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Vooraf
Wat betekenen kerk en geloof voor de samenleving van vandaag? Hoe kijken we daar 

als christenen zelf tegenaan? Hoe bezien we de werkelijkheid en de wereld om ons 

heen? Wat is onze taak te midden van alle mensen, dichtbij en ver weg?

Hoe kijkt men er om ons heen tegenaan? Er verschijnen publicaties over geloven in 

het publieke domein. De maatschappelijke betekenis en bijdrage van religie staat 

prominent in de aandacht. We komen in aanraking met aanhangers van andere gods-

diensten. Humanisten voelen zich door het in hun ogen toenemend religieus geluid 

‘aan de goden overgeleverd’. Zij zien al die godsdienst het liefst teruggedrongen in het 

privédomein. En ze ontvangen daarvoor steun uit de linker- en de rechterflank van het 

politieke spectrum.

Met dit ‘Vooraf’ ben ik bezig op 20 oktober 2007. Die dag vertelt veel over de huidige 

situatie in Nederland. De dag ervoor stierf Jan Wolkers, exponent van de los-van-

Godbeweging. De kranten staan er op 20 oktober vol over: Nederland van zijn seculiere 

kant. Tegelijk is het op 20 oktober ook de dag van de doop van de derde dochter van 

ons kroonprinselijk paar. Vlak voor zijn hemelvaart zei de Here Jezus: de Vader heeft 

mij alles gegeven wat macht en gezag heeft in hemel en op aarde. Wat leek het daar 

weinig op in die dagen! Daarna gaf Hij opdracht om overal te dopen wie bij Hem hoor-

de. Het leek op dat moment een bijna irreële opdracht! Maar op 20 oktober ontvangt 

prinses Ariane der Nederlanden de door Christus ingestelde doop. Het gebeurt in een 

protestantse dienst. Maar wel met een in gereformeerde oren vervreemdende toonzet-

ting. Want de preek is niet zozeer te typeren als bediening van het gezaghebbende 

en geloof eisende Woord van God, als wel een zoeken naar woorden van óns voor het 

geheim dat de bron van ons leven is: dat God gelooft in ons. Ook in die zin typeert die 

20e oktober 2007 de situatie.

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland die in 2005 gehouden 

werd in Amersfoort-Centrum, droeg aan deputaten voor de relatie kerk en overheid o.a. 

op ‘de kerken op te roepen zich te bezinnen op relevante maatschappelijke en culturele 

ontwikkelingen en/of actueel beleid van de Nederlandse overheid met het oogmerk 

om kerken en kerkleden aan te moedigen tot het op een christelijke manier betrokken 

zijn bij de maatschappij’ (Acta art. 168, besluit 4). Een dergelijke oproep is een signaal 

van de noodzaak en de mogelijkheden die er kennelijk zijn voor zo’n bezinning in het 

Nederland van 2007.
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In oktober 2006 promoveerde de Kamper docent ethiek A.L.Th. de Bruijne aan de 

rijksuniversiteit in Leiden op een proefschrift over de politieke theologie van Oliver 

O’Donovan. Zijn dissertatie geeft het denken binnen de kerken over de plaats van chris-

tenen in het publieke domein nieuwe impulsen en stimulansen.

In het verleden vond veel politieke en maatschappelijke bezinning plaats in vergaderin-

gen van de Gereformeerde Politieke Jeugd Studieclubs (GPJC’s) en van de plaatselijke 

kiesverenigingen van het Gereformeerd Politiek Verbond. Daar werden fundamentele 

onderwerpen besproken in het licht van de Bijbel en de belijdenis van de kerk. Voor 

zover ik het kan inschatten, functioneren er geen GPJC’s of daarmee vergelijkbare 

plaatselijke studieclubs meer. De jongerenorganisatie van de ChristenUnie is op een 

andere leest geschoeid en op de kiesverenigingen van de ChristenUnie gaat het vooral 

om praktisch-politieke zaken. Op de bijbelstudieverenigingen worden veel vrije onder-

werpen behandeld, maar die liggen naar mijn indruk meer op het terrein van schrifton-

derzoek en persoonlijk geloofsleven dan op dat van onze maatschappelijke en politieke 

verantwoordelijkheid. Er is ook geen recent materiaal voor. In die leemte probeert dit 

boekje te voorzien. Het wil een combinatie bieden van bijbelstudie en maatschappe-

lijke bezinning. Elk hoofdstuk wordt besloten met een aantal vragen voor de bespreking 

inclusief een enkele tip voor de inleider.

In dit boekje vindt u negen hoofdstukken.

Het eerste hoofdstuk bepaalt ons bij wat Christus zegt over de positie van zijn leerlin-

gen als ‘zout van de aarde’ en ‘licht van de wereld’.

Hoofdstuk twee laat zien hoe de apostel Paulus in het Athene van zijn dagen aanhan-

gers van andere religies publiek tot bekering riep.

Daarna volgt een schriftstudie over het koningschap van onze Heiland en zijn werk 

onderweg naar de jongste dag.

Het vierde hoofdstuk belicht een passage waarin de apostel Petrus zijn lezers wijst op 

de dienst aan de Here die ze te verrichten hebben in de politiek en maatschappij van 

hun dagen.

Hoofdstuk vijf plaatst ons voor de God van heel de wereld, die als Koning en Rechter 

van de wereld niet alleen zelf recht en gerechtigheid oefent, maar dat ook door ons 

betracht wil zien.

Dat wordt gevolgd door de opsomming van een aantal schriftuurlijke noties over de 

mensen om ons heen.

Hoofdstuk zeven vraagt aandacht voor onze concrete en positieve taak als kerk en kerk-

leden in de wereld van vandaag.
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De laatste twee hoofdstukken zijn ‘toegiften’. Het eerste is de bewerking van 

een artikel dat eerder verscheen in Wegwijs, het orgaan van de Gereformeerde 

Bijbelstudiebond (jrg. 49, nr. 10, okt. 1995, p. 215-219). Het tweede bevat de tekst van 

een brief van een aantal kerken in Den Helder aan Burgemeester en Wethouders in 

hun woonplaats over een voorgenomen verruiming van de winkeltijden.

In een korte literatuurlijst vindt u ten slotte de titels en gegevens van boeken die in de 

verschillende hoofdstukken onvolledig zijn aangeduid.

Opmerkingen van een aantal meelezers heb ik verwerkt.

Veel vreugde gewenst bij het lezen van dit boekje, dat ik graag opdraag aan deputaten 

voor de relatie kerk en overheid. Hopelijk ontvangt u als lezer veel stimulansen door de 

gezamenlijke bespreking!
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1. Zout en licht
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het 

dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt wegge-

gooid en vertrapt.

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verbor-

gen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat 

weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die 

in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden 

zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

(Matteüs 5:13-16)

Er begint zich rond de Here Jezus een eigen beweging af te tekenen los van de synago-

ge. Christus heeft zijn leerlingen apart genomen en onderwijst hen in de zgn. Bergrede. 

Ze mogen geen in zichzelf gekeerde en afgesloten groep vormen, maar moeten zich 

kerk weten van de Heiland van de wereld.

Apart gezet

Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht in de wereld. Dat zegt de Here 

Jezus tegen zijn leerlingen die Hij uit de menigte geroepen heeft (Mat. 4) en die nu in 

een kring om Hem heen zitten (Mat. 5:1) en wier christelijk profiel Hij zojuist op een 

unieke en herkenbare manier geschetst heeft. Om de kring van leerlingen heen staat en 

zit een enorme massa mensen mee te luisteren.

Jullie zijn het zout van de aarde; jullie zijn het licht in de wereld. Die uitspraak onder-

streept de aparte positie van Christus’ leerlingen. Ze zijn door Christus uit de massa 

gevist en krijgen nu een duidelijk onderscheiden plaats en functie onder de mensen. Ze 

zijn maar geen gewoon onderdeel van de wereld, ze zijn het zout van de aarde en het 

licht in de wereld.

Het aparte van die positie zullen ze ook aan den lijve ervaren. De Here bereidt zijn 

leerlingen erop voor dat ze uitgescholden, vervolgd en vals van allerlei kwaad beticht 

zullen worden omdat ze bij Hem horen (vs. 11 en 12). Als de kerk zuinig is op haar 

identiteit en Christus’ onderwijs hooghoudt, wordt dat uitgemaakt voor spelbrekerij, 

discriminatie, onderdrukking, schijnheiligheid.
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Zonder zout

Door zijn leerlingen het ‘zout van de aarde’ en het ‘licht in de wereld’ te noemen, zegt 

de Here ook iets over de mensen en de wereld om zijn leerlingen heen. Zonder discipe-

len van Christus mist de wereld zout en licht, en is ze zouteloos en donker. Wat houdt 

dat in?

In Israël, waar Christus dit zegt, had zout minstens drie positieve functies. Er was ook 

een negatieve manier van zoutgebruik: over een vervloekt terrein kon men zout strooien 

(Re. 9:45). Dat was een teken van eeuwige onvruchtbaarheid. Denk aan het zout 

van en om de Dode Zee: symbool van Gods vloek (Gen. 19:26; Ez. 47:11). Maar in de 

Bergrede gaat het om positief gebruik van zout. Dat was er op minstens drie manieren.

In de wet van Mozes kreeg Israël te horen dat het zout bij zijn graanoffers moest doen 

(Lev. 2:13; Ez. 43:24). Waarom dat precies moest, is niet duidelijk. Maar zonder zout 

bevielen offers niet aan God. Zout was hoe dan ook nodig om het offer aangenaam te 

maken voor God.

Een tweede gebruik in Israël was het toevoegen van zout aan het eten. Dat gaf smaak 

(Job 6:6). Dat herkennen wij wel, denk ik. Eet maar eens zonder zout. Dat is niet lekker!

Het derde gebruik van zout in Israël was dat het bederf tegenging. In een wereld 

zonder koelkast kon je eten langer houdbaar maken door het te zouten. Denk maar aan 

het zouten en pekelen van vlees zoals men vroeger deed om het een poos te kunnen 

bewaren. God kan zijn verbond met Israël ook wel een zoutverbond noemen (Num. 

18:19; 2 Kron. 13:5): dat is een verbond dat niet meteen voorbij is, maar het hóudt de 

eeuwen door!

Een wereld zonder het onderwijs van Christus is een wereld zonder zout. Dat is natuur-

lijk niét wat die wereld van zichzelf vindt. Maar het is wel de diagnose die Christus van 

haar stelt. Een wereld zonder kerk en evangelie van Christus is een wereld zonder zout: 

smakeloos, aan bederf onderhevig, een wereld die de HERE niet bevalt.

Zonder licht

Christus noemt zijn leerlingen ook het licht in de wereld. Licht heb je nodig om positief 

te kunnen leven en zinvol bezig te zijn. In het donker is het lastig functioneren. Niet voor 

niets was het licht het eerste wat God schiep. Laat er licht zijn, zei God in Genesis 1 op 

de eerste dag. Licht is voorwaarde nr. 1 voor leven en werken, voor handel en wandel.

De Bijbel weet natuurlijk ook best van dingen die ’s náchts gebeuren. Maar in de Bijbel 

gaat het dan niet om positieve zaken, maar om ‘werken van de duisternis’. Dat staat 
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voor dingen waarin de zonde regeert en die schadelijk zijn en het leven afbreken (Rom. 

13:11-14; Ef. 5:8-13; 1 Tess. 5:4-8). Donker, duisternis: dat zijn in de Bijbel negatieve 

begrippen.

Om te functioneren heb je licht nodig. Licht staat ook voor blijdschap, heil, feestvieren 

(Joh. 1:4; Kol. 1:12,13; 1 Petr. 2:9). Dat kun je natuurlijk ook in het donker: fuiven, 

uit je dak gaan. Maar in de Bijbel is dat niet iets positiefs. Het nachtleven staat voor 

dronkenschap, platte lol, ruzie. Wij behoren, schrijft Paulus, het licht en de dag toe. We 

moeten ons verre houden van de werken van het duister: die staan voor zonde, ellende, 

afbraak en voor leven onder het oordeel van God.

Het is een scherpe diagnose van de Here. Zonder Hem, zonder zijn evangelie, zonder 

zijn leerlingen is de wereld een donkere wereld. Slecht om in te leven en te werken.

Het geheim van de discipelen

Christus’ leerlingen zijn het zout van de aarde en het licht in de wereld. Is dat omdat 

zij zulke beste mensen zijn? Beter dan anderen? Nee, het bijzondere aan de leerlingen 

van Christus is niet dat het zulke voortreffelijke, nobele, welbesnaarde mensen waren! 

Volgens hun profiel in de gelukkigprijzingen (vs. 3-12) waren het armen, treurenden, 

mensen die zelf geen vuist maakten, die niet naar hun eigen ingevingen en driften 

wilden leven, maar ernaar hunkerden om Gods wil te doen. Zij promootten niet zichzelf, 

maar cijferden zichzelf weg en leefden in de dienst van de Here en met liefde voor hun 

naasten. Aantrekkelijk? Hun enig geheim was dat ze door Christus geroepen en apart 

gezet waren.1 Hij bepaalde hun identiteit. Ze hoorden bij Hem. Zijn onderwijs maakte 

hen tot wat ze waren. Over christenen valt vaak veel slechts te zeggen. Maar over 

Christus en zijn onderwijs niet! Het is dus zijn leer die het zout van de aarde is. Zijn 

werk, zijn onderwijs, zijn offer werkt zuiverend en geeft smaak.

Wat dat licht betreft: ook daar gaat het om Iemand die achter de discipelen aan het 

werk is en hen als instrumenten gebruikt. De leerlingen worden door de Here Jezus 

vergeleken met een stad die op een berg ligt. Dat heeft die stad niet zelf gedaan. Ze is 

er neergelégd. Door iemand anders. Door de bouwer ervan. En wie is dat in dit geval 

anders dan de HERE God?!

Datzelfde geldt voor de lamp waarmee Christus’ leerlingen vergeleken worden. Christus 

spreekt over een lamp die ‘men’ op een standaard zet. Dat doet die lamp niet zelf. Wie 

zet deze lamp anders op de standaard dan de HERE God?! Aan Hém danken de disci-

pelen van Christus hun bijzondere plaats en functie!

Dat Hij erachter zit, wordt in vers 16 helemaal duidelijk. Daar zegt Christus tegen zijn 

1. Vgl. Dietrich Bonhoeffer, Navolging (3e druk), Ten Have Kampen 2006, p. 25-50.
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discipelen: laat je licht schijnen, opdat de mensen je goede daden zien en eer bewij-

zen – aan jullie? nee! – aan jullie Vader in de hemel. Door Hem zijn jullie het licht 

in de wereld. Hij verdient de eer! Door wat Hij van jullie maakt, zijn jullie het licht in 

de wereld. Zijn wil is op een jaloers makende manier wijs en rechtvaardig, zoals reeds 

Mozes verklaarde (Deut. 4:5-8).

De kerk van Christus heeft geen enkele status in zichzelf. Alles heeft ze in God en in 

Christus.

Erdóór en erín

Jullie zijn het zout van de aarde. Dat zet de discipelen van Christus aan de ene kant 

apart van de wereld. Er komt zelfs spanning: ze zullen jullie vervolgen, heeft Christus 

gewaarschuwd.

Aan de andere kant moeten de discipelen ook niet terugdeinzen voor de wereld. Jullie 

zijn het zout van de aarde, zegt de Here immers tegen zijn leerlingen. En zout moet 

door het eten. Je hebt niks aan zout zolang het in de kast staat en niet door het eten is 

gedaan. Al heb je kilo’s zout in de provisiekast, het eten wordt er niet lekkerder van.

