aan genieten. Je geniet van een concert of van 
een glas goede wijn. Ook kun je nog wel genieten van een gospelconcert en daar zit dan 
wel een spirituele component in. Maar voor de beleving die wij ervaren bij het horen van een 
goede preek, hebben wij niet direct het woord ‘genot’ gereserveerd. We moeten ons echter 
wel bewust zijn dat we dan weer een scheiding hebben aangebracht tussen geestelijk en 
aards. Een scheiding waarvoor we zeker in de Bijbel geen steun vinden. Ja, ook daar wordt 
gesproken over de wijn die het hart verheugt (Ps. 104:15; Pr. 9:7; 10:19). Maar hetzelfde 
wordt gezegd van de dienst aan de Here (Ps. 19:8,9, zie vers 4 berijmd). Hoe vaak worden 
wij in de Bijbel niet opgeroepen ons te verheugen. Denk alleen maar aan Filippenzen 4:4: 
‘Verblijdt u in de Here te allen tijde!’ In de NBV staat: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven.’ 
Dergelijke oproepen zullen ons weinig doen, zolang wij de Gods-dienst zien als een soort 
corvee. Weliswaar een nuttig corvee, maar toch van een heel andere orde dan de vreugde 
van bijvoorbeeld de liefde tussen een man en een vrouw. Toch is het goed om dan nog weer 
even terug te denken aan het eerder genoemde dankoffer. In het dankoffer ging het om 
dienst aan de Here. In eerste instantie kostte het je ook nog wat. Je bracht uit dankbaarheid 
een schaap naar de tempel. Maar uiteindelijk kreeg je van de Here het grootste deel van 
het vlees terug met de opdracht een feest te organiseren. Hier zien we dat er helemaal niet 
een scheiding wordt aangebracht tussen het dienen van de Here, en lekker eten en drinken. 
Het één hoort zelfs bij het ander. Vandaar ook dat Paulus kan zeggen dat niets van wat God 
geschapen heeft, verwerpelijk is, mits het met dankzegging aanvaard wordt. In dat verband 
spreekt Paulus over juist heel aardse zaken als eten en drinken en het huwelijk (1 Tim. 4:3,4). 
Ja, het is zelfs zo dat al die geschapen dingen geheiligd worden door het Woord van God 
en door gebed (1 Tim. 4:5). Juist door het leven één te laten en niet op te splitsen in aards 
en geestelijk, mogen we ten volle genieten van alles wat de Here gemaakt heeft. En dat 
genieten is net zo goed Gods-dienst als het zingen van een psalm. Het gaat immers om het 
ontvangen uit de Hand van de Here van iets wat ons tot vreugde stemt. Door daar met dank 
aan de Here van te genieten, geven we Hem eer voor zijn goedgeefsheid, grootheid en liefde.

Genieten is dus gewoon dienen. Dienen van de Here. Laten we ons niet stiekem laten verlei-
den ons bij zaken als eten en drinken, maar vooral ook bij liefde en seksualiteit onbewust 
schuldig te voelen. Als wij deze geschenken volgens de regels van de Here gebruiken, is 
dat voor onszelf, maar ook voor de Here een zaak van genieten. Onze zintuigen vormen 
een belangrijk deel van ons door God zelf geschapen mens-zijn. Deze zintuigen zijn ons 
gegeven om ze te beheren. En bij beheer hoort niet dat we deze zintuigen achter slot en 
grendel zetten. Beheer houdt in dat we gebruikmaken van onze zintuigen, zonder er slaaf 
van te worden. Het zal waar zijn dat de satan juist via onze zintuigen een invalspoort 
heeft in ons leven. Maar dan geldt dat we ook dan de satan duidelijk kunnen maken dat 
hij geen aanspraken meer op ons kan laten gelden. Angst om te zondigen mag niet tot 



105

gevolg hebben dat we het genot buiten ons leven houden. Dat zou een ontkenning zijn 
van de overwinning van Christus. Het zou ook een ontkenning zijn van de volmaaktheid en 
schoonheid van Gods schepping. Angst voor de zonde moet ons niet brengen tot afzien van 
genieten, maar ons brengen tot gebed. In die weg wil de Here ons de wijsheid geven om 
te weten waar grenzen liggen (Jak. 1:5). Dan zullen we ook de deugden van matigheid en 
zelfbeheersing als vrucht van de Geest leren ontvangen en ontwikkelen (Gal. 5:22; 2 Petr. 
1:6 tegenover 2 Tim. 3:3). Wij mogen liefde bezitten zonder angst (1 Joh. 4:18). Als bevrijde 
mensen mogen we in dit leven weer beginnen met het genieten van Gods aanwezigheid in 
ons leven en van de geschenken die Hij binnen zijn liefde aan ons wil geven. In Psalm 37:4 
lezen we iets opmerkelijks: ‘Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen van uw 
hart.’ Hier zien we prachtig hoe genieten niet een aardse bezigheid is en Gods-dienst een 
geestelijke zaak. Je blij maken om het feit dat de Here je bevrijd heeft, maakt dat je ook 
weer kunt genieten van al die zaken die je, los van de Here, ten val zouden brengen. Het zou 
mooi zijn als de ‘buitenwacht’ het zou merken, dat het volk van de Here een volk is dat weet 
te genieten en dat weet feest te vieren! Het zou ook voor onszelf het leven veel completer en 
veel aangenamer maken. Het zou ook God deugd doen als Hij zag hoe wij in dankbaarheid 
omgaan met al zijn scheppingsgaven.

Een genietend leven
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12. Een verlangend leven
Van de schoolreisjes van vroeger heeft elk kind geleerd dat het onverstandig is gedurende de 
eerste kilometers op de achterste bank van de bus de hele zak snoep op te eten. Het geeft 
inderdaad een moment van gelukzalig genot, maar de tol van dit kortstondige genoegen is 
een eindeloze dag die verloren gaat in aanvallen van misselijkheid. Wie wijs is, houdt reke-
ning met de toekomst. In de Bijbel worden wij daartoe vele keren opgeroepen. Vaak is dat in 
waarschuwende zin. ‘Zie, die dag komt als een dief in de nacht!’ (1 Tess. 5:2). We hebben het 
dan over de grote dag van de wederkomst van de Here. De dag waarop Hij Zich als koning 
zal openbaren.

In tijden van vrede en rust is het verlangen naar deze dag niet bijster groot. Voor een deel 
komt dat omdat we het aanbreken van deze laatste dag plaatsen in de verre toekomst. 
Natuurlijk hopen wij die dag wel mee te mogen maken, maar we gaan er toch onbewust 
van uit dat een en ander zeker niet tijdens ons leven zal gebeuren. Dat maakt dat wij deze 
dag eigenlijk niet tot de realiteit van vandaag rekenen. Het gaat om een geloofszaak en die 
verbleekt al heel gauw bij de tastbare genoegens van vandaag. Daarbij komt ook nog dat 
we ons eigenlijk geen voorstelling kunnen maken van hoe het allemaal zal zijn bij de weder-
komst. Talloze malen heb ik juist dat als argument horen noemen voor het je niet bewust 
bezig hoeven houden met die toekomst.

In tijden van druk en vooral van ernstige ziekte ligt dat anders. Dan kan er een verlangen 
groeien naar de komst van de Here. Dat verlangen is uiteraard niet verkeerd, maar het is wel 
pijnlijk dat het pas groeit als het hier en nu naar ons idee ondragelijk begint te worden.