Zo is het ook met zout als weerder van bederf. Zeg maar: zout als de toenmalige ‘koel-

kast’ waardoor je bederfelijke waar een poos kon bewaren. Je kunt thuis een knots van 

een koelkast hebben. Maar als je de bederfelijke spullen daarbúiten zet, helpt die koel-

kast je niks. Je zult je beperkt houdbare spullen er echt ín moeten zetten. Zo moest men 

vroeger het zout echt dóór het vlees doen, anders bedierf het.

En wat het zout bij de offers betreft: Israël moest niet ergens een hele voorraad zout 

hebben liggen. Dat zout moest bij de offers! Anders beviel het offer de HERE niet.

Voor zout is dus wezenlijk dat het door het eten of bij het offer gedaan wordt. Zo moet 

ook het zout van de discipelen in de wereld komen. En niet erbuiten blijven.

Hetzelfde geldt voor licht. Als je bij je huis een aparte schuur of bijkeuken hebt, en je 

doet daar, in die aparte schuur, het licht aan terwijl de deur naar de rest van het huis 

dicht is, dan heb je in je woonkamer niks aan dat licht. Het licht kan net zo hard schij-

nen in je schuurtje, in de keuken of de studeerkamer waar gewerkt moet worden, helpt 

dat niks. Niemand, zegt de Here Jezus, steekt een lamp aan en zet er vervolgens een 

emmer overheen. Licht scherm je niet af. Dat licht moet schíjnen in je huis, in je kamer. 

Alleen dan functioneert het.
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Publiek

De leerlingen van Christus zijn het zout van de aarde, het licht in de wereld. Dat was 

vanouds de roeping en bestemming van Israël en zijn Messias: licht voor de volken. 

De HERE had zijn stad Sion ook niet verstopt, maar bewust gesitueerd op een hoge 

berg, die voor niemand verborgen kon blijven. Daar moesten de volken heen voor Gods 

onderwijs (vgl. Jes. 2).

Christus’ leerlingen zijn erfgenamen van deze goddelijke bestemming van Israël en 

Sion. Het is God zelf die ze daartoe roept. Want ze zijn een lamp die niet vanzelf is 

gaan schijnen, maar die is aangestoken en op een standaard is gezet: door God. Hij 

wilde de lamp van Christus’ onderwijs niet onder een emmer maar juist op een stan-

daard, zodat het licht ervan zou uitstralen. Hij wil Christus’ kerk zien functioneren als 

een stad op een berg. Het licht van de Messias en zijn evangelie moet schijnen in de 

wereld.

Daarom mogen christenen zich niet opsluiten in hun eigen kring of in een klooster. In 

Israël had je de sekte van de Essenen. Die trokken zich terug uit de samenleving en 

vormden eigen gemeenschappen, afgezonderd van de rest. Ze noemden zichzelf ‘zonen 

van het licht’. Maar Christus zegt: dát is niet de weg! Je moet je licht laten schijnen in 

de wereld om je heen!

Dat betekent voor vandaag: je doel als christenen is niet om naar de kerk te gaan en 

verder niet. Het licht moet verder schijnen. Je mag nooit toestaan dat men je christen-

leven wil opsluiten achter de muren van je huis en binnen de muren van de kerk. Het 

evangelie is een licht dat wil schijnen in de wereld. Het wil de samenleving doorzouten. 

Overal waar en altijd wanneer je spreekt, moet door je spreken het zout van het evan-

gelie zitten. Wees je altijd en overal bewust van Christus’ roeping. En meng in je spre-

ken dat wat God erdoor wil hebben (Kol. 4).

Als men vandaag in seculier-liberale kring zegt: geloven is een privézaak, niet bestemd 

voor politiek en economie en wetenschap, dan is dat precies het tegenovergestelde van 

wat Christus wil. Hij zegt juist: mijn onderwijs is voor de wereld. Het zout hoort niet in 

de kast, maar moet door het eten. Het licht moet niet schijnen onder een stolp, maar 

daar waar je leeft en aan het werk bent.

Dat is maar geen vrijblijvend advies van Christus. Een goede raad die je ook naast 

je neer kunt leggen. Of een goede raad die voor bepaalde, geselecteerde leerlingen 

geldt. Nee, het is een bevel. Voor al Christus’ leerlingen samen. Als je het onderwijs van 

Christus beperkt tot eigen huis en kerk, dan doe je alsof God zijn licht onder een stolp 

gezet wil hebben, onder een emmer. Dan sta je God in de weg! Die de wereld gescha-

pen heeft. En zoekt!
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Geen verflauwing

Het is een opmerkelijke plaats die Christus’ leerlingen toegewezen krijgen: in de wereld. 

In het oude verbond was juist het wonen te midden van heidenen een grote verleiding. 

Israël moest aan de Kanaänitische volken die de maat van hun zonde hadden vol 

gemaakt (Gen. 15), de straf voltrekken van de God van wie Kanaän was. Bij hun komst 

in het beloofde land moesten de Israëlieten uitroeien wie hen van de HERE konden 

losweken. Maar nu moeten Christus’ leerlingen juist ín de wereld hun licht laten 

schijnen. Te midden van mensen die God niet kennen en verheerlijken. Er moet een 

beweging komen in omgekeerde richting: niet de wereld moet de kerk binnendringen 

en verleiden, maar de kerk moet in de wereld het licht van het evangelie laten schijnen. 

Het tekent de volwassenheid die de Geest van Christus zijn gemeente brengen zal.

Met het oog daarop waarschuwt de Here Jezus voor verflauwing en verwatering van de 

identiteit. Hij zegt het scherp en onontkoombaar: jullie zijn het zout van de aarde. Als 

het zout zijn kracht of zijn smaak verliest, dient het nergens meer toe.

Christus gebruikt voor dat ‘kracht of smaak verliezen’ een opvallend woord. Hij zegt: als 

het zout ‘dwaas wordt’.2 Dat woord ‘dwaas worden’ past in het verband waarin Christus 

zijn leerlingen onderwijst en wijs wil maken. Dwaas worden is het tegenovergestelde 

van wat Hij je leert. De Here bedoelt: als jullie dwaas zijn en niet naar Mij luisteren, 

2. J. van Bruggen, Matteüs. Het evangelie voor Israël (Commentaar op het Nieuwe Testament 3e serie), Kok Kampen 

1990, p. 90.

Zout
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als je het zout van mijn wijsheid en mijn onderwijs vermengt en verontreinigt met van 

alles, en als je dit pure zout niet gebruikt in je leven in de maatschappij, dan word je 

waardeloos. Dan ben je zout dat zijn smaak en kracht verliest. En zout waar dát mee 

gebeurt, kan niet meer zout gemaakt wórden! Dan ben je om zo te zeggen rijp voor 

de afvalbak. Dan word je weggegooid. Uitgeworpen uit het rijk van de hemel. Dan is 

er geen plaats meer voor je in de dienst van God. Dan word je prijsgegeven aan de 

mensen en door hen overlopen.

Jullie zijn het zout van de aarde. En bij zout komt het eropaan. Als het zelf zijn smaak 

kwijt is, is er geen alternatief meer om het te zouten. Dan is het waardeloos. Wees 

daarom zuinig op uw zout! Dat wil zeggen: luister naar Christus en doe recht aan zijn 

evangelie. Doe er niet af en voeg er niet aan toe. Degradeer het niet tot een algemeen 

religieus besef of een soort van ‘civil religion’, een vage ‘grootste gemene delerreligie’ 

waarin elke godsdienst zijn inbreng in het mengsel leveren mag. Dan verliest het zout 

zijn smaak. En dan krijg je het ook nooit meer op smaak. Dan kun je het weggooien. 

Het is hier alles of niets: leven en spreken uit Christus’ evangelie of weggegooid 

worden! Houd het onderwijs van Christus dus zuiver. Ook in uw optreden buiten de 

kerk, in de samenleving. Juist ook omwille van die wereld om u heen. Zó heeft de 

wereld u nodig: als zout dat zijn smaak en kracht bewaart!

Herkenbaar

Zout próef je. Licht schíjnt. Een stad op een berg blijft niet verborgen. Ons bestaan als 

christen mag niet ondergronds zijn. Het moet zichtbaar en herkenbaar zijn. Geloven is 

een zaak van het hart. Maar christenleven mag niet beperkt blijven tot het innerlijk. Ze 

moeten uw goede daden zien, zegt de Here Jezus in vers 16!

Dat is de doodsteek voor alle slapheid en verwatering en wereldgelijkvormigheid. Wij 

mogen niet opgaan in de massa zonder ons als kerkmensen te onderscheiden. We 

moeten herkenbaar anders zijn. Niet door overal gewild alternatief te zijn. Maar vooral, 

zegt Christus in het vervolg van Matteüs 5, door onze uitzonderlijke, meer dan gewone 

liefde voor alle mensen. Door onze gehoorzaamheid aan Christus die dieper moet gaan 

dan die van de Farizeeën en de schriftgeleerden. Door de ernst die we maken met onze 

beloften en jawoorden. Door onze trouw. Door de heiligheid van onze huwelijken. Door 

onze voor iedereen zichtbare omgang met elkaar in de kerk. Hoe zullen mensen iets 

aan ons zien als wij ons christen-zijn verstoppen?

Dat verstoppen kan uit allerlei motieven gebeuren. Omdat we bang zijn voor wat de 
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mensen zeggen en we niet durven opvallen. Of omdat we mensen niet hard durven 

vallen als die zich vergrijpen aan de Here of aan zijn Woord. We kunnen ons ook als 

christenen verstoppen uit zgn. tactische overwegingen: omdat we denken dat het voor 

verder weg liggende doelen nuttig is om maar niet voor ons geloof uit te komen. Wie 

weet kunnen we later, als we die en die positie hebben, dan wel wat extra’s doen. Of 

we zeggen dat christenen niet van die uitslovers en supervromen zijn, en tegenover 

andere christenen die wel voor hun geloof uitkomen, doen we alsof het gereformeerd 

zou zijn dat je onzichtbaar bent. Alsof het evangelisch is om op te vallen en alsof het 

gereformeerd is om onherkenbaar te zijn. Alsof dat laatste kruisdragen is! Alsof het 

kruis van Christus niet kwam vanwege Christus’ publieke optreden. En alsof het kruis-

lijden van Hemzelf niet een publiek gebeuren was (Bonhoeffer). Zout van de aarde en 

licht in de wereld, noemt Christus ons.

Niet iets van onszelf, maar wijzelf

Jullie zijn het zout van de aarde en het licht in de wereld, zegt Christus. Dat moeten 

jullie maar niet zijn: wanneer het jullie uitkomt of jullie eraan toe zijn. Nee, jullie zijn 

het. Nu al! En daarom hebben jullie nú al zo te leven. Vandaag nog, nu je Christus’ 

stem hoort. Laat jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze je goede daden zien 

en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Ook al word je erom uitgescholden en 

vervolgd.

Dat is een opdracht. Laat jullie goede daden zien! Eigenlijk gaat het Christus nog om 

méér dan om daden van ons. We moeten niet van tijd tot tijd, zo nu en dan, eens iets 

goeds doen. Het gaat Christus om heel onze persoon. Hij zegt niet: jullie goede daden, 

maar: júllie zijn het zout van de aarde. Niet: jullie opvattingen, maar: jullie zijn het 

licht van de wereld. Het gaat Christus maar niet om een paar meningen van ons of om 

dingen die we zo nu en dan eens doen. Het gaat Hem om óns. Om wat wij zijn! Niet 

onze standpunten en onze theoretische verhalen overtuigen de wereld. Ook niet ons 

gedrag alleen. Maar ons leven. Dat wat de mensen van ons zien en horen. Hoe we zíjn: 

dat doet een appel op de wereld. Ons godvrezende leven, zegt de Catechismus, moet 

onze naasten voor Christus winnen!

Het zout van de aarde en het licht in de wereld, dat zijn júllie!, zegt Christus. En die 

‘jullie’ dat zijn geen lolbroeken of aartsoptimisten. Maar dat zijn de leerlingen die in die 

kring om Christus heen zitten. Hun profiel staat in vers 3-10. Ze hebben alles prijsgege-

ven om Christus’ wil, zonder mokken. Ze hebben verdriet om hun zonden. Ze willen hun 

positie niet met hun eigen knuisten of ellebogen veroveren, maar leven in vertrouwen 
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op de HERE: Hij zal zijn beloften nakomen. Zout en licht ben je door ernaar te hunke-

ren Gods wil te doen, door echt barmhartig te zijn zonder daarvoor van alles terug te 

verwachten, door christen uit één stuk te zijn, door vrede te stichten en te bewaren 

ook met ruziestokers. Door te leven uit Christus’ werk alleen. Zó ben je het zout van de 

aarde en het licht in de wereld. Voor de wereld tel je dan niet mee. Is dát licht en blijd-

schap?, zeggen ze. Zo zout heb ik het nog nooit gegeten. Ze schelden je uit, vervolgen 

je en betichten je vals van alles, zeggen de verzen 11 en 12. Maar Christus zegt: als 

jullie zo zijn als in de zaligsprekingen, dan heb je een onmisbare functie in de wereld. 

Dan zijn jullie het licht dat de wereld leefbaar maakt. Dan zijn jullie het zout dat smaak 

aan de wereld geeft en ervoor zorgt dat ze niet vóór Gods tijd ten onder gaat. En wat 

Christus zegt, dát heeft pas echt gewicht!

Onze Vader in de hemel

Jullie zijn het zout van de aarde en het licht in de wereld. Dat zijn we niet van onszelf. 

En onze goede daden doen we niet in eigen kracht. Nee, daarachter staat onze God en 

Vader in de hemel. De Here Jezus wijst uitdrukkelijk op Hem. Laten de mensen uw licht 

zien schijnen en uw Vader die in de hemel is, erom verheerlijken!

Dan moeten die mensen wel van deze hemelse Vader horen! Want ze zien Hem niet 

achter ons leven als we van Hem niet spreken. De wereld gaat niet vanzelf God eren 

om wie wij zijn en hoe wij leven. Als ze ons niet ‘duf’ vinden, geven ze ons hooguit een 

complimentje en vinden ze ons toffe lui. God gaan ze pas eren als de Heilige Geest hen 

daartoe brengt. Door middel van het zuiverende en uitstralende evangelie. Echt chris-

tenleven kan daar niet zonder!

Uw Vader die in de hemel is, zegt de Here Jezus. Dat is voor ons een heel bekende 

aanduiding. Wij kennen hem en gebruiken hem vaak: via het ‘onze Vader’. Maar voor 

Joden was het indertijd een heel verrassende manier van spreken over God. Zo spraken 

zij niet tot God.3 Dit was nieuw! Het is de eerste keer dat deze naam in het evangelie 

valt. Hij tekent de verhouding zoals die door Christus is. God wil in Hem en alleen 

omwille van Hem onze Vader zijn. Onze hemelse Vader. En zó, als onze hemelse Vader, 

maakt Hij ons het zout van de aarde en het licht in de wereld.

Dat betekent: ons christenleven is maar niet alleen een geschenk van God. En het 

is ook niet alleen een voorschrift uit de Bijbel. Het heeft ook alles te maken met de 

3. Zo konden ze wel over Hem spreken, maar zo spraken ze Hem niet aan: vgl. H.J. Schilder, ‘Vader van zijn volk’, in: 

Bezield verband. Opstellen aangeboden aan prof. J. Kamphuis bij gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubi-

leum als hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 

9 april 1984, Van den Berg Kampen 1984, p. 186-205.
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Vader-kindrelatie die er dankzij Christus tussen God en ons is. Het wortelt daarin. Het 

is zonder die Vader-kindrelatie ondenkbaar. Het is leven in Gods verbond! Zout van de 

aarde en licht in de wereld kun je niet alleen zijn ‘dankzij God’. Het is ook niet maar 

een zaak van wat regels uit de Bijbel naleven. Het is leven met de God van het verbond. 

Die je als Vader kent. Met wie je als kind omgaat. En die je als Vader aanspreekt en 

zoekt in je gebed.