De apostel Paulus spreekt over heel de schepping die verlangend uitziet naar juist dat grote 
moment van het komen van de Here (Rom. 8:18-23). Dat reikhalzende verlangen heeft te 
maken met ‘het lijden van de tegenwoordige tijd’, dat blijkbaar niet aan de schepping voor-
bijgaat. Paulus gebruikt uitdrukkingen als het ‘aan de vruchteloosheid onderworpen zijn’ en 
‘dienstbaarheid aan de vergankelijkheid’. Duidelijk wordt uit dit schriftgedeelte dat het gaat 
om zaken die gevolg zijn van de zonde. Daar horen uiteraard zaken als ziekte en ongeluk 
bij. Maar laten we de gevolgen van de zonde niet beperken tot deze heel fysieke dingen. 
Waarom verlangt de schepping naar de grote dag van de wederkomst? Omdat dan duidelijk 
wordt wie Gods kinderen zijn en omdat de schepping zelf dan mag delen in de vrijheid die 
gegeven zal worden aan Gods kinderen. Waar wij het lijden van de tegenwoordige tijd vaak 
versmallen tot zaken die met onze gezondheid te maken hebben of desnoods tot een zaak 
als vervolging, verbreedt Paulus het lijden tot een lijden vanwege de zonde. Niet een lijden 
als gevolg van de zonde, maar vanwege de zonde. We kunnen dan denken aan de Here 
Jezus, die ongetwijfeld geleden heeft niet alleen onder de gevolgen, maar ook vanwege de 
oorzaak van zonden. Hij leed onder het feit dat de zonde zoveel kapot maakte in de verhou-
dingen. Dat zonde zoveel misverstanden veroorzaakte door snel oordelen of onnauwkeurig 
luisteren. Kortom: de zonde maakt zo ontzettend veel kapot. Een ruzie tussen verre kennissen, 
waar je zelf totaal niets mee te maken hebt en die je ook op geen enkele manier raakt, zou 
toch lijden met zich mee moeten brengen voor je. Omdat je ziet hoe zomaar iets moois kapot 
gemaakt wordt.
Het feit dat God niet tot zijn eer komt, omdat de wereld Hem niet wil kennen en Hem niet 
wil eren, roept bij de schepping een verlangen op naar het moment dat God wel alle eer 
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krijgt. En als Paulus ziet dat zijn broeders en zusters het zwaar hebben in het antichristelijke 
Romeinse rijk, noemt hij ook dat als reden voor de schepping om uit te zien naar de dag van 
Christus’ terugkomst.
Dat betekent dat je zelf een, naar menselijke maatstaven, compleet gelukkig leven kunt 
hebben en dan toch werkelijk lijdt vanwege het feit dat de zonde zoveel invloed heeft in 
onze wereld. Omdat je beseft dat in elke zonde, hoe klein ook, de eer van de Here, onze God, 
wordt aangetast. En intussen kennen we deze Here steeds beter en weten we van zowel zijn 
heiligheid als zijn liefde. Dan lijden we ter wille van die Here. Wat Hem raakt, raakt ook ons. 
En dat zou ons moeten doen verlangen naar het einde van de invloed van die verslagen 
vijand, wat de zonde uiteindelijk is.

Gebrek aan besef van zonde, zowel bij jezelf als in de wereld, maakt dat je verlangen naar de 
definitieve verlossing daarvan zich niet ontwikkelt. De schepping ervaart volgens Paulus heel 
sterk de invloed en uitwerking van de zonde. Hoeveel temeer zouden wij dat als christenen 
moeten ervaren!

Daar komt nog iets bij: de wederkomst wordt ons voorgehouden als een feest. Het is het 
begin van de Bruiloft van het Lam. Mijn waarneming is dat we daar over het algemeen 
weinig beelden bij hebben. En dat maakt ook dat we weinig verlangen voelen naar die dag. 
Terwijl het meer dan duidelijk is, dat de Here dat feest niet voor niets vergelijkt met een 
bruiloft.
Een bruiloft. Als familie en als gasten kun je al uitkijken naar zo’n feest, maar dat zal onge-
twijfeld het geval zijn met de bruid. De bruid zal steeds meer heen leven naar de grote dag 
van het huwelijk. Ze zal er ook steeds meer rekening mee gaan houden. Er zijn dingen die 
ze aan de kant zal zetten omdat ze niet wil dat die een bedervende of storende invloed 
zullen krijgen op het feest. Geen bruid zal willen dat ze op de ‘mooiste dag van haar leven’ 
een huid heeft die duidelijk laat zien dat ze de laatste tijd te veel gerookt, gedronken en 
te weinig geslapen heeft. En geen bruid zal zeggen: ‘Ik heb nog nooit eerder een bruiloft 
meegemaakt, ik weet dus echt niet wat me te wachten staat en dus houd ik er ook maar 
geen rekening mee.’ Iedere bruid zal zich juist wel een voorstelling proberen te maken en zo 
zal haar verlangen naar die dag ook toenemen.

Hoe het precies zal zijn, weten we inderdaad niet. Maar een paar dingen weten we toch 
wel. Waar een bruiloft het begin is van de volledige eenheid van hen die elkaar liefheb-
ben, mogen we de wederkomst ook zien als het begin van onze totale vereniging met onze 
geliefde Heiland. Waar we nu in het omgaan met Hem nog zeer beperkt zijn als gevolg van 
zonde en het onderworpen zijn aan tijd en ruimte, daar zal straks sprake mogen zijn van een 
omgaan met elkaar van ‘aangezicht tot Aangezicht’. In 1 Korintiërs 13:12 lezen we: ‘Want 
nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. 
Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.’ En uit de 
Openbaring van de Here Jezus aan Johannes weten we dat de bruid dan gegeven zal zijn 
zich te bekleden met blinkend en smetteloos fijn linnen. En dat fijne linnen zijn de rechtvaar-
dige daden van de heiligen (Op. 19:8). Hier moeten we even het onderscheid maken tussen 
onszelf en de vrouw, de bruid. De Bruid is de gemeente van de Here Christus. Zou je jezelf 
identificeren met de Bruid, dan zou het erop lijken dat we voor Bruidegom Christus komen 
te staan, bekleed met onze eigen rechtvaardige daden. Maar het gaat in Openbaring 19 om 
de kerk. En als kerkleden mogen we door Christus een bijdrage leveren aan het uiterlijk van 
de kerk als bruid. De Bruidegom is het uiteindelijk die zijn bruid bekleedt, maar wij hoeven 
daaronder niet passief te zijn. Als kerkleden, deel van de bruid van Christus dus, mogen wij 
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ons voorbereiden. Die voorbereiding zal echter alleen een goede voorbereiding zijn als ze 
voortkomt uit een sterk verlangen. Het is een verlangen dat ook in het verlengde ligt van de 
tweede bede van het Onze Vader, ‘uw koninkrijk kome’. Onze Catechismus trekt daarom in 
haar uitleg van deze bede de lijn ook door naar de toekomst. Het gaat in deze bede om een 
vraag aan de Here in het heden zijn rijk te bouwen en te bewaren, totdat de volmaaktheid 
van zijn rijk komt waarin Hij alles zal zijn in allen. En dan verwijst de Catechismus naar o.a. 
Openbaring 22:17 en 20, waar het gebed van de Geest en de bruid vermeld staat om de 
komst van de Here: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom!’ 
‘Amen, kom Here Jezus!’

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk gebed, waartoe wij allemaal opgeroepen worden, 
nooit van harte gebeden kan worden als er geen verlangen is naar die grote dag. Het is 
daarom een zaak van gehoorzaamheid onszelf te onderzoeken als we constateren dat er 
van dit gebed niet veel terecht komt. Zijn wij toch te veel vastgegroeid aan het hier en nu? 
Hebben wij het, ondanks alle ellende die via tv, radio en krant over ons wordt uitgestort, 
misschien toch te veel naar onze zin in deze wereld? Lijden wij nog wel onder de zonden? 
Vinden we het erg dat de naam van de Here gehoond en vernederd wordt of gaat dat volle-
dig aan ons voorbij? Hebben wij een hart dat werkelijk verbroken en verbrijzeld is vanwege 
onze eigen zonden, een hart dat met de apostel Paulus hunkert naar het moment dat alle 
zonde uit ons leven zal zijn weggenomen?
Laten we niet onderschatten hoe de Bruidegom vol verlangen uitziet naar zijn bruid. En laten 
wij niet door onze slordige en oppervlakkige levenshouding de komst van de Here tegenhou-
den. Een verlangen naar de volkomen verlossing en de volkomen eenheid met de Here en 
met elkaar kan ons sterk motiveren om in ons leven al de nodige voorbereidingen te treffen 
voor de komst van de Here.

Er is een tijd geweest dat veel avonturiers vanuit Europa naar het pas ontdekte Amerika 
vertrokken. Dat was in de 16e en 17e eeuw. Maar er waren ook eerzame vaders, die voor hun 
gezin een nieuw bestaan wilden opbouwen in een land waar ze vrij konden zijn. Die vaders 
trokken vooruit om een stuk land te bemachtigen, terwijl hun vrouwen en kinderen nog 
achterbleven in Europa. Wat dacht u dat die achtergebleven vrouwen deden? Hielden die 
op met leven, omdat ze hoopten en verwachtten dat ze binnenkort hun mannen achterna 
zouden kunnen reizen? Natuurlijk hielden ze niet op met leven. Ze zullen hun huizen hebben 
schoongehouden en hun tuintje bewerkt, hoewel ze wisten dat het niet meer voor lang zou 
zijn. Ze hebben heel gewoon geleefd. Maar uiteraard zijn ze geen nieuw huis gaan bouwen. 
Ze hebben ongetwijfeld ook in het aangaan van relaties en vriendschappen ernstig reke-
ning gehouden met het feit dat het maar voor kort zou zijn. Kortom: ze hebben geleefd 
als mensen die wisten dat ze elk moment bericht konden krijgen dat ze de overtocht naar 
Amerika moesten gaan ondernemen.