Zout van de aarde en licht in de wereld. Dat is maar niet een zaak van de regels van 

een boek in praktijk brengen. Of leven naar de wil van Iemand die we uit een heel oud 

boek kennen. Het vergt leven in de omgang met en uit de kracht van God die onze 

Vader is. Het is: Hem kennen en dagelijks met Hem omgaan als je hemelse Vader. Hem 

horen spreken in de Bijbel. Dag in dag uit met Hem leven in het verbond. Achter ons 

christenleven staat maar geen theorie of wetsysteem, maar de levende God die onze 

hemelse Vader is. Hij. En zijn verbond.

VR AGEN VOOR DE BESPREKING

1. Kunt u aangeven waar ons christenleven concreet die functie van zout en licht voor de 

wereld heeft? Waar blijkt het wijze en rechtvaardige van Gods wet (Deut. 4)?

2. Hoe verhouden zich verkondiging (woord) en christelijk leven (daad) als het om de 

uitstraling van de kerk gaat? En hoe verhouden evangelisatie en christelijk-maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid zich?

3. Tip voor de inleider: 

Roept Christus ons hier tot vrij ondernemerschap op de missionaire markt: op eigen 

initiatief iets helemaal nieuws beginnen? Op welke wijze blijkt de roeping door God en 

op welke wijze moet de aansluiting vorm krijgen met de kerk van alle eeuwen en alle 

plaatsen? Vgl. C.J. Haak, Gereformeerde missiologie en oecumenica, p. 31-68.

4. Hoe kunnen levenswandel en maatschappelijk optreden bij ons meer aandacht krijgen 

als missionair instrument? Bent u in uw leven voldoende herkenbaar? Zijn wij inder-

daad het licht in de wereld of komt steeds meer de duisternis van de wereld in de kerk?

5. Door wat voor soort leven zoekt u het hart van de wereld: door daden waarvan wij 

denken dat ze de wereld aanspreken of door het profiel dat Matteüs 5:1-12 en 21-48 

schetst?

6. Wortelt uw optreden naar buiten niet maar in een incidenteel gebed voorafgaande aan 

een concrete actie, maar in een levende omgang met uw God en Vader in de hemel? 

Kent uw leven genoeg diepgang voor een heldere opstelling naar buiten?
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2. Bekering
Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het 

zien van de vele godenbeelden in de stad.

(Handelingen 17:16)

God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu 

overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, want hij heeft bepaald dat er 

een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel zal laten vellen door een man die 

hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij 

geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.

(Handelingen 17:30,31)

De tijd van ‘één land, één volk, één godsdienst, één kerk’ ligt in Nederland – voor zover 

die tijd al ooit bestaan heeft! – ver buiten ons gezichtsveld. Met name in de steden 

komen we mensen uit alle werelddelen en van allerlei religies tegen. Het straatbeeld 

vertoont hoofddoeken en kleurige gewaden. Winkels kennen opschriften met voor 

Nederlanders onleesbare teksten. De islam is niet uit het politieke debat weg te slaan. 

Via het godsdienstonderwijs worden leerlingen geïnformeerd over tot dusver onbeken-

de goden. Het zijn niet in de laatste plaats de allochtonen en immigranten die de zaak 

van de religie weer op de publieke agenda hebben gezet.

Wat is onze taak in dit alles? Alle afgoderij en valse godsdienst weren en er met de 

sterke arm tegen optreden? Of moeten we juist ieder zijn eigen volwaardige plaats 

gunnen omdat alle godsdiensten gelijk zijn? Moet je eigenlijk wel onderscheid wíllen 

maken? Kunnen we niet beter elk vanuit eigen uitgangspunten één blok vormen met 

andere godsdiensten om de rechten van de religie veilig te stellen en de wereldse 

cultuur in onze westerse samenleving aan de kaak te stellen?

In Handelingen 17 komt zich in Athene een vreemdeling presenteren. Hij roert zich 

in het debat op de grote markt en gaat onverschrokken de confrontatie aan. Men 

beluistert in hem een boodschapper van een uitheemse god. Men roept hem ter verant-

woording. En dan volgt een rede waarin Paulus – want hij is die vreemdeling – al zijn 

toehoorders plaatst voor de Here Jezus, de Opgestane die eens de mensheid zal oorde-

len.
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Stad vol godenbeelden

Athene is een stad met een roemruchte geschiedenis. In de vijfde eeuw voor Christus 

was het een welvarende, sterke en goed georganiseerde stad, die heel Griekenland 

domineerde. Die tijd is als Paulus er komt, voorbij. De stad heeft in de eeuwen die 

verstreken zijn, onder veroveringen en verwoestingen zwaar geleden. Bij alles wat nog 

altijd imponeert is er ook veel vergane glorie. De stad is overvleugeld door de haven-

stad Korinte, de hoofdstad van Achaje, waartoe Athene in deze tijd behoort. Handel en 

nijverheid zijn grotendeels uit de stad verdwenen. Politiek en economisch is Athene een 

provinciestad geworden. De stad concentreert zich nu op kunsten en wetenschappen 

die er in alle rust tot grote bloei gekomen zijn. Op dat gebied heeft de stad een naam 

en bezit ze nog altijd een magnetische aantrekkingskracht in de dagen van Paulus. 

Stad van denkers, dichters en beeldhouwers.

Bekering

Elfathmoskee, Amersfoort
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Paulus komt in Athene tijdens zijn zgn. tweede zendingsreis. Hij is de vijandschap van 

de Joden in Tessalonica ontvlucht en verkeert nu in afwachting van zijn medewer-

kers Silas en Timoteüs. Hij zit niet stil. Hij kijkt rond in de stad. Niet met een snelle 

toeristische blik om alles maar even gezien te hebben. Hij kijkt nauwkeurig en laat tot 

zich doordringen wat hij waarneemt. Het valt hem op hoeveel godenbeelden er zijn. 

Tempels, altaren en godenbeelden vond je overal in de wereld, maar Athene spant de 

kroon. De stad is vergeven van de tempels en godenbeelden. Kennelijk heeft men in 

Athene groot respect voor religie en is men daarin uiterst ruimdenkend en verdraag-

zaam. Er was zelfs plaats voor onbekende goden. En men was gespitst op de nieuwste 

ideeën. Die werden uitgewisseld en besproken. Er was geen angst voor vreemdelingen. 

Integendeel.

Hevig verontwaardigd

Lucas vertelt dat Paulus bij het zien van de vele godenbeelden hevig verontwaardigd 

raakt. Is dat de primitieve en wereldvreemde reactie van een vrome Jood die ineens in 

de boze wereld komt? Beslist niet! De apostel heeft in het heidense Tarsus en tijdens 

zijn reizen heel wat heidendom en afgoderij van nabij meegemaakt. Laten we ons van 

de toenmalige wereld geen verkeerde voorstelling maken. Wij leven in een wereld waar-

in het christendom op zijn retour is, maar er zijn nog steeds allerlei sporen en resten 

van. Maar in de tijd van Paulus moest het christendom nog komen. De wereld van toen 

leefde nog helemaal in de greep van andere religies. Voor Paulus was heidendom en 

afgoderij niks vreemds!

Paulus komt in Athene. Hij stuit er op een smeltkroes van afgoderij. Het raakt hem 

diep. En het windt hem op. Vanwaar die verontwaardiging? Hij kon toch moeilijk 

anders verwachten?! En men gunde toch ieder zijn plek in het veld van levensover-

tuigingen?! Was het niet wat eenkennig en bekrompen van de apostel om zo heftig 

te reageren? Hoe konden ze in Athene nou beter weten: het evangelie was er toch 

nog niet gebracht?! En bovendien, zelfs als dat wel gebeurd was: de waarheid is toch 

pluraal? Je moet toch als christen kunnen leven met andere religies om je heen?!

Toch raakt de apostel hevig verontwaardigd. In Athene wordt werk gemaakt van weten-

schap en zingeving. Het staat erom bekend. Maar Paulus moet constateren dat dit de 

wereld is waarvan hij in Romeinen 1 schrijft dat die God niet heeft leren kennen uit zijn 

werken, maar de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld heeft voor beelden 

van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Hij stuit hier op een 

wereld die door God in zijn toorn is uitgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaar denken 
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1. J. van Eck, Handelingen. De wereld in het geding (Commentaar op het Nieuwe Testament 3e serie), Kok Kampen 

2003, p. 376. Van Eck kiest zelf overigens wel voor de Areopagus als aanduiding van een rechtscollege.

en verwerpelijke daden. Dit is een wereld waar het denken verduisterd is. Een wereld 

waar de waarheid geweld wordt aangedaan en het onderspit heeft moeten delven 

tegen wat niet is overeenkomstig Gods wil. Hier in Athene ziet Paulus hoe alle kennis 

en kunde en kunst die door mensen ontwikkeld worden, een stad niet weerhoudt van 

de gruwelijkste afgoderij. Hier is de Schepper van hemel en aarde opzijgeschoven en 

vervangen door wat mensen zelf bedacht hebben. De ene ware God is vervangen door 

goden die geen goden zijn, goden van niets. Dit is de wereld zonder God en zonder 

Christus!

De confrontatie

Zijn waarnemingen verlammen de apostel niet. Ze doen hem ook niet in zijn schulp 

kruipen of zich terugtrekken in zijn eigen kring. Behalve naar de synagoge, waar hij 

de aanwezigen aanspreekt, gaat hij ook – dagelijks zelfs! – de ‘grote markt’ op. Daar 

wemelt het van de mensen en gonst het van de debatten. De apostel zoekt er de 

confrontatie. Hij is deze mensen het evangelie schuldig. Dat evangelie is immers de 

enige kracht van redding voor hen die leven in een wereld waarover Gods toorn zich 

openbaart (Rom. 1:14-18). Door niemand anders is er redding dan door Jezus Christus. 

Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt (Hand. 4:12; 1 Tim. 2:5).

Paulus stuit op epicurische en stoïsche filosofen. Sommigen houden hem hautain voor 

een praatjesmaker, een betweter, een gewichtig doende kletser. Anderen beluisteren 

dingen die ze niet thuis kunnen brengen. Ze horen hem spreken over ene Jezus en over 

een ‘opstanding’, wat voor hen volslagen nieuw is. Zij willen daar wel eens meer over 

horen. Hij moet maar meekomen naar de Areopagus, de heuvel waar het gerechts-

hof zetelde. Of de apostel zich daar officieel heeft moeten verantwoorden voor dat 

rechtscollege, is niet duidelijk. De afloop in vers 32 lijkt daar niet direct op te wijzen. 

Processen over godsdienstige zaken zijn verder ook niet bekend van een dergelijk colle-

ge.1 Maar hoe het ook zij, Paulus krijgt op zijn minst een heel speciaal podium waarop 

hij zich verantwoorden moet: is het niet ten overstaan van een rechtscollege dan wel 

ten overstaan van de publieke opinie. Het debat wordt uit de sfeer van de ‘grote markt’ 

gehaald en op publiek niveau gebracht. De apostel moet rekenschap geven over de 

hoop die in hem leeft en over de basis daarvan (vgl. 1 Petr. 3:15).

Lucas noemt in Handelingen 17 als discussiepartners van Paulus met name de 

epicurische en stoïsche filosofen. J. van Eck heeft in zijn commentaar op het boek 

Handelingen laten zien waar deze filosofen voor stonden. De epicureërs streefden naar 
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het genot van een rust die niet verstoord werd door religieuze angsten. Je moet je niet 

door goden de stuipen op het lijf laten jagen, vond Epicurus. Die goden hebben hun 

eigen fijne leventje op grote afstand van onze wereld en die zijn er echt niet op uit om 

mensen het leven zuur te maken. Epicurus verwierp alle volksgeloof dat niet anders was 

dan bangmakerij.

Voor de Stoa leefden de goden niet in een verre godenhemel, maar vormden ze de 

geest die alles doortrekt. God is in alle dingen. Alles wat gebeurt, wordt geleid door de 

goden. De wereldorde is van goddelijk karakter. Het is de taak van mensen om zich te 

voegen in het goddelijk beleid. Vrijheid is alles zo te willen als het gebeurt, zo citeert 

Van Eck de stoïcijn Epictetus.

De rede van de apostel

De rede die Paulus, daartoe uitgedaagd, op de Areopagus houdt, biedt een schitterend 

staaltje van welsprekendheid. Net zomin als Paulus in Athene een beeldenstorm begon-

nen is of ontketend heeft, hakt hij er in zijn toespraak met de botte bijl op in. Hij zoekt 

zijn hoorders op het punt waar ze zich bevinden. Hij weet hoe ze denken en zet op dat 

punt het fileermes erin.

U bent buitengewoon godsdienstig2, begint de apostel. In ieder opzicht. Dwalend door 

de stad en in me opnemend wat ik zag, stuitte ik op een altaar met als opschrift: Aan 

de onbekende god. Welnu, wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondi-

gen.

Een meesterlijke opening! Paulus refereert aan een god die de Atheners niet kennen, 

maar die er kennelijk wel is. En hij is er niet alleen, de Atheners geven zelfs ruimte aan 

hem. De apostel doet dus niets onwettigs. Hij spreekt over iets wat er voor de Atheners 

kennelijk is en wat ook mag in Athene. Niet dat Paulus deze onbekende god gelijkstelt 

met de God die hij komt prediken, zodat de Atheners Israëls God eigenlijk al zouden 

vereren. Nee, de apostel gebruikt het altaar van deze onbekende god als een aangrij-

pingspunt. Hij sluit erbij aan om duidelijk te maken dat hij niets illegitiems doet in 

Athene, als hij over een hen onbekende God komt spreken.3

En passant kietelt hij de Epicureërs. Want het Atheense altaar voor die onbekende god 

verraadt toch wel een stukje angst voor een god die kennelijk iets van zich heeft laten 

merken en tevredengesteld moet worden.

Kiest Paulus dus de kant van de Stoa? Paulus laat aan de ene kant zien hoe God met 

2. Paulus gebruikt hier een woord dat voor de dienst van de ware God nooit gebruikt wordt, D.K. Wielenga, ‘Paulus en 

Aratus’, in: D.K. Wielenga, De akker is de wereld, Ton Bolland Amsterdam 1971, p. 11v.
3. D.K. Wielenga, a.w., p. 25-29.
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heel de wereld en alles wat daarin leeft, verbonden is. Hij heeft alles gemaakt. Hij 

heerst over alles. Alles dankt zijn leven aan Hem. Hij heeft de volken hun tijdperken en 

woongebieden toegewezen. Hij is van niemand ver weg. Hij omgeeft en omringt ons 

overal. Wij komen uit Hem voort. Dat lijkt op stoïsche gedachten. De apostel citeert 

ook uit stoïsche dichters. Maar tegelijk keert Paulus zich tegen de Stoa en komt de 

tegenstelling tussen de Stoa en het evangelie scherp aan het licht. Want waar de Stoa 

de wereldorde vergoddelijkte, daar laat Paulus juist zien dat God Zich onderscheidt 

van zijn schepping. Hij staat boven haar. Waar de Stoa spreekt over een ‘kosmos met 

wat daar leeft’, spreekt Paulus over ‘hemel en aarde’ (J. van Eck). Er is een hemel boven 

deze aarde! Paulus verkondigt geen stoïsch pantheïsme. En de God die Paulus verkon-

digt, woont ook niet – als de Griekse goden – in door mensen gemaakte tempels en 

laat Zich niet dienen via door mensen bedachte beelden. Wat is dat ook voor dwaas-

heid van de Atheners: terwijl hun eigen dichters zeggen dat wij, mensen, uit de goden 

voortkomen, stellen ze hun goden gelijk aan dode beelden in door mensen gemaakte 

tempels! De God die de apostel verkondigt, is de Levende die in de hemel troont. Laat 

niemand denken dat hij deze God nog iets zou kunnen bieden wat Hij zou missen of 

nodig zou hebben. Deze God is het die juist aan alle mensen leven en adem en al het 

andere schenkt. Het is deze God die uit één mens de hele mensheid gemaakt heeft en 

die wilde dat alle volken Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden vinden.