Ik gebruik dit voorbeeld om twee dingen duidelijk te maken: er is sprake van verlangen. Het 
gaat om een hereniging van geliefden. Ondanks alles wat er gebeurde, zal er van beide 
kanten toch veel aan elkaar gedacht zijn. En tegelijk had het verlangen gevolgen voor de 
manier van leven. De achterblijvers waren zich er goed van bewust dat het ging om een 
tijdelijke zaak en daar pasten ze hun leefstijl bij aan. En die twee dingen zijn nu precies wat 
de Here ook van ons vraagt. Een leven van verlangen, dat niet wordt een leven met je hoofd 
in de wolken, maar een leven dat zich uitstrekt naar de toekomst. Want daar ligt het uitein-
delijke doel. Zoals Paulus het leven van gelovigen karakteriseert als het leven van sportlieden 
die hun hele leefwijze aanpassen om de wedstrijd tot een goed einde te kunnen brengen, zo 
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mogen we ook tegen ons leven gaan aankijken als een leven dat gedragen wordt door de 
bede: ‘Kom, Here Jezus, ja kom spoedig!’ 
(Op. 22:20).
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13. Een verzadigd leven
In de Bijbel komen we het woord ‘verzadigd’ heel wat keren tegen. In de meeste gevallen is 
dat in de context van eten. Een enkele keer komen we het ook tegen in overdrachtelijke zin 
als er gesproken wordt over vijanden die ‘verzadigd zijn van mijn vlees’. Maar het wordt ook 
wel eens gebruikt om de gemoedstoestand te beschrijven waarin iemand sterft. Zo wordt er 
van een aantal bekende bijbelse figuren gezegd dat ze stierven ‘van het leven verzadigd’. 
Dat wordt gezegd van Abraham, Isaak, David, Jojada en Job. Het is duidelijk dat we deze 
uitdrukking dan in positieve zin moeten opvatten. Het gaat er niet om dat ze het leven ‘zat’ 
waren, maar dat ze verzadigd waren zoals je dat kunt zijn na een goede maaltijd. Je kunt er 
ook iets van dankbaarheid in proeven. Ze hebben veel van de Here gekregen, hebben ervan 
genoten en nu zijn ze ook ten volle bereid het leven af te leggen.

Voor nabestaanden sterven geliefden haast altijd te vroeg. Het is begrijpelijk dat ze daar 
in rouwadvertenties ook wel eens iets van laten merken. Dat zegt natuurlijk niets van de 
overledene zelf en hoe die tegenover zijn eigen sterven heeft gestaan. Iemand kan volkomen 
bereid zijn te sterven, terwijl dat voor de nabestaanden toch een heel verdrietige zaak is. Dat 
heeft alles te maken met het feit dat de dood een voor ons onoverbrugbare scheiding veroor-
zaakt. We moeten elkaar loslaten en contact, hoe minimaal ook, is niet meer mogelijk.

Het is een mooi getuigenis als er van een overledene gezegd kan worden: hij was van het 
leven verzadigd. Daar klinkt een stuk tevredenheid uit. En ook dankbaarheid. In de praktijk 
komt het toch heel vaak voor dat we juist deze verzadiging niet aantreffen bij gelovigen. Het 
einde van het leven wordt soms wel eens gekarakteriseerd door een zich vastklampen aan 
medicijnen en dokters. De stervende wil nog zo graag een poosje leven, want hij wil nog zo 
graag dit en dat.