Wat een betoog! De apostel wordt door de één hautain en door de ander quasige-

interesseerd ter verantwoording geroepen. Maar gaande zijn toespraak worden de 

rollen omgedraaid. De hoorders worden ontmaskerd in hun ongeloof. En ze krijgen te 

horen dat de God van Paulus niet aan hun beoordeling is onderworpen, maar dat zij 

door Hem geschapen zijn. En dat Hij ook in Athene wil dat de mensen Hem zoeken 

en vinden. Ze voelen zich in Athene een centrum van wetenschap en religie, maar 

Paulus prikt erdoorheen: ze doen niks anders dan tastend (vs. 27) hun weg gaan. En ze 

hebben Hem die hen gemaakt heeft, nog steeds niet gevonden. Want Hij is voor hen 

hooguit ‘de onbekende god’ en ze maken beelden alsof die goden zijn. Alles waar ze 

trots op zijn, wordt hun door Paulus uit handen geslagen. De God van hemel en aarde, 

de God van heel de wereld en alles wat er leeft, de God van alle volken en steden, ook 

van Athene, die is voor hen nog altijd een onbekende god. Wat een armoe! En ook wat 

een schuld! Want de God die Paulus komt verkondigen, is de God die alles geschapen 

heeft en die wilde dat alle mensen Hem zouden vinden (Hand. 17:27; Rom. 1:20). Aan 

Hem ligt het niet! Maar ondanks dat hebben ze Hem in Athene niet leren kennen. Dat 

is ongeloof. Schuldige verwerping van de Schepper.
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Bevel van bekering en geloof

En dan komt de apostel tot een klemmend appel op zijn hoorders in Athene. Hij heeft 

hun beelden niet aan gruzelementen geslagen. Hij roept ook niet om overheidsop-

treden tegen alle afgoderij. Maar hij laat alles ook niet op zijn beloop. Hij kent geen 

ideaal van religieuze onverschilligheid of van een tolerantie die alle verschillen relati-

veert. Hij is ook niet tevreden als er maar een ‘grootste gemene delerreligiositeit’ is die 

mensen zingeving en waarden aanreikt. Hij ontmaskert hun geloof en toont onweerleg-

baar de voosheid ervan aan. Hij bepaalt zijn publiek bij de werkelijkheid. De werkelijk-

heid van de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die nu heel concreet en 

aanwijsbaar zijn Zoon Jezus Christus heeft opgewekt uit de dood en de ereplaats in zijn 

rijk heeft gegeven. De Redder die eens als Rechter een rechtvaardig vonnis zal vellen 

over heel de mensheid. Hij komt met een oproep waar iedereen na het voorafgaande 

wel naar luisteren moet.

Lange tijd hebt u de God die nu in mijn verkondiging naar u toe gekomen is, niet 

gekend, verklaart de apostel. U stamt van Adam af en had dus beter kunnen weten. 

Maar u hebt uw verstand verduisterd en de Schepper door uw eigen schepselen (afgo-

Andere godsdiensten
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den) vervangen. U hebt Hem niet willen kennen. God gaat aan die tijd nu voorbij.
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Hij pint u er niet op vast dat u Hem zo lang verworpen hebt en andere goden hebt 

gediend. Hij bewijst u zijn goedheid. Want er is een nieuwe tijd aangebroken, nu – na 

het vastlopen van alle andere inspanningen hierbeneden, waar dan ook op aarde! – 

Christus met zijn leven betaald heeft voor de zonde en nu Hij met zijn opstanding 

de dood heeft overwonnen. Na deze indrukwekkende gebeurtenissen – de gebleken 

onoverwinbaarheid van het kwaad van onderaf en het publieke hoogtepunt van Gods 

verlossende liefde en macht in Christus – zoekt God de volken op, die overal op hun 

zware schuld en diepe onmacht botsen. Tot aan de einden van de aarde roept Hij over-

al de mensen op om hun oude leven met de goden daarvan vaarwel te zeggen en zich 

met hart en ziel en leven toe te vertrouwen aan de ene, levende en echt verlossende 

God. Ook de burgers van Athene. De God van hemel en aarde meldt Zich als de God 

van Golgota en Pasen in Athene, stad van cultuur en beschaving, van wetenschap en 

filosofie. Athene, heb oog voor dit welgekozen moment van Gods ontferming. Niemand 

kan de onmacht van alle krachten van beneden en daartegenover de goedheid en 

kracht van God nu nog ontkennen: Hij heeft ze beide bewezen in de enige Middelaar 

tussen God en mensen, Jezus Christus. Wat een welgekozen tijdstip om nu de wereld te 

zoeken met het evangelie!

Het is een oproep tot bekering. Niet om met enige aanpassing verder te gaan op het 

oude spoor. Nee, het roer moet helemaal om! Het moet anders!

Het is ook geen oproep om die onbekende god zijn eigen grondgebiedje te geven te 

midden van alle religiositeit en zingeving in Athene. De apostel spreekt over de God 

die ten onrechte onbekend is gebleven in Athene. Hij is een andere God dan zij met 

welk altaar ook vereerden. En de apostel wil meer dan dat zijn God een plekje gegund 

wordt in het publieke debat en in het geheel van de religies. Paulus komt met een 

oproep aan alle Atheners om de God die alles gemaakt heeft en regeert, te erkennen 

en te dienen. Ze moeten zich van al hun afgoden afwenden en zich keren tot de ene 

ware en levende God (1 Tess. 1:9).

Paulus komt ook niet met een oproep om eindelijk eens redelijk na te denken. Nee, het 

is een oproep om zich door iets heel anders dan door het eigen denken en redeneerver-

mogen te laten leiden. Dat is door de zonde verduisterd. Er is maar één weg. Ze moeten 

zich gewonnen geven aan de God die hen al vanaf het eerste begin zoekt en die Zich 

vandaag tot hen richt en hen tot bekering roept. God zelf is immers in Paulus naar 

Athene gekomen. En die beroept zich in zijn rede niet op wat de Atheners allemaal zelf 

ook hadden kunnen bedenken of uitvinden via een helder doordenken van hun eigen 

theorieën, maar hij wijst na Gods weergaloze daden in zijn schepping op zijn werk in 

Jezus Christus. Nietwaar, dat is wat opvalt in de verzen 30 en 31. Paulus heeft daar 
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afscheid genomen van de filosofie en poëzie van de Atheners die hij zo goed kende en 

doorzag, en spreekt nu alleen nog over Christus, en die gekruisigd en verheerlijkt! Hij 

verlaat de retorica en brengt het evangelie (J. van Eck)!

Een man

Ja, Christus maakt het verschil! Paulus noemt Hem de man door wie God een recht-

vaardig oordeel zal vellen over de mensheid. Hij is openlijk door God aangewezen en 

gelegitimeerd: het ultieme en universele bewijs dat Hij het is die zal oordelen, heeft 

God geleverd door Hem uit de dood te doen opstaan. Hij bleek geslaagd waar elk 

ander – Israël incluis – had gefaald.

Denk u in wat dit betekende. Ze dachten in Athene dat zij te oordelen hadden over 

Paulus. Maar Paulus draait de rollen om. Jullie gaan het oordeel tegemoet van de God 

die ik verkondig en dien. Tot dusver kenden ze in Athene de God van Paulus niet. En nu 

komt de apostel aankondigen dat deze God heel de mensheid zal oordelen. Ook hen.

En deze God gaat de mensen oordelen door een man. Eén mens! Indertijd had God 

uit één mens heel de mensheid laten voortkomen: uit Adam. Nu gaat Hij de wereld 

oordelen door opnieuw één mens: de laatste Adam, Jezus Christus. Een mens van vlees 

en bloed. In Hem is God zelf naar de wereld gekomen. Een andere God dan die van de 

Griekse filosofen. Paulus kent geen God in hemelse verten die Zich met de aarde niet 

bemoeit. Hij kent ook geen God die met de wereldorde samenvalt. Hij verkondigt de 

God die zijn eigen Zoon mens heeft laten worden en de dood heeft laten ondergaan. 

Hij is geen God die eropuit is de mensen de stuipen op het lijf te jagen. Hij heeft zijn 

eigen Zoon de dood laten sterven die wij, mensen, verdienen. En Hij heeft zijn Zoon 

de dood doen overwinnen. Hij heeft Hem doen opstaan uit het graf. Leven is er dus 

niet, als je leeft in harmonie met de wereldorde of met de dingen zoals die nu eenmaal 

gebeuren of met je lot, maar puur en alleen in de geloofsverbondenheid met deze man, 

God en mens, Jezus Christus. Eeuwig leven. Voor ziel en lichaam!

Wanneer de Atheners op de Areopagus horen van een opstanding van de doden, gaat 

voor hen het licht uit. Sommigen beginnen openlijk de spot te drijven met wat de apos-

tel zegt. Anderen zeggen glimlachend: Daar moeten we het een andere keer nog maar 

eens over hebben: als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Een opstanding van 

doden ligt mijlenver buiten hun denkwereld. Dood is dood, zegt de een. Ik geloof dat 

mijn ziel onsterfelijk is en dat die bij het sterven bevrijd wordt uit de kluisters van het 

lichaam, zegt de ander. Maar doden die opstaan? Nee, dat wil er bij geen van beiden 

in!
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Bij het gros van de hoorders heeft Paulus geen winst geboekt ten opzichte van het 

moment dat ze hem meetroonden naar de Areopagus. Slechts een paar van zijn 

toehoorders aanvaardden het evangelie en kwamen tot geloof. Maar zij tellen wel! Als 

in Sion geboren gelden ze.

De ene weg

Als we aan het eind nog een keer omkijken naar het optreden van Paulus in Athene, 

dan valt ons op hoe hij de mensen in Athene tegemoet trad. Hij draaide maar geen 

standaardverhaal af. In de synagogen verkondigde hij Christus als de vervulling van 

de profetieën in het Oude Testament. Zó benaderde hij de Joden. Maar de heidenen in 

Athene trad hij op een andere manier tegemoet. Of de apostel ook oog heeft voor zijn 

hoorders!

In zijn rede begint hij bij de schepping, bij het voortkomen van de hele mensheid uit 

één mens. En hij komt uit bij Gods oordeel over alle mensen. Het evangelie is een 

Woord voor de hele wereld. Omdat het over de enige Redder gaat die er op heel de 

aarde is. De enige die ons met God verzoent en redt van zijn straf.

De apostel blijkt in zijn rede de denkwereld van de Atheners te kennen. Hij is geen 

wereldvreemde evangelist. Hij weet wie hij voor zich heeft. Hij kent hun literatuur en 

hun denken. En van binnenuit ontmaskert hij hun opvattingen als volstrekt onvol-

doende.

En dan voltrekt hij de confrontatie. Hij sluit niet bij hun denken aan. Hij geeft er geen 

nadere of speciale uitwerking aan. Nee, hij roept ze op te breken met hun oude denken. 

Niet tot aanpassing of aanvulling, maar tot bekering roept hij hen op. Wat hij brengt, 

is volgens zijn hoorders niet de zoveelste variant op hun eigen denken, maar echt iets 

nieuws. Het klinkt hun niet vertrouwd, maar vreemd in de oren. Paulus komt met het 

evangelie van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane. Niet allerlei redeneringen 

en filosofieën, ook niet wonderen en spektakel, maar het evangelie is het dat redding 

brengt. En overtuigen moet.

De Atheners moeten zich echt bekeren van de afgoden tot de levende God. Als ze dat 

niet doen, is er geen dageraad. Die is er nog steeds niet. Hoeveel kennis en kunde er 

ook in de wereld van vandaag is, buiten de Here gaat het eens te gronde. Want over 

onze toekomst wordt uiteindelijk niet beslist door parlementaire meerderheden, maar 

door de Vader van Jezus Christus. Het draait in deze wereld niet om de nieuwe econo-

mie, maar om het nieuwe leven dat alleen de Geest van Christus bewerken kan. Niet 

een wisselvallige aandelenmarkt, maar het waardevaste evangelie van Christus zorgt 
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voor een hecht fundament en echte rijkdom. Niet bij een mengreligie of bij een burger-

lijke religie, maar alleen bij Jezus Christus is echt en eeuwig perspectief. Dat geldt voor 

alle mensen overal. Ook voor aanhangers van welke religie dan ook. Er is geen andere 

weg naar het leven dan Jezus Christus, Gods eigen Zoon, en onze Verlosser door zijn 

kruis en opstanding!

VR AGEN VOOR DE BESPREKING

1. Wat spreekt u aan en/of waarmee hebt u moeite in de opmerking van C.J. Haak als 

het gaat om de ontmaskering van een andere religie: ‘De kunst is om niet de meest 

ontaarde elementen van die religie aan te pakken, maar door te dringen tot haar ei-

gen innerlijke verhevenheid en waarde. Bavinck spreekt vaak over het ervaren van de 

“betovering” van het heidense denken. Pas wie in zijn eigen hart de verlokkende kracht 

van de pseudo-religie heeft voelen trekken, kan bevroeden waar bij de hoorder de 

bezwaren tegen het evangelie liggen’ (C.J. Haak, Gereformeerde missiologie en oecume-

nica, p. 79)?

2. Paulus is hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in Athene. Hoe 

oordeelt u over uitingsvormen van andere godsdiensten? 

3. Zijn hoofddoekjes en boerka’s religieuze symbolen? Is er verschil met kruisjes en rok-

ken?

4. Kunnen moslims onze bondgenoten zijn als het gaat om het opkomen en het claimen 

van ruimte voor bijbelse waarden en normen? Verklaar uw antwoord.

5. Paulus kwam in Athene als verkondiger van het evangelie. Zou hij, als hij politicus was 

geweest, met een andere boodschap gekomen zijn? Wat vindt u van de opmerking van 

mr. J.P.H. Donner: de eigen aard van de overheid is ‘het uitoefenen van macht over 

mensen die veelal een andere overtuiging zijn toegedaan, maar die wel de plichten, 

lasten en gevolgen van mijn keuzen moeten dragen’ (geciteerd via Mariëtte van der 

Hoven en Mirjam Sterk, ‘Het spreken van de kerk: demonstrant, lobbyist of gespreks-

partner?’ in: A.A. van Houwelingen, N.C. Smit, H.E. Wevers (red.), Demonstrant, lobbyist 

of gesprekspartner?, 11).

6. Tip voor de inleider: 

Wij vinden het positief als een minister blijk geeft van erkenning van God en van Chris-

tus. Wat zou u ervan vinden als een Nederlandse moslimminister zijn religie in-functie 

zou uitdragen? En een Iraakse? Welke factoren en overwegingen spelen een rol in uw 

antwoord?

Net zo onschuldig als een ‘bevindelijke’ SGP-rok?
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1. Met name in dit hoofdstuk ben ik veel verschuldigd aan de dissertatie van Ad de Bruijne, Levend in Leviatan.
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3. Christelijke realiteit
En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, 

nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij 

moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. De laatste 

vijand die vernietigd wordt is de dood, want er staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten 

gelegd.’ Wanneer er ‘alles’ staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan 

hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon 

zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God 

over alles en allen zal regeren.

(1 Korintiërs 15:24-28)

Hoe reëel is het om te streven naar een christelijke samenleving en naar een overheid 

die zich onderwerpt aan de God en Vader van Jezus Christus? Is dat aan ons beloofd? Is 

het doel van christenen en van christelijke politiek om staat en samenleving te kerste-

nen? Zal de triomf van het christelijk geloof de beoogde heilsstaat brengen? En moeten 

we, als we er niet in slagen het publiek beleid te stempelen, ons teleurgesteld terug-

trekken uit de boze wereld?1

Christus is Kurios

Het is een machtige werkelijkheid die Paulus in 1 Korintiërs 15 schildert. Christus is 

gestorven voor onze zonden en opgewekt uit de dood. Hij heeft de gevangenis van 

onze schuld opengebroken en de dood overwonnen. Zijn opstanding houdt een belofte 

in voor al de zijnen: Hij is opgewekt, niet als eenling, maar als eerste van allen die in 

Hem gestorven zijn.

Na zijn opstanding is Christus door zijn Vader verhoogd en verheerlijkt. Hij is opge-

nomen in de hemel en heeft plaats mogen nemen aan Gods rechterhand in de troon. 

Hij is koning, schrijft de apostel. De Bijbel beschrijft het in machtige bewoordingen. 

Christus is opgenomen in de hemelse luister. Hij is door God met majesteit bekleed. 

Alle macht is Hem gegeven in de hemel en op de aarde (Mat. 28:18). Hij zit aan Gods 

rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en 

elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 

Hij is hoofd over alles (Ef. 1:20-22). Hij is de Kurios: de Heer van alles en iedereen. Hij 

die het diepste lijden heeft moeten ondergaan en doorstaan, is nu door God met eer 

en luister gekroond.
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Deze heerlijke werkelijkheid is door profeten uit het oude verbond aangekondigd. 

Psalmisten hebben ernaar uitgezien en ervan gezongen. David zong van zijn Zoon die 

ook zijn Heer zou zijn, en die door God verhoogd zou worden en een eeuwig koning-

schap zou krijgen. De HERE zou tegen Hem zeggen: ‘Neem plaats aan mijn rechter-

hand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten’ (Ps. 110). Hij is de Koning van 

wie God gezegd heeft: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en 

ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Daarom, koningen, wees 

verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER 

uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders 

ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in 

toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem’ (Ps. 2).

Vandaag is Christus die Kurios, dat Hoofd van alles, die Koning aan wie iedereen zich 

moet onderwerpen. Dat is de werkelijkheid waar niemand onderuit kan. De werkelijk-

heid die erkenning vraagt van iedereen. Christenen moeten zich er niet voor schamen 

vanuit die werkelijkheid te leven en ervoor uit te komen. De wereld en de politiek zijn 

niet van de libertinisten. Of men het erkent of niet: Christus is Heer boven al wat is. En 

de Bijbel zegt dat ook vorsten en overheden Hem niet moeten tarten of trotseren. In 

Psalm 2 worden ze met zoveel woorden aangesproken! Ze moeten maar niet ‘neutraal’ 

zijn of een soort ‘grootste gemene delerreligie’ als nuttig sociaal bindmiddel aanhan-

gen. Nee, ze worden opgeroepen om de ene God te erkennen, en de levende Christus 

die als Koning heerst en zijn vijanden aan het onderwerpen is. Zijn naam wordt hun 

voorgehouden (Hand. 9:15). Hij is de Heerser over de vorsten van de aarde (Op. 1:5). 

Hij wil dat vorsten en overheden Hem eren!

Uitstel

Intussen heeft nog niet iedereen zich aan Christus onderworpen. Dat is ook realiteit!

We gaan terug naar het begin van de geschiedenis. Onze wereld is door God gescha-

pen. Hij was en is haar wettige Koning. Maar wij, mensen, zijn naar satan gaan luis-

teren en hebben Gods tegenstander op de troon gezet. Dankzij ons verzet tegen God 

is satan tot ‘heerser over deze wereld’ gekroond. Onze wereld zou je daarom sinds de 

zondeval kunnen omschrijven als ‘bezet gebied’. Een duister tiran maakt hier de dienst 

uit.

Maar God heeft zijn wereld niet losgelaten. Ook al is en wordt Hij verworpen, Hij is de 

wettige overheid, onze Koning, gebleven. En Hij zal zijn wereld en zijn mensen weer 
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oog doen krijgen en doen buigen voor zijn heilzaam bewind. Daar heeft Hij wel zijn 

eigen weg en tijd en beleid voor. Dat houdt in dat Hij satan niet meteen zijn macht 

ontneemt, maar hem laat woeden. Hij wil ook niet anders tot zijn doel komen dan in 

een weg van recht en van een rechtmatige overwinning op satan. Daartoe beloofde en 

zond God zijn eigen Zoon. Die kwam naar deze duistere wereld en voldeed aan de eis 

van Gods recht. Hij betaalde voor onze schuld en bracht daarmee satan de genadeslag 

toe. Op de paasmorgen ontving Hij het eeuwige en verheerlijkte leven als loon op zijn 

werk. Vanaf zijn hemelvaart zit Hij in de hemel op de wereldtroon. Met de toezegging 

van zijn Vader dat al zijn vijanden aan Hem zullen worden onderworpen. Dat gebeurt 

in een heerlijke en hemelse samenwerking. Paulus schrijft in vers 24 dat het Christus 

is die alle heerschappij en elke macht en kracht zal vernietigen. Tegelijk noemt hij in 

vers 28 God degene die alles aan Christus onderworpen heeft. En dat spoort weer met 

Psalm 110, waarin de door God verhoogde koning zijn macht vestigt en uitoefent en de 

HERE tegelijk zegt: Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Het is de HERE 

die koning Christus de scepter van de macht reikt, zodat Hij heerst over zijn vijanden.

De volkomen onderwerping en vernietiging van alle vijanden van God en zijn Zoon is 

nu nog toekomstmuziek. Zo is het weer Vaders beleid. De vijanden zijn niet op hetzelf-

de moment dat Christus naar de hemel ging, onderworpen en vernietigd. God neemt 

ook daar de tijd voor. Een tijd waarin er voor zijn vijanden ruimte voor bekering is. Zelfs 

als ze dat weigeren, vaagt God ze niet in één keer weg, maar laat Hij hen eerst de maat 

Een christelijke samenleving?
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van hun zonde volmaken. En gedurende diezelfde tijd loutert God zijn kinderen en leert 

Hij ze om zich van Hem afhankelijk te weten, uit Christus’ werk te leven en op de Here 

te vertrouwen.

Overgangsregering

Op dit moment zijn er dus nog allemaal vijanden actief die nog onderworpen moeten 

worden! De regering van Christus is een feit, maar verkeert in een bijzondere fase, een 

interim. Zijn regering draagt het karakter van een overgangsregering, zoals wij dat 

noemen.

Zo’n regering kennen wij uit Irak. Dictator Saddam Hussein is verdreven. De oorlog is 

gewonnen. Maar dat betekent niet dat rust en vrede al zijn hersteld. Nog steeds zaaien 

allerlei milities en terreurgroepen moord en verderf. Tot huivering en ontzetting van wie 

er woont en van wie de afschuwelijke beelden ziet. Er is een nieuwe regering geïnstal-

leerd, maar stabiliteit laat nog op zich wachten. Toch is die regering in Irak de wettige 

regering. En ze beschikt over de machtsmiddelen ervan. Ze heeft de taak om de over-

gang naar de definitieve situatie te bewerken en alle vijandige machten te ontwapenen 

en te onderwerpen aan haar gezag.

Met zo’n overgangsbewind zou u kunnen vergelijken wat de apostel Paulus over 

Christus’ koningschap schrijft. Christus zit aan Gods rechterhand in de wereldtroon. 

Maar er moeten nog allemaal weerstanden en problemen worden overwonnen.

Er is ook een verschil met Irak: daar is de uitkomst nog allerminst zeker en ziet het er 

zelfs heel dreigend uit. Bij het overgangsbewind van Christus staat de uitkomst vast: 

God heeft toegezegd dat alle vijanden aan Christus onderworpen worden, tot de laat-

ste toe. Hij zelf verleent Christus zijn macht. En op Hem kan iedereen aan. Hij máákt 

alle dingen nieuw!

Vijandschap

Het is van belang om te zien hoe de apostel Paulus onze tijd typeert. Het is aan de 

ene kant een tijd die beheerst wordt door het soevereine plan van God en de heerlijke 

positie van Christus. Maar aan de andere kant is het ook de tijd waarin de vijanden 

van God nog niet onderworpen zijn en zich nog duchtig roeren. In al hun vijandigheid 

tegen God en zijn rijk. Pas na de jongste dag komt de tijd dat God alles zal zijn in allen.

Paulus kent dus niet het ideaal van een christelijke staat en gekerstende samenleving 

aan deze kant van de jongste dag. Hij weet van vijandschap die overwonnen moet 

worden.
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Die vijandschap dateert trouwens al vanaf het allereerste begin. Meteen na de zonde-

val sticht God de HERE vijandschap tussen de slang en de vrouw, tussen zijn nage-

slacht en het hare. Vanaf dan zijn er die in geloof hun weg gaan, maar daartegenover 

staan anderen die zich in ongeloof van God afkeren en zich tegenover Hem en zijn volk 

opstellen. We zien het al meteen in de eerste familie: Kaïn vermoordt broer Abel, gaat 

weg en sticht een eigen stad. Het kwaad uit zich in een persoonlijke daad, maar orga-

niseert zich ook.

God zorgt in die eerste tijd voor allen die zijn naam aanroepen. Maar in de wereld 

hopen geweld en onrecht zich op. Zo erg dat God gaat ingrijpen en de zondvloed over 

de aarde brengt. Heel de wereld wordt verzwolgen door het water, op Noach en de 

zijnen na. Zij blijven gespaard in de ark. Met hen maakt God een nieuw begin.

Ook dat nieuwe begin loopt weer vast. Al in het gezin van Noach gaan de wegen 

uiteen (Gen. 9 en 10). De volken gaan hun eigen weg. Ze zoeken wel eenheid. Maar dat 

is er een die haar hart niet vindt in onverdeelde toewijding aan de HERE, maar in het 

zoeken naar eigen glorie (Gen. 11). De HERE haalt daarop Abraham uit zijn familie en 

uit zijn vaderland, zet hem apart en gaat met hem en zijn nakomelingen verder (Gen. 

12). Maar ook dat leidt niet tot een modelsamenleving. Ook in het volk uit Abraham 

gesproten doen verzet tegen God en ongeloof hun verwoestend werk. Hoeveel profeten 

God ook zendt om zijn volk terug te roepen naar Hem, het volk bekeert zich niet. Het 

loopt uit op de straf van de ballingschap.

Van beneden uit komt er geen nieuwe samenleving. God moet zijn eigen Zoon zenden. 

Hij geeft zijn leven voor zijn volk. Hij bouwt zijn gemeente. Maar ook die gemeente 

komt niet in een christelijke samenleving. Zonde en haat van de wereld blijven realitei-

ten. Ze worden door God niet in één klap opgeruimd en Hij voltrekt zijn oordeel er nog 

niet over. De kerk blijft leven in een omgeving die niet één met haar is in het geloof. Ze 

zal aan deze kant van de jongste dag dan ook nooit samenvallen met een volk of natie. 

Gods werk is aan de ene kant breder dan dat van een volk of natie: het is wereldwijd. 

Aan de andere kant ook beperkter: Christus vergadert Zich een gemeente uit elke stam, 

uit elke taal, uit elke volk, uit elke natie.

In elke samenleving aan deze kant van de jongste dag blijft er sprake van een volk van 

God dat stuit op de macht van ongeloof, vijandschap en afgoderij, zoals in onze tijd op 

islam en oosterse religies. Pas na de jongste dag komt er een wereld waar geen valse 

godsdienst of ongeloof meer gevonden wordt. Waar ieder Gods heerschappij erkent en 

Hij alles is in allen.

2. Ook een christelijke overheid kan de kerk dwarszitten: denk aan het tegenhouden van een synode aan het eind van 

de 16e en het begin van de 17e eeuw. Of aan de vervolging van de Afgescheidenen in de 19e eeuw.
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Dat brengt een duidelijke afbakening mee in onze verwachtingen van christelijke poli-

tiek. Paulus roept ons op om in het publieke leven en in ons appel op de overheid uit te 

gaan van de werkelijkheid van Christus’ heerschappij. Daarvoor hebben we gelovig uit 

te komen en op te komen. Anders doen we de werkelijkheid van het evangelie geweld 

aan! Maar Paulus drukt ons er tegelijk met de neus op dat ons hier en nu geen chris-

telijke staat of samenlevingbrede erkenning van Christus beloofd is. Wie zich dat als 

doel stelt, zal altijd teleurgesteld worden. Het werk van Gods Geest blijft particulier! 

Hier en nu is het verwachten van een theocratie dan ook een ideaal dat strijdt met 

Gods beleid. Net als de doperse mijding van de boze wereld dat is. Wie vindt dat je als 

christen alleen in een christelijke staat kunt functioneren en participeren, stelt een eis 

die volgens de Bijbel zelf irreëel is. Aan deze kant van de jongste dag blijven de burger-

lijke en de kerkelijke samenleving van elkaar onderscheiden. Voor leven in de kerk is er 

de eis en de drempel van redding door en geloof in Christus. Dat geldt niet voor welk 

staatsburgerschap dan ook. Ook niet voor het zitten in een regering. Kerk en staat blij-

ven onderscheiden. Daarom moet de kerk de staat niet willen domineren. En daarom 

is een overheid incompetent tot het oefenen van welke macht dan ook binnen de kerk 

van Christus.2

Geduld

Maar God wil toch geen ongeloof en afgoderij? Wat is erop tegen om – als je dat kunt – 

datgene waarnaar God op weg is, nu al binnen te halen? Niets! Maar dan wel langs de 

rechte weg!

Het is goed om hier te herinneren aan de geschiedenis die is opgetekend in Genesis 18.

Aan Abraham was het land Kanaän toegezegd door God. God had daartoe het recht, 

want het land was van Hem. God had Abraham beloofd dat zijn nageslacht het land 

in bezit zou krijgen nadat de volken die er woonden, de maat van hun zonde zouden 

hebben volgemaakt (Gen. 15). Een heerlijke belofte. Abraham moet gepopeld hebben, 

zou je zeggen. Van een rechtmatig verlangen! God had het immers beloofd...

Op een gegeven moment kondigt de HERE aan Abraham aan dat de zonde van Sodom 

en Gomorra zo hemeltergend is geworden dat Hij die steden gaat verwoesten. Dat 

moet Abraham als muziek in de oren geklonken hebben. Betekent dat immers niet dat 

God de weg vrij gaat maken voor de vervulling van zijn belofte? Betekent het niet dat 

God gaat beginnen opruiming te houden onder de vijanden, de ‘bezetters’ van het land 

dat Abraham is beloofd? Moest Abraham nu zijn kans niet schoon zien om te incas-

seren?

Maar dat is een reactie die de HERE niet wil van zijn vriend. Welke reactie Hij wel wil, 

vinden we in vers 19, een vers waar vaak overheen gelezen wordt en waar in de uitleg 
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te weinig mee wordt gedaan, maar dat cruciaal is! Abraham en zijn zonen hebben 

Gods belofte ontvangen (vs. 18), maar ze moeten die niet anders willen ontvangen 

dan in de weg van Gods recht en gerechtigheid. Ze moeten niet willen grijpen wat ze 

kunnen, maar ze moeten leren leven in vertrouwen dat God op zijn tijd en langs de weg 

van zijn recht geeft wat Hij beloofd heeft. Ze mogen op geen enkel moment slecht en 

onrechtvaardig handelen. Dat moet Abraham leren. Dat is de HERE bij Abraham aan 

het uittesten. Gods recht en rechtvaardigheid staan centraal in deze geschiedenis! Wil 

Abraham wachten op Gods recht?