Verlangen om te leven is niet onnatuurlijk. Tegen het sterven opzien is ook heel begrijpelijk 
als je bedenkt dat je in het sterven te maken krijgt met onze laatste vijand. Toch zou het 
goed zijn je niet alleen aan het einde van je leven, maar ook als er van sterven nog geen 
sprake is, te realiseren dat het beste deel van je leven nog komt. De krampachtige strijd om 
de verlenging van je leven met een korte tijd kan wel eens in schril contrast staan met de 
geweldige toekomst die als erfenis voor ons is weggelegd. Wie dankbaar leeft omdat hij 
dagelijks weer onder de indruk komt van het werk van de Here, is in feite elke dag ook tevre-
den. Dankbaarheid maakt immers tevreden. Dat wil niet zeggen dat je daarom maar moet 
verlangen naar het sterven. Tegelijk mogen we ook in het langzamerhand afstand moeten 
doen van ons leven laten zien aan de Here, dat we dankbaar zijn voor wat Hij tot nu toe 
gegeven heeft. En bovenal voor wat Hij nog geven zal. Ik moet zeggen dat het een verade-
ming is om bij een sterfbed te staan waar in alle rust gewacht wordt op het moment dat de 
Here de erfenis van het eeuwige leven gaat uitkeren. Een dankbaar omkijken en een aange-
ven van tevredenheid met wat de Here gaf, maakt het sterven tot een getuigenis van geloof, 
dat diepe indruk kan maken op kinderen en kleinkinderen. Een verzadigd zijn van het leven 
brengt ook de hoop tot uitdrukking, die we hebben mogen op grond van het beloftewoord 
van de Here.
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14. Een leven in de gemeenschap 
van de kerk

Er bestaat een wonderlijke relatie tussen de kerk en de kerkleden. Het wonder van Pinksteren 
is dat de Geest van de Vader en de Zoon in individuele gelovigen komt wonen. De derde 
doopbelofte spreekt daar expliciet van. De Heilige Geest verzekert ons door het sacrament 
van de doop ervan dat ‘Hij in ons wonen wil en ons tot levende leden van Christus wil 
maken’ (doopformulier, Gereformeerd kerkboek, p. 513; zie ook NGB art. 34). Hieruit blijkt 
dat we als individuele personen door de doop bij de gemeente gevoegd worden. En dezelfde 
Geest die in ons als gelovigen wil wonen, wil dat ook in het midden van de gemeente.

Er zijn voldoende redenen om ons zorgen te maken over de kerk. Er heerst lauwheid. Er is 
sprake van secularisatie. Er doen zich sterke invloeden gelden die naar mijn stellige overtui-
ging de aandacht willen verplaatsen van God naar de (vrome) mens. Veel gemeenteleden 
laven zich aan bronnen die door andere dan eigen (gereformeerde) kerken beheerd en 
bediend worden. Er zijn theologen die profeteren dat het einde van de gereformeerde kerken 
in zicht is. Kortom: het lijkt er niet goed voor te staan met de kerken die binnen de gerefor-
meerde traditie trouw willen zijn aan Gods Woord.

Er worden voorstellen gedaan om het kerkelijk leven weer nieuwe impulsen te geven. 
Sommigen willen dat door de structuren te vernieuwen of door de structuren minder bindend 
te maken. Anderen willen het via een nieuwe liturgie proberen. Weer anderen gaan ervan uit 
dat er, als we ons meer openstellen voor de Heilige Geest, dan wat zal gaan gebeuren. De 
Geest kan ons immers met gemak boven door mensen vastgestelde grenzen doen uitstijgen.

Uit wat ik hierboven schreef, mag duidelijk zijn dat ik huiverig ben voor het al te sterk bena-
drukken van het werk van de Geest. God heeft Zich als een drie-enig God aan ons geopen-
baard en alle drie de Personen hebben een eigen plaats, die nooit ten koste kan gaan van de 
andere Personen. Juist omdat Vader en Zoon dezelfde Geest delen, zal er sprake zijn van een 
volkomen harmonie.

Ik ga niet mee met hen die het heil voor de kerk verwachten van de kant van de charisma-
tische beweging. Toch ben ik het wel met vertegenwoordigers van deze richting eens, die 
stellen dat de kerk alleen maar een levende kerk kan blijven als de kerkleden metterdaad 
‘levende stenen’ zijn (1 Petr. 2:5). Uiteraard mogen we samen best nadenken over de vorm-
geving van bijvoorbeeld onze erediensten. Het mogen diensten zijn die in onze tijd passen 
zonder dat ze een knieval doen voor een cultuur die juist de secularisatie als kenmerk heeft. 
Maar ik verwacht niet dat onze kerken levende kerken blijven door in de structuren het een 
en ander aan te passen. Onze kerken kunnen alleen levende kerken blijven wanneer zowel de 
gemeente als de gemeenteleden woonplaats van de Geest van de Here blijven. En dan zullen 
we, hoe dan ook, beginnen moeten bij de gemeenteleden.