Abraham blijkt de HERE te kennen. Hij wrijft niet vergenoegd in zijn handen en denkt 

niet stiekem: ‘Ik houd mijn mond, laat God zijn gang maar gaan, dan kan ik nu al een 

stuk land krijgen.’ Nee, hij doet om zo te zeggen precies het tegenovergestelde. Hij 

gaat de HERE houden aan Gods eigen recht! Hij handelt – in de taal van vers 19 – 

goed en rechtvaardig. HERE, zegt Abraham, dat kunt U toch niet doen, die steden 

omkeren?! Misschien zijn er in die stad wel 50 onschuldigen. Gaat U die wegrukken 

om de zonde van ánderen? U die rechter bent over de hele aarde, kunt schuldigen en 

onschuldigen toch niet over één kam scheren en samen op dezelfde manier verderven? 

En de HERE zegt: Dat klopt! Ik zal de steden niet verwoesten als ik er 50 onschuldigen 

vind. Abraham gaat verder: En als er 45 zijn of 40 of 30 of 20 of 10? Ook dan niet, 

zegt de HERE. Ik zal de onschuldigen niet over één kam scheren met de schuldigen. 

Zolang er nog tien onschuldigen zijn, is de maat van hun zonde nog niet vol. Dan is 

Abraham tevreden en stopt hij. Tien is de minimale afmeting van een groep. Daarna 

gaat het over enkelingen. Uit Genesis 19 weten we dat er zelfs geen tien onschuldigen 

waren. God heeft Sodom en Gomorra ondersteboven gekeerd en verwoest.

Deze geschiedenis leert ons veel over God. Hij is geen God van blind geweld of geno-

cide. Hij heeft Sodom en Gomorra niet zomaar over de kling gejaagd. Hij ging niet tot 

zijn oordeel over dan voordat eerlijk en overtuigend was vastgesteld dat deze steden 

de maat van hun zonde hadden volgemaakt (Gen. 15). En Hij deed dat ook niet zonder 

bevoegdheid. Want het grondgebied waarom het ging, was van Hem. Hij was er 

koning. Zo zal de HERE eens op de jongste dag oordelen over allen die Hem, de Koning 

van de wereld, verworpen hebben.

Wij hebben geen God die zomaar geweld gebruikt en volken uitmoordt. En Hij leert 

zijn volk ook nergens om op de vervulling van zijn belofte vooruit te grijpen. Abraham 

moest wachten op wat Gód hem in de weg van zijn recht zou geven. Abraham moest 

leven uit de belofte!
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God onderwerpt

God heeft beloofd dat alle vijanden aan Christus’ voeten zullen worden gelegd. Maar 

dat is niet iets wat wij moeten realiseren. Paulus maakt duidelijk dat het God en 

Christus zijn die dat zullen doen. Christus zal alle heerschappij vernietigen. God zelf zal 

ervoor zorgen dat alle vijanden aan Christus onderworpen worden.

Dat kan al gebeuren aan deze kant van de jongste dag. Hoeveel machten zijn in de 

loop der eeuwen al onttroond, hoeveel rijken van de kaart geveegd. In de Openbaring 

van de Here aan Johannes lezen we hoe God zijn gerichten over de aarde zendt en zijn 

vijanden aanpakt. Maar voor de volkomen vervulling van zijn belofte hebben we toch 

te wachten tot de dag dat God alles recht gaat zetten en zijn nieuwe aarde brengt, 

waar niets onreins zal binnenkomen.

Nergens leren we in de Bijbel dat geloof afgedwongen kan worden met menselijke 

kracht of macht. Het is Gods eigen Geest, die ook de Geest van Christus is, die het 

moet geven (Zach. 4:6). Zijn instrument is het Woord. En zijn vrucht is niet geweld en 

dwang, maar: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal. 5:22). De Geest dwingt niet en ontzegt 

mensen hun burgerlijke vrijheden niet. Hij wil overtuigend bewijzen (Joh. 16:8, 

NBG-’51). Door het Woord.

We weten dat ook de Here Jezus zelf tijdens zijn leven en lijden op aarde ervan heeft 

afgezien om verkeerde middelen in te zetten. Hij wilde mensen niet door spektakel 

overrompelen: Hij wilde geloof bij zijn hoorders (Mat. 12). Hij wilde niet voortijdig 

onkruid uittrekken (Mat. 13). Hij weigerde ook legers engelen voor Hem te laten vech-

ten toen men Hem onrecht deed: mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zei Hij (Joh. 

18:36). En Hij liet Zich veroordelen tot het kruis. Dát was de weg tot behoud. Het kruis 

en het in mensenogen dwaze middel van de prediking van dat evangelie. Gods rijk 

wordt door Daniël vergeleken met een steen die loskomt en de wereld doorrolt ‘zonder 

dat er een mensenhand aan te pas komt’ (Dan. 2).

Wat God van zijn christenen vraagt, is niet dat zij zelf met vleselijke middelen als subsi-

dies of strafrechtelijke maatregelen mensen tot geloof in Christus willen dwingen of 

van afval willen weerhouden. Hij wil dat we heen leven naar zijn rijk, in vertrouwen op 

zijn belofte. En Hij wil dat we daarbij zijn recht honoreren en wachten op wat Hij geeft. 

Hij onderwerpt. Niet wij!
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Een eeuwig Koning

Er is in het onderwijs van Paulus in 1 Korintiërs 15 nog iets wat opvalt.

De apostel kondigt aan dat op het moment dat alles aan de Zoon onderworpen is, 

die Zoon Zichzelf zal onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onderworpen heeft  

– God! –, opdat God over alles en allen regeert. Betekent dit dat Christus nu weliswaar 

koning is, maar dat Hij zijn koningschap zal neerleggen op de jongste dag?

Er zijn er die dat denken. En die daaruit afleiden dat Christus’ koningschap dus niet 

meer is dan een interim. Hij is slechts koning totdat alle vijanden onderworpen en 

vernietigd zijn. Daarna doet Hij afstand van de troon en lost Hij als het ware op: Hij 

heeft zijn taak gedaan. Christus is niet meer dan een tijdelijk instrument ten dienste 

van de ene God.

Wie zo denkt, heeft niet veel op met christelijke politiek. Die zet zich ook niet in voor 

‘typisch christelijke’ dingen. Niet het christelijke is immers eeuwig, maar het algemeen-

religieuze. Eén stap verder en het pleit wordt gevoerd voor een ‘civil religion’ waarin 

ook Joden, moslims, hindoes en wie dan ook zich kunnen vinden: als je immers maar 

eerbied hebt voor godsdienst of voor iets goddelijks. Het uniek- en exclusief-christelijke 

is eraf.

Dat is niet wat Paulus bedoelt. Hij kondigt inderdaad aan dat Christus Zich onderwerpt 

aan zijn Vader, als alle vijanden onderworpen en vernietigd zijn. Hij heeft dan de missie 

van zijn ‘overgangsbewind’ volbracht. Hij heeft dan gedaan wat zijn Vader Hem had 

opgedragen. En dan dient Hij zijn ontslag als interim-bestuurder in.

Maar dat is wat anders dan dat Christus dan zijn recht op de wereldtroon zou opgeven! 

Hij is immers een eeuwig Koning. Johannes zal in de Openbaring de troon zien van 

God en van het Lam (Op. 3:21; 22:1,3)! De Zoon zit naast de Vader in de definitieve 

troon. De samenwerking tijdens het overgangsbewind (God die Christus de vijanden 

deed onderwerpen) zet zich verheerlijkt voort in een gezamenlijk vredesbewind van de 

Almachtige en het Lam.

Christus is niet iemand van een voorbijgaand interim. Wat wij voor Christus doen en 

uit geloof in Hem, verdampt niet op termijn. Aan het slot van 1 Korintiërs 15 schrijft 

de apostel: wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk 

van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. Het 

heeft eeuwige toekomst!
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God alles in allen

Christus draagt na zijn overgangsbewind de macht over aan zijn Vader. En die zal dan 

over alles en allen regeren. Alles in allen zal Hij zijn. Alle mensen in Gods komend rijk 

zullen met heel hun hart, ziel en verstand volledig voor de HERE leven. Hij zal alles 

voor hen zijn. Niet het kleinste spoortje verzet, niet het kleinste smetje van onbegrip 

zal er meer zijn. In niemand die daar leeft. Niet alleen bij onszelf. Ook niet bij anderen. 

In geen enkel hoekje of gaatje. Voor iedereen zal God daar alles zijn! Aan niets is er 

nog enig gebrek. Noch aan ons noch aan anderen. Er is geen enkele reden tot jaloezie 

of heimwee. Er is alleen maar vreugde en volop vreugde. Onbedorven. Onvergankelijk. 

Onvoorstelbaar (1 Petr. 1)!

God regeert over alles en allen. Dat is waar het overgangsbewind van de Zoon op 

uitloopt. De Zoon stelt Zich voor zijn Vader en biedt Hem de vrucht van zijn werk aan. 

Hij eist niet alle macht en eer voor Zichzelf op. Hij verheerlijkt zijn Vader.

Er is een vroomheid die zich bij uitstek op Jezus richt en eigenlijk alleen van Hem 

zingen kan. Het is een vroomheid die alleen voor eigen verlossing oog heeft en zich 

beperkt tot de betekenis van Jezus voor de eigen ziel. Maar Christus zet ons in de 

schepping en leert ons breed en ver om ons heen te zien. Tegelijk richt Hij ons op de 

God van alle dingen. De drie-enige God uit wie, door wie en ook tot wie alles is (Rom. 

11:36). De God die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt en alles doet uitlopen 

op de eer van zijn grootheid (Ef. 1:11,12). Dat is het doel van de Zoon, en dus van ons!

VR AGEN VOOR DE BESPREKING

1. Dat Christus Koning is en Heerser over de vorsten van de aarde, is een werkelijkheid die 

ook door overheden erkend moet worden. Toch is die erkenning ons niet beloofd en is 

het dus geen doel dat ons moet obsederen. Wat betekent dat voor onze opstelling?

2. Het woord ‘tolerant’ kan op minstens twee manieren gebruikt worden. Het kan gebruikt 

worden voor een overheid die ‘in strikte neutraliteit’ alle meningen hetzelfde vindt en 

die onverschillig staat tegenover de waarheid. Het kan ook staan voor een overheid 

die vanuit eigen (christelijke of islamitische of liberale) overtuiging haar beleid inricht, 

maar per se niet wil dat ook maar iemand op godsdienstig gebied wordt gedwongen 

tot iets. Wat is in de praktijk het verschil? Waarvoor zou de christelijke politiek moeten 

gaan?

3. Wat vindt u van de volgende opvattingen: 

Als christenen hun religieuze argumenten die innig verweven zijn met hun politieke 

standpunten, niet mogen inbrengen in de publieke sfeer, terwijl niet-religieuzen hun 
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ideologie vrij mogen inbrengen, is dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel (J. Haber-

mas; via E. Borgman in de WRR-bundel Geloven in het publieke domein, p. 323). 

Waarom zou er voor kinderen een recht zijn om na verloop van tijd vanuit een blanco 

situatie in vrijheid te kunnen kiezen voor een leefstijl en waardestelsel, en waarom zou 

er geen recht voor kinderen zijn op het ingroeien in een coherente levensvisie, die an-

dere keuzes op termijn niet uitsluit (zie B.P. Vermeulen in de WRR-bundel Geloven in het 

publieke domein, p. 363v)?

4. Tip voor de inleider: 

A.L.Th. de Bruijne noemt vijf typen van politieke opstelling:

• liberale opvatting: staat en publiek debat zijn seculier, de godsdienst is hooguit 

voor het privédomein;

• burgerlijke religie: de religie is nuttig voor zingeving en moraal en als bindmiddel in 

de maatschappij;

• theocratie: iedereen moet God als Koning erkennen en gedwongen worden te ge-

hoorzamen aan beide tafels van God;

• wereldmijding: de christenen moeten zich onttrekken aan de politiek en zich richten 

op de opbouw van hun eigen kerkelijk alternatief;

• confessioneel pluralisme: in een neutrale staat kan ieder naar eigen overtuiging 

leven en werken.

 Hoe oordeelt u over deze vijf typen? Vgl. Ad de Bruijne, Levend in Leviatan, p. 10-30, 

202-250.

5. Een inmiddels gedode leider van Al Qaida in Irak (Al-Zarqawi) keurde in januari 2005 

de democratie af. In een democratie, zo stelde hij, bestaat de wetgevende macht uit 

vertegenwoordigers van het volk, zodat de mens moet worden gehoorzaamd en niet 

 Allah. Hij noemde dat ketterij, polytheïsme en zonde. Democratie betekent volgens 

hem ook vrijheid van religie, vrijheid tot verandering van religie (waarop volgens de 

islam de doodstraf staat) en vrijheid van meningsuiting (ook taalgebruik dat het Op-

perwezen beledigt). Ook wordt de aanwezigheid en invloed van Allah in een seculiere 

staat beperkt tot gebedshuizen. Niet de meerderheid maar de Koran en andere islami-

tische rechtsbronnen moeten het voor het zeggen hebben, aldus de desbetreffende Al 

Qaida-leider (Abdel Bari Atwan, De geheime geschiedenis van al Qaida, Luitingh  

Amsterdam 2007, p. 241). Wat vindt u van deze opvatting?

6. Veel oorlogen komen voort uit religie, zegt men. Men verwijt God buitensporig en zin-

loos geweld. Wat zegt u daarop vanuit bijvoorbeeld Genesis 18:16-33, Jona 4 en Lucas 

9:51-56? Men kan God wel van alles verwijten, maar denkt u dat wij zonder God ooit 

de diepte van de liefde en van het liefdegebod (waarop velen zich ‘beroepen’) zouden 

hebben leren kennen? Wat is de verhouding van de wraak van God tot de vijandschap 

Strijden voor geloof?
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van satan? Hoe kijkt u aan tegen Gods oordeel op de jongste dag en zijn straf daarna: 

mág God straks alle machtsmisbruik rechtzetten en straffen? Vgl. over dit onderwerp 

H.G.L. Peels, God en geweld.

Den Haag, Binnenhof
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4. In het publieke leven

Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn 

aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs, die hij heeft 

afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God 

wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef 

als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar 

handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, 

heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

(1 Petrus 2:13-17)

Hoe stellen we ons als christenen op in het publieke leven? Of is het evangelie iets voor 

kerk en huis en bijzondere verenigingen? Hoe kijken we als christenen aan tegen de 

overheid? Wat is onze taak in haar richting? Moeten wij streven naar een christelijke 

overheid? Hebben wij sowieso een roeping in de politiek? Of heeft een christen daar 

niets te zoeken en past ons in de politiek uitsluitend de rol van demonstrant, en niet 

van parlementariër of minister? Kunnen christenen verantwoordelijkheid dragen voor 

een onchristelijk regeringsbeleid? Hoe is de verhouding tussen kerk en staat?

Vreemdelingen

De apostel Petrus karakteriseert zijn lezers in zijn eerste brief als ‘vreemdelingen’ (1:1; 

2:11). Door hun geloof in Christus zijn ze anders geworden dan ze tot dan toe waren 

geweest. Ze waren bevrijd uit het zinloze leven dat ze van hun voorouders hadden 

geërfd (1:18). Niet langer hadden ze plezier in en deden ze mee aan: losbandigheid, 

wellust, bedrog, bras- en slemppartijen, verwerpelijke afgodendienst, conflicten en 

afgunst (4:1-3). Ze waren daaruit door Christus bevrijd en door Hem apart gezet. Ze 

hadden een rijkdom leren kennen waarvan ze nooit hadden kunnen dromen. Een rijk-

dom waarom zelfs engelen jaloers op hen waren. Hun leven had een nieuwe wortel en 

een nieuwe richting gekregen (1:22-2:2). Ze waren gaan leven uit Christus’ evangelie. 

Ze leefden heen naar zijn komend rijk. En ze deelden hun rijkdom met allen die in 

hetzelfde heil deelden. Ze vormden samen een gemeenschap waar de Geest hen leerde 

lief te hebben: een geestelijke tempel (2:4,5).

Hun omgeving had er fel op gereageerd. Die namen het hun kwalijk dat ze niet langer 

met hen meededen (4:4). Die beschuldigden hen zelfs van criminele praktijken (2:12). 
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Terwijl ze niets anders deden dan wat God van hen wilde. Ze werden beschouwd als 

spelbrekers, paria’s. En zo werden ze ook behandeld. Ze kregen spot en lijden te verdu-

ren omdat ze christen geworden waren en daar ook naar leefden (4:12-16). Hun maat-

schappelijke rechten werden met voeten getreden.

Het is opvallend hoe de apostel Petrus op deze stand van zaken reageert. Terwijl zijn 

lezers hun vreemdelingschap ongetwijfeld als een pijnlijke en zware vuurproef beleef-

den, wijst hij hen op hun bevoorrechte positie. Ze zijn vreemdelingen doordat God de 

Vader hen uitverkoren heeft, zijn Geest hen geheiligd heeft en Jezus Christus hen met 

zijn bloed besprenkeld heeft (1:2). Het is hun gehoorzaamheid aan de waarheid (1:22) 

die hen tot vreemdelingen maakt. Christelijke vreemdelingschap in een Gode vijandige 

wereld is geen noodlot, maar een voorrecht. De wereld haat je omdat zij God niet kent 

en jij uit God geboren bent!

Buiten de kerk

Wat vervolgens opvalt, is dat Petrus zijn lezers niet oproept om zich uit de wereld terug 

te trekken in hun eigen besloten kring. Zij vormen samen inderdaad een geestelijke 

tempel. Maar die staat midden in de wereld. Juist als door Christus bevrijde mensen 

moeten Petrus’ lezers hun taak kennen in de wereld van God. De wereld waarin onge-

lovigen leven, en overheden en ‘werkgevers’ functioneren. Ze hebben juist als christe-

nen een positieve taak in het publieke leven: een goed leven leiden te midden van de 

ongelovigen, het gezag van bestuurders en meesters erkennen, respect opbrengen voor 

de keizer en zijn gouverneurs (lokale vorsten en hoogwaardigheidsbekleders), en zelfs 

jegens allen een houding van respect aannemen. In staat en maatschappij moeten 

ze participeren. Niet met aflegging of verberging van hun geloof. Maar juist uit en in 

geloof.

Daarbij moeten Petrus’ lezers zich niet in het defensief laten dringen. Ze moeten ook 

niet hautain of defaitistisch hun omgeving afschrijven. Ze moeten juist met hun leven 

een wervend appel doen op hun omgeving. Ze moeten een goed leven leiden ‘opdat 

zij die hen nu voor misdadigers uitmaken, door hun goede daden tot inzicht komen 

en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken’. Ze moeten ‘door het 

goede te doen onwetende dwazen de mond snoeren’. Ze moeten, zo vaak ze worden 

aangesproken op hun gedrag, bereid zijn zich te verantwoorden en van God en Christus 

spreken. En van het komende oordeel (3:15; 4:6).

Het bevrijdende werk van Christus dat hen voor hun omgeving tot vreemdelingen en 
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zelfs misdadigers maakt, mag christenen niet tot afzijdigheid brengen of tot een zich 

terugtrekken achter klooster- of gettomuren. Ze hebben een taak in staat en samenle-

ving. Dat ontheiligt hen niet. Dat hoort juist bij het bevel van God: wees heilig want Ik 

ben heilig (1:16). Hun leven moet een appel zijn in een goddeloze wereld.

Daarbij moeten ze niet bang zijn voor de gevolgen van hun optreden, hoe lastig die 

ook kunnen zijn. Christenen leven niet van de overheidssubsidie of van de sympathie 

van de wereld, maar van alles wat de mond van de HERE voortbrengt (Deut. 8). Hij 

vergeet hen niet!

Instelling van God

Als Petrus schrijft over het publieke leven, heeft hij daarbij zeker ook de overheden op 

het oog. Hij noemt bestuurders als de keizer en diens lokale vazalvorsten en vertegen-

woordigers (NBV: gouverneurs) zelfs met zoveel woorden (2:13,14). Dat zien we ook op 

andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Paulus roept via Timoteüs de kerk op voor 

koningen en gezagsdragers te bidden (1 Tim. 2:1,2). En aan de gemeente in Rome 

schrijft hij over het gezag van de overheid, haar taak in straffen en prijzen, haar recht 

om belastingen te innen (Rom. 13:1-7).

De getuigende en appellerende houding in het publieke leven waartoe Petrus oproept, 

is dus ook zeker gericht tot de gezagsdragers. Zoals ook de apostel Paulus door Christus 

geroepen was om niet alleen onder alle volken, maar ook onder hun heersers de naam 

van Christus uit te dragen (Hand. 9:15; vgl. Fil. 1:12,13). Christenen hebben een bood-

schap in de politiek en voor de overheden!

Die getuigende opstelling neemt niet weg dat ten overstaan van de overheid een 

houding van respect past. Petrus omschrijft ze als ‘menselijke instellingen’ (vert. 

NBG-’51). De NBV geeft het weer met ‘bestuurders die door de mensen zijn aange-

steld’, maar dat is geen gelukkige vertaling. Het gaat om burgerlijke gezagsdragers. 

Gezagsdragers buiten de kerk, in de samenleving van mensen. Het woord dat vertaald 

is met ‘instelling’, ziet op iets dat door God geschapen is, een onderdeel van zijn schep-

ping.1 Onze goede God heeft geboden dat er koningen, vorsten en overheden zullen 

zijn (art. 36 NGB). Hij gebruikt ze om de door Hem geschapen wereld in stand te 

houden en naar haar bestemming te leiden. Ze zijn instrument van zijn voorzienigheid 

en zorg. Hij wil dat ze de ontwikkeling van zijn schepping in goede banen leiden en 

1. P.H.R. van Houwelingen, 1 Petrus. Rondzendbrief uit Babylon (Commentaar op het Nieuwe Testament 3e serie), Kok 

Kampen 1991, p. 93.
2. Vgl. J.P.H. Donner, ‘Bavinck en de maatschappelijke vragen van vandaag’, in: George Harinck en Gerrit Neven (red), 

Ontmoetingen met Herman Bavinck (AD Chartas-reeks 9), De Vuurbaak Barneveld 2006, p. 331-333.
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beschermen wat zwak en kwetsbaar is. Hij maakt gebruik van hun concrete beleid van 

bestraffing en beloning. Zo legt Hij het kwaad aan banden en waakt Hij over de voort-

gang van zijn werk in de wereld. In een wereld vol middelpuntvliedende krachten als 

autonomie, eigenbelang, koersen op emoties en driften, is de middelpuntzoekende en 

samenbindende functie van overheid en wetgeving een belangrijk geschenk van God.2 

Onder mensen die in zichzelf botsende verlangens ontwaren en tussen elkaar tegen-

strijdige belangen, spreken vrede en recht niet vanzelf. Overheden met hun voor ieder 

bindende wetten en staatsregelingen kunnen in die situatie een zegenrijk middel zijn. 

Daarom moet hun gezag ook ‘omwille van de Heer’ erkend worden.

Erken het gezag van de overheid

Gezagsdragers en bestuurders zijn door God met gezag bekleed. Dat betekent: ze zijn 

aan Hem verantwoording schuldig. Daarop moeten ze door Gods kinderen ook aange-

sproken worden. Christenen moeten met hun leven en spreken een appel doen op de 

overheden om God, zijn recht en zijn heerschappij te erkennen. De overheid is dienares 

van God. En ze moet voorkomen dat ze zich zou opstellen als concurrent of vijand 

van God door onderdanen te dwingen tot zonde of tot verloochening van God en zijn 

Woord. Dan mogen hun onderdanen hen niet gehoorzamen (Hand. 5:29). Zoals ook 

ambtenaren een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich te onthouden van misdrij-

Een neutrale staat?
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ven, eventueel tegen het bevel van hun superieuren in. De profeet Nahum oordeelt óók 

uitvoerende ambtenaren en leiders die zich – al was het op bevel van de koning van 

Assyrië – vergrepen aan wreedheid (Nah. 3:17-19).

Maar aan de andere kant hebben christenen, juist omdat bestuurders met gezag door 

God bekleed zijn, ook de taak om hun gezag te erkennen. Onze goede God heeft hen 

aangesteld en wil dat de wereld door wetten en staatsregelingen geregeerd wordt. Dat 

wordt in de Bijbel ook heel serieus genomen. De christenen in het keizerlijke Rome, die 

weten hoe het aan het hof gaat en wat voor gekonkel, machtsmisbruik en schandalen 

daar voorkomen, krijgen niettemin van Paulus te horen dat ze het gezag van de over-

heid moeten erkennen: het komt van God en is door Hem ingesteld. Wat er met het 

belastinggeld ook gefinancierd wordt – versterking van bezettingslegers, goddeloze 

cultuur en uitspattingen –, er moet belasting betaald worden. Waar de keizer de scep-

ter zwaait en het muntrecht heeft, daar moet hem belasting betaald worden  

(Mar. 12:13-17; Rom. 13:6,7). De keizer zal zich voor zijn gebruik van al dat geld eens 

moeten verantwoorden tegenover God, want alle geld is van God en God is de Heer 

van de keizer. Maar zolang het zover niet is, moet de belastingaanslag voldaan worden.

Nergens horen we de Here Jezus of een van de apostelen revolutie preken. Nergens 

wordt de anarchie verheerlijkt. Nergens wordt de christelijke vrijheid aangegrepen om 

zich aan wetgeving te onttrekken. De Here Jezus erkent de bevoegdheid die Pilatus van 

Hogerhand over Hem gekregen heeft (Joh. 19:11). Overal zien we Paulus zich dan ook 

onderwerpen aan het Romeinse recht. Hij erkent zijn rechters en hun vonnissen. Hij 

beroept zich op zijn burgerrecht. Hij gaat in appel bij de keizer. Nergens zien we hem 

de wet ontduiken of minachten.

Het is een belangrijk punt: hoe heidens de overheid ook is, het is wel een instelling 

die gehonoreerd moet worden. Niemand kan het burgerlijk recht aan zijn laars lappen. 

Ook democratie en democratische procedures moeten als geldend recht geëerbiedigd 

worden.

Broederschap en iedereen

In vers 17 geeft de apostel in een paar korte oproepen een prachtige omschrijving van 

de taak van christenen in het publieke leven: houd iedereen in ere, heb uw broeders en 

zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

3. De typeringen zijn van Joep de Hart en Paul Dekker, ‘Kerken in de Nederlandse civil society: institutionele grondslag 

en individuele inspiratiebron’, in de WRR-bundel Geloven in het publieke domein, p. 157.
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Petrus onderscheidt de ‘broeders en zusters’ van ‘iedereen’. De broeders en zusters 

hebben een speciale plaats. Met hen vorm je samen de tempel voor God en dien je 

Jezus Christus in waarheid en liefde (1:22-2:10). Om die gemeenschap kun je ook in 

je publieke opstelling niet heen. Nergens kun je met de rug staan naar dat huis. God 

is bezig Zich een volk te vormen en te heiligen. Christus gaf er zijn leven voor. Hoe kun 

je je als christen ooit aan dat werk van Hem onttrekken en onverschillig of indifferent 

staan ten opzichte van de kerkelijke eenheid waarvoor Hij met zijn bloed betaalde?! 

Hoe kun je in de wereld staan zonder de broederschap te zoeken, die lief te hebben en 

je concreet in te zetten voor en te geven aan de opbouw van Gods huis? Petrus moet 

niets hebben van een spiritualiteit die ‘portable’ wil zijn, zonder vast stopcontact, ‘belie-

ving without belonging’.3

Maar tegelijk ben je in het publieke leven niet alleen kerklid. Je bent ook mens met 

je naaste, met iedereen. Je hebt een roeping om goed te doen naar iedereen. Alle 

kerkenwerk is op zich nog geen werk dat automatisch iedereen ten goede komt. Petrus 

onderscheidt ze niet voor niets van elkaar en zet ze naast elkaar: ‘broeders en zusters’ 

en ‘iedereen’. We hebben zelf en ook als broeders en zusters samen heel duidelijk een 

roeping in de samenleving. De broederliefde mag niet ten koste gaan van de naasten-

liefde, en de naastenliefde niet ten koste van de broederliefde (2 Petr. 1:7). Christenen 

mogen in de politiek niet alleen behartigers zijn van de belangen van de broederschap. 

Ze moeten ook meedenken en meewerken in de samenleving en de politiek.

Keizer en bevolking

Petrus noemt ook apart de keizer. Hij onderscheidt die van iedereen. De keizer, en 

met hem de andere overheden, hebben een speciale plaats in de wereld. Een minister 

is meer dan ‘een van ons’. De politie is meer dan ‘onze vriend’. Zij hebben een eigen 

ambt: in dienst van God. Een overheid moet zich daarom verre houden van populisme. 

En een bevolking moet in het benaderen van en omgaan met de overheid een eigen 

stijl aanhouden. Blijf de keizer eerbiedigen, zegt Petrus.

Tegelijk noemt Petrus naast de keizer wel ‘iedereen’. De keizer is niet het een en al! En 

hij mag er dus niet alleen voor eigen eer zijn. De vorst is er voor het volk. Voor ‘ieder-

een’. Totalitaire overheden en overheden die de bevolking of bevolkingsgroepen hun 

rechten ontzeggen, behoren door de kerk en de christenen op hun roeping te worden 

aangesproken. In onze vaderlandse geschiedenis was het een van de redenen waarom 

gereformeerden in verzet kwamen tegen koning Filips II en hem afzwoeren.
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Ook de eerbied voor de keizer en de liefde voor de broeders en zusters worden van 

elkaar onderscheiden en naast elkaar gezet. Niemand mag zich met een beroep op 

de noodzakelijke eerbied voor de keizer distantiëren van de broeders en zusters. En 

niemand mag zich uit liefde voor de kerk laten verleiden tot afgeven op de overheid.

De ‘keizer’ en de ‘broeders en zusters’ hebben beiden hun eigen plaats in de wereld van 

God. De keizer moet niet doen alsof hij als keizer de baas in de kerk is. En de kerk moet 

niet doen alsof de keizer een van hen is. Beiden moeten hun eigen verantwoordelijk-

heid en de plaats van de ander honoreren. Geen staatskerk en geen kerkelijke staat, 

geen alomvattend heilig rijk en geen onverzadigbaar kerkisme! Kerk en staat hebben 

elkaar te respecteren op de hun van God gegeven positie. De staat en de overheid 

mogen niet ingrijpen op het werk van God in en door zijn kerk. En de kerk mag de over-

heid niet dwarszitten in de uitoefening van haar dienst in de wereld van God.

God en keizer

De keizer wordt trouwens ook onderscheiden van God. Dat was nogal een statement 

in de tijd van Petrus! Want de keizer in Rome waande zich god en liet zich als zodanig 

vereren. Dat kwam in de wereld verder naar het oosten meer voor: koningen die werden 

beschouwd als van goddelijke afkomst en die ook als goden werden benaderd. Maar 

Petrus zet door dat soort gedachten een diepzwarte streep. De keizer is geen god. God 

en de keizer zijn twee! En er is er maar één de Kurios. Niet de keizer die zich zo noemen 

liet, maar God alleen.

God en de keizer zijn twee. De keizer heeft van God een sector toegewezen gekregen, 

waarin hij de voortgang van Gods werk moet dienen. Maar de keizer doet dat lang 

niet altijd. We weten van keizers die zich juist tegen de dienst van de HERE keerden. 