Laten we het vergaderen van de gemeente maar overlaten aan de Here. Hij is daarin geen 
beginneling, want Hij doet dat werk al vanaf het begin van de geschiedenis. En Hij vergadert 
ons tot de gemeente, maar ook tot de gemeenschap der heiligen (HC zd. 21). Dat houdt in 
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dat de Here ook vergadert tot gehoorzaamheid. Het je laten vergaderen betekent ook dat 
je hoe langer hoe meer het Woord en de Geest van de Here in je wilt laten werken. Woord 
(gehoorzaamheid) en Geest (leven) veranderen ons als gemeenteleden. En die verandering, 
die nieuwe geboorte en groei tot levende stenen, kan niet anders dan ook van invloed zijn 
op ons kerkelijk leven. Alleen de manier al waarop wij met elkaar omgaan als er sprake is van 
verschil van inzicht, zal er radicaal door veranderen. Waar twee mensen van harte en volledig 
oprecht de eer en de wil van de Here zoeken, daar kan het niet anders of ze vinden elkaar. 
De moeite begint zodra we de ander gaan wantrouwen of zodra we onze eigen overtuiging 
verwarren met de wil van God. Maar juist een spiritueel leven, een leven voor het aangezicht 
van de Here, maakt dat we beginnen met luisteren. Eerst naar de Here. Maar daarna ook 
naar elkaar. Open en eerlijk. En dan samen de wil van de Here zoeken.

Met bovenstaande wil ik de kerkelijke problemen van onze tijd niet bagatelliseren. 
Integendeel. Maar het gaat in de kerk om de bruid van onze Heiland. We mogen dus 
omhoog zien en hoeven niet zelf alles op te lossen. Wel moeten we doen wat de Here 
speciaal van ons verwacht. En in dat verband aarzel ik niet het woord ‘bekering’ in de mond 
te nemen. Alleen als we vol overgave ons leven aan de Here geven en van daaruit onze 
keuzes maken, kunnen we meebouwen aan een levende kerk die ook in de toekomst voor 
onze kinderen ontmoetingsplaats mag zijn met God. Bekering door volledige overgave. Dat 
betekent dat we ons leven als een levend dankoffer aan de Here geven. Dat doe je door in je 
leven alles aan te pakken waardoor je echt kunt wandelen met God. Dat is een leven waarin 
het lezen van de Bijbel en het bidden een grote plaats innemen. Omdat alleen dát je in 
contact brengt met de Here God. En alleen zo kun je samen de wil van onze hemelse Vader 
zoeken en vinden, en je met vreugde laten vergaderen rondom zijn Woord van leven.
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15. Gezonde spiritualiteit
In de nabije toekomst zal de term ‘spiritualiteit’ steeds meer gebruikt gaan worden. In de 
wereld om ons heen. Maar ook in de kerk. Het is daarom verstandig een scherp beeld te 
hebben van wat we onder spiritualiteit verstaan. Het kan zomaar voorkomen dat we in 
gesprekken weliswaar dezelfde term gebruiken, maar iets anders bedoelen. Het is te eenvou-
dig om spiritualiteit te omschrijven als ons geestelijke leven. Het lijkt mij het beste dat we in 
het spreken en nadenken over spiritualiteit zaken als vroomheid, godsvrucht, wandelen met 
God en gemeenschap hebben met Hem, heel bewust mee laten klinken. Het gaat in deze 
zaken per slot van rekening om heel bijbelse begrippen. Kortom: in spiritualiteit gaat het om 
ons leven met en voor de Here.

In het spreken over eigen en persoonlijke spiritualiteit mag een vrijmoedig getuigenis over 
het werk dat Christus in ons doet door zijn Heilige Geest, niet ontbreken. Het gaat daarin 
overigens om een levenslang proces en niet om een status quo.

We moeten ervoor oppassen dat ons spirituele leven niet een geestelijk leven is dat zich los 
ontwikkelt van God. Het gaat immers juist om een intieme omgang met God. Waar deze 
omgang ontbreekt, kan er nog wel sprake zijn van zaken die wij spiritueel zouden noemen, 
maar het gaat dan in feite om een leven als van een bloem die is losgesneden van z’n wortel. 
Zij is hoe dan ook gedoemd te verwelken en te sterven.

Gezonde spiritualiteit beperkt zich niet tot momenten van ons leven, maar doortrekt ons hele 
leven en maakt het tot een leven waarin de Geest van Christus nooit meer tot rust komt. Ons 
leven wordt een voortdurend omgaan met de Heer van ons leven.