Overheden zijn niet per definitie christelijk. Ze zijn door God aangesteld en moeten 

Hem dienen, maar ze kunnen hun positie op een afschuwelijke manier misbruiken en 

zich door Gods tegenstander, de satan, laten gebruiken (Op. 13). De Bijbel waarschuwt 

ons de macht van de boze niet te onderschatten! In de wereld blijft de haat tegen het 

rijk van God woeden. Die haat kan soms ook gevoed worden door overheden. Ook in 

de tijd van de Here Jezus was dat het geval. Toch zegt de Here op een vraag of er aan 

de keizer belasting betaald moet worden: geef de keizer wat van de keizer is. Aan de 

hand van een muntstuk laat Christus zien dat de keizer in Israël de scepter zwaait en er 

zijn munten uitgeeft. In de wereld waar de keizer regeert, moet zijn positie ook erkend 

worden. Niemand moet dat doorkruisen met een beroep op zijn godsdienst. Het ‘aan 

God geven wat God toebehoort’ bijt niet het ‘geven aan de keizer wat van de keizer is’ 
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(Mar. 12:13-17).

Tegelijk zet Petrus de oproep tot eerbied voor God en tot respect voor de keizer ook heel 

nadrukkelijk naast elkaar. Wie slechts één van de twee doet, schiet tekort! Een neutrale 

samenleving die alleen eerbied wil voor de overheid, en de ene ware en levende God 

naar het privédomein verdrijft, moet daarop permanent worden aangesproken door 

kerk en christenen. Het geven aan de keizer wat van de keizer is, sluit het geven aan 

God van wat aan God toebehoort, niet uit! Niemand moet aan de keizer geven wat 

aan God toebehoort. God en de keizer zijn twee.

Met een hart

Petrus doet een klemmend appel op zijn lezers om een goed leven te leiden ‘te midden 

van de ongelovigen’. Handel ook in de samenleving en de politiek als dienaren van 

God (vs. 16).

Dat goeddoen kan heel concreet zijn: het op een positieve en opbouwende manier 

deelnemen aan bestuur en samenleving (vgl. Jer. 29:7). De oude kerk heeft zich nooit 

onttrokken aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. In hun optreden zullen 

christenen daarbij moeten uitkijken dat ze niet technocratisch of pragmatisch of werk-

tuigelijk worden. Overheden mogen niet verlangen dat christenen hun geloof thuislaten 

als ze aan het werk gaan of zich in de samenleving inzetten. Maar christenen mogen 

ook hun hart niet thuislaten. Alsof hun werk in de wereld een noodzakelijk kwaad is, 

waar ze zo weinig mogelijk affiniteit mee hebben.

Petrus roept zijn lezers juist op om zich in hun publieke optreden ook te manifesteren 

op een betrokken en bewogen wijze. Hij schrijft niet bepaalde handelingen voor, maar 

roept op tot een christelijke houding. Zijn lezers moeten ‘een goed leven leiden’, ieder-

een ‘in ere houden’, de broeders en zusters ‘liefhebben’, voor God ‘ontzag hebben’, 

de keizer ‘eerbiedigen’. Dat zijn werkwoorden die aandacht vragen voor méér dan 

gedrag en standpunten en regels. Ze doen een beroep op ons hart, onze houding, onze 

persoonlijkheid, onze verhouding tot God.

Daarbij valt in de gebruikte werkwoorden ook een positief-opbouwende klank te 

beluisteren. In ere houden, liefhebben, ontzag hebben, eerbiedigen. Dat komt uit een 

ander vocabulaire dan dat van rigorisme of fanatisme. Het straffen en het gebruik van 

geweld ligt bij de overheid. Die zijn er door God toe aangesteld. Christenen zijn er niet 

om anderen te bedreigen of de rechtsorde te ondermijnen of op te blazen. Ze worden 

opgeroepen te dienen, lief te hebben, Christus te volgen, een ieder te zien in zijn plaats 

voor God. Wie zelf van pure genade leeft, kan niet hardvochtig of heerszuchtig zijn.

4. Joep de Hart en Paul Dekker, a.w., p. 157.
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Christenen moeten zich verre houden van zonden en besmetting daardoor. Bepaalde 

plaatsen mijden ze daarom. Petrus waarschuwt zijn lezers voor zelfzuchtige verlangens 

en voor werelds plezier, waarin losbandigheid, dronkenschap, ontucht de sfeer verpes-

ten (1 Petr. 2:11; 4:1-13). Maar terwijl ze de zonde hebben te haten en te mijden, zullen 

ze de mensen om zich heen juist met hun liefde zoeken en op hun eer als schepsel van 

God wijzen. En op de rekenschap die allen moeten afleggen bij Hem die zich gereed-

houdt om recht te spreken over levenden en doden.

Dit leidt niet tot ‘een soort religieus pretpakket, een knuffelreligie waarbij alleen de 

optimistische kanten van de geloofsleer omarmd worden’.4 Maar tot een leven waarin 

kruisdragen en lijden omwille van Christus aan de orde van de dag is. Het is in zo’n 

leven een machtig houvast om de belofte van God te kennen: Al moet u nog korte tijd 

lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te 

krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande 

zult blijven en niet meer zult wankelen! Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.
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VR AGEN VOOR DE BESPREKING

1. Tip voor de inleider: 

Het is van belang om oog te hebben voor onze onderscheiden verantwoordelijkheden 

in de samenleving. We hebben een rechtstreeks missionaire roeping die gericht is op 

ontmaskering van ongeloof, op bekering tot God en op inlijving in de gemeente van 

Christus. We hebben een roeping om de Here te dienen in de ontwikkeling van de 

schepping en de voortgang van het burgerlijk leven. We hebben een roeping om de 

betekenis van Gods Woord te doordenken en door te vertalen naar alle terreinen van 

het leven. We hebben de roeping om in het politieke debat en in de volksvertegen-

woordiging de overheid te bepalen bij haar taak van Godswege en bij de werkelijkheid 

van Christus’ koningschap. We hebben de taak om in een veelszins seculiere staat onze 

bijdrage te leveren aan bestuur in dienst van God en Christus. Dat zijn onderscheiden 

roepingen. Kunt u aangeven wat op elk gebied onze taak is en wat de grenzen zijn 

waarop we stuiten? Waar ligt de grens voor deelname aan resp. steun voor kabinetsbe-

leid in het geval van een Kamerfractie van een christelijke partij en in het geval van een 

minister van die partij? Ligt die in beide gevallen (een principiële partij en gouverne-

mentele kabinetsdeelname) gelijk of zijn er verschillende verantwoordelijkheden? Wat is 

het gewicht van bestaande wetgeving? Wat is christelijk-nuchter je verlies nemen en het 

verdriet van je vreemdelingschap aanvaarden?

2. Als het gaat om het christelijk optreden in het publieke domein, worden en zijn ver-

schillende modellen gebruikt. Trefwoorden zijn bijvoorbeeld: bekering; kerstening; ver-

nieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat (kerkorde PKN ord. 1 art. 3); 

presentie. Kunt u aangeven voor welke typen van benadering deze woorden staan? En 

hoe oordeelt u erover?

3. Ooit schetste een Hongaars gereformeerd predikant het verschil tussen oosters-ortho-

dox en calvinistisch als: de eersten brengen de kerkganger door een gewijde sfeer onder 

de indruk en werpen hem vol eerbied tegen de grond; de laatsten zetten de mens op 

zijn voeten in een positie van verantwoordelijkheid voor God. Dat heeft, zo zei hij, zijn 

weerslag op de verschillende houdingen die worden aangenomen tegenover staat 

en overheid. Kunt u aangeven wat kenmerkend is voor de visie op kerk en staat resp. 

godsdienst en politiek bij: de roomsen, de dopers, de oosters-orthodoxen, de islam, de 

hindoes, de calvinisten?

4. Welke formele eisen vindt u dat er gesteld mogen worden aan een onversneden christe-

lijk optreden in het publieke debat en domein? Om een begin te maken: transparantie, 

tolerantie, consistentie, integriteit...
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5. Als fracties in het ‘Huis van de democratie’ (de Tweede Kamer) aan de SGP en de Chris-

tenUnie verbieden hun christelijke overtuiging inzake homoseksuele relaties door te 

berekenen in hun kandidaatstelling voor gemeenteraden, Provinciale Staten en Staten-

Generaal op straffe van verlies van de subsidie, hebben die libertinistische fracties dan 

zelf nog wel recht op overheidssubsidie? Of moet hun die ontzegd worden omdat ze 

het grondrecht van de vrijheid van godsdienst van deze politieke minderheid schenden 

zonder dat die minderheid zich aan een strafrechtelijk vergrijp schuldig maakt?

6. Tip voor de inleider: 

De zgn. scheiding van kerk en staat wordt in seculiere kringen nogal eens opgevat als 

een scheiding van geloof en politiek. Kunt u aangeven wat het verschil is tussen die 

twee? Kunt u ook aangeven waar kerk en staat veel aan elkaar zouden kunnen en moe-

ten hebben? Wat vindt u een zinnig gebruik van de scheiding van kerk en staat? U zou 

gebruik kunnen maken van: J. Kamphuis en J.P. de Vries, ‘Tolerantie in een “staat met 

de Bijbel”’, in: J.P. de Vries e.a., Een vrije kerk / een vrije staat (publicatie van de Groen 

van Prinstererstichting, nr. 56), De Vuurbaak Barneveld 1988, p. 15-27; G.J. Schutte, Er 

zit meer achter dan je denkt, p. 36-52; Sophie van Bijsterveld, ‘Scheiding van kerk en 

staat: een klassieke norm in een moderne tijd’, in de WRR-bundel Geloven in het pu-

blieke domein, p. 227-259.

7. We horen in de samenleving verwijten van orthodox fundamentalisme, betutteling, 

discriminatie van vrouwen en homo’s, verwerpelijk toelatingsbeleid, creationisme  

steeds vaker vallen. Aan het gereformeerd en reformatorisch onderwijs wordt neutralis-

me, evolutionisme en gelijkheidsfilosofie opgedrongen. Hoe moeten wij daartegenover 

staan?

8. Valt er iets te zeggen over het feit dat het onderwijs over de overheid in Romeinen 13 

te vinden is te midden van gedeelten over het liefdegebod (12:9-21 en 13:8-10)?
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5. God van de wereld
De HEER is koning – laat de aarde juichen,

laat vreugde heersen van kust tot kust.

In wolk en duisternis is hij gehuld,

zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

Vuur gaat voor hem uit,

rondom verterend wie tegen hem opstaan.

Zijn bliksems verlichten de wereld,

de aarde ziet het en beeft.

De bergen smelten als was voor de HEER,

voor de Heer van heel de aarde.

De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,

alle volken aanschouwen zijn majesteit.

Beschaamd staan zij die beelden aanbidden

en zich beroemen op goden van niets.

Voor hem moeten alle goden zich buigen.

Sion hoort het en verheugt zich;

de steden van Juda juichen

om uw rechtspraak, HEER.

U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde,

boven alle goden hoog verheven.

U die de HEER bemint: haat het kwade.

Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn,

uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.

Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,

vreugde voor de oprechten van hart.

Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER,

en breng hulde aan zijn heilige naam.

(Psalm 97)

De HERE is Koning. Laat de aarde juichen! Kun je zo zingen in een wereld waarover 

ik u graag een paar cijfers ter overweging geef? De laatste en betrouwbaarste zijn het 

1. M.P.M. Muskens, Midden in het leven, p. 28 en 125.
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niet, maar ze bieden wel een reële indicatie van de stand van zaken.

Elk jaar sterven er in de hele wereld bijna elf miljoen kinderen (tweederde van de hele 

bevolking van Nederland!) in hun eerste levensjaren. Tegenover zes kinderen op elke 

duizend die geboren worden in de rijke landen, sterven er 175 van elke duizend in 

Afrika: bijna dertig keer zoveel. Elk jaar sterven meer dan een half miljoen kraamvrou-

wen tijdens of vlak na de bevalling.

Er zijn 39 miljoen mensen met hiv besmet, onder wie meer dan twee miljoen kinderen. 

Jaarlijks sterven er meer dan drie miljoen mensen aan aids, van wie een half miljoen 

kinderen. Elke dag komen er 14.000 hiv-besmettingen bij. Dat is bijna vijf miljoen per 

jaar.

In slechts vijf landen in Afrika vielen de laatste decennia door burgeroorlogen  

– volgens voorzichtige schattingen! – meer dan zevenenhalf miljoen doden. 

Volkerenmoord en etnische zuivering zijn helaas maar al te bekende woorden gewor-

den.

We zwijgen maar over corruptie en dictatuur die over lijken gaan en over de terreur die 

niet meer weg te denken is.

Bisschop Muskens van Breda zet als volgt een paar feiten op een rij:

Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners, dan zouden er naar cijfers van het 

eind van de vorige eeuw:

- 700 niet-blank zijn en 300 blank;

- 300 christen zijn en 700 aanhangers van andere godsdiensten;

- 500 honger lijden;

- 700 niet kunnen lezen of schrijven;
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- 60 dorpsbewoners de helft van alle inkomsten hebben en 940 de andere helft.

Drie miljard mensen (van de ruim zes miljard die de wereldbevolking telt) beschikken 

niet over zuiver water: een bron van ziekte. Meer dan een miljard mensen moeten leven 

van minder dan één dollar per dag. Elke dag sterven 40.000 kinderen aan een ziekte 

veroorzaakt door honger.

Vluchtelingen zijn er wereldwijd. De Afrikaanse en Aziatische landen dragen de zwaar-

ste lasten. Er is één vluchteling op elke drie Somaliërs, één op elke vier Jordaniërs, één 

op elke zeventien inwoners van Swaziland, één op elke 155 Denen, één op elke 290 

Fransen en één op elke 551 Nederlanders.

Nogmaals: deze cijfers zijn al wat ouder en zullen hier en daar wat bijgesteld moeten 

worden. Maar ze geven wel een indicatie van de toestand in de wereld.1

Dit is niet de schuld van God. Dit is het gevolg van de zonde die wij de wereld binnen-

haalden. Dit hebben wij, mensen, van de aarde gemaakt. De aarde die door God goed 

geschapen is. De aarde waarvan de HERE Koning is.

Juichende inzet

Psalm 97 zet in met een klaroenstoot: De HERE is Koning!

Hij is het niet kort geleden geworden. Hij is het al vanaf de schepping. Hij heeft alles 

gemaakt en Hem behoort het sindsdien toe. Hij is van oude tijden af de enige wettige 

Overheid.

Hij is het wereldwijd. Niet alleen over Israël, zijn eigen volk. Nee, Hij is Koning van alle 

volken. Laat de aarde juichen, laat er vreugde heersen van kust tot kust. Tot aan de 

einden van de aarde. ’t Is alles zijn gebied.

Opvallend, die blijde inzet: laat de aarde ‘juichen’, laat men zich van kust tot kust 

‘verheugen’. Ja, als de HERE echt als Koning beleden en gehoorzaamd wordt, dan is 

dat heilzaam. Dat brengt blijdschap en vrede voor ieder die zich aan Hem onderwerpt 

en Hem dient!

Gods verschijning

In de verzen 2-6 wordt Gods imponerende verschijning beschreven. Het woord ‘verschij-

ning’ heeft in het Nederlands twee betekenissen. Iemands verschijning, dat is: hoe hij 

eruitziet, de indruk die hij op je maakt: we kunnen het hebben over ‘een knappe of 

een indrukwekkende verschijning’. Maar iemands verschijning kan ook zijn dat iemand 
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ergens verschijnt: dat hij ergens naartoe komt en zich presenteert. Die beide kanten 

vinden we ook in Psalm 97.

De HERE is in wolk en duisternis gehuld. Denk aan de Sinai waar de HERE op de berg 

aan Mozes verscheen. Als Israël omhoog keek, naar de top van de berg waar de HERE 

was, dan zagen ze: wolken en donkerheid, storm en bliksem.

Aan de ene kant zag je aan die verschijnselen hoe imponerend de HERE is: vuur en 

storm en donkerheid. Op de Sinai was een God van de uiterste ernst. Een God voor wie 

Israël heel bang was. Ze zeiden tegen Mozes: Gaat u voor ons naar de HERE en spreekt