Voor die intieme omgang met de Here heeft Hij ons zelf de middelen gegeven. Het gaat dan 
om het lezen van zijn Woord en het spreken met Hem in ons gebed. Het beoefenen van deze 
twee zaken (geschenken) is absolute voorwaarde voor een levende omgang met de Here. 
Die omgang met de Here, die z’n oorzaak altijd vindt in de Here alleen, verandert ons leven 
radicaal. Er ontstaat een nieuwe houding tegenover God, tegenover de naaste en de natuur, 
maar ook tegenover de satan en de zonde. De overwinning van Christus wordt hoe langer 
hoe meer zichtbaar in ons leven. Het zwaartepunt van ons leven komt ook steeds meer te 
liggen in het verlangen naar de vervulling van de beloften van de Here. Vandaar ook dat er 
sprake mag zijn van een leven dat zich weliswaar afspeelt in het hier en nu, maar dat zich 
duidelijk en merkbaar uitstrekt naar de toekomst.

Gemeenteleden die in hun persoonlijke, maar ook in het kerkelijke leven op boven omschre-
ven manier proberen om te gaan met de Here, zullen zich hoe langer hoe meer laten 
invoegen in de gemeenschap die de Here door zijn Woord en Geest vormt. Zo heeft de kerk 
toekomst. Omdat de kerkleden zich ervan bewust zijn dat ze uit genade dagelijks vernieuwd 
mogen worden en zo samen bruid mogen zijn van onze Heiland Jezus Christus.

Een spiritueel leven als leven met de Here mag nu al de grondtrekken én het begin van de 
vreugde vertonen van het leven in volledige gemeenschap met onze Heiland op de nieuwe 
aarde. Het zoeken van een persoonlijke en zich verdiepende relatie met Hem is niet anders 
dan een omhelzen van de beloften die als woord van liefde uitnodigend aan ons adres 
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gesproken zijn. De gedachte dat deze liefdesverklaring afkomstig is van de Vader van de 
Here Jezus Christus, die zijn liefde al zo onweersprekelijk bewezen heeft, maakt ons rijk en 
dankbaar en laat niet na ons te veranderen.

Dankbaarheid brengt tot liefde en liefde tot dankbaarheid. En de oorzaak daarvan is alleen 
in God.
Hem zij alle lof!
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Gezonde spiritualiteit in de 21e eeuw

R.Th. Pos

Niemand zal durven beweren dat het echt goed gaat met de 
Gereformeerde Kerken. Velen zijn daarom actief in het bedenken 
van visies en strategieën om de kerk weer nieuw leven in te 
blazen. Maar een kerk zal nooit kunnen bloeien als de kerkleden 
niet een levende relatie onderhouden met de Heer van de kerk. 
Over die relatie met God gaat het in dit boekje.

In dat verband stuiten we op het begrip spiritualiteit. Velen 
zullen wel een vaag idee hebben wat er met spiritualiteit 
bedoeld wordt. Maar het gevaar bestaat dat we zonder nadere 
definiëring blijven steken in de gedachte dat het gaat om iets 
als ‘het geestelijke’ of ‘contact met het hogere’.

In het eerste deel van dit cahier probeert de schrijver tot een 
nadere invulling te komen van het begrip spiritualiteit. Het is 
weliswaar een nieuw woord, maar het gaat om een oude zaak 
die we ook in de Bijbel tegenkomen. Het gaat om een leven 
dat dankbaar reageert op de grote daden van de Here. Een 
leven met God zoals dat mogelijk gemaakt wordt door de Geest 
(Spiritus).

In het tweede deel gaat de schrijver na hoe we dat leven met 
God praktisch kunnen vormgeven en waardoor zo’n leven 
gevoed wordt. Ruime aandacht krijgt het omgaan met de Here 
in het lezen van de Bijbel en in het bidden. Maar ook zaken als 
zingen, strijd tegen de zonde en overwinnen in Christus krijgen 
aandacht.

Een intensieve omgang met de Here heeft zeker gevolgen voor 
het dagelijkse leven. Gezonde spiritualiteit verandert mensen. 
En dat zal de kerk zeker niet onberoerd laten!

Ds. R.Th. Pos (1950) is gereformeerd predikant te Ommen.
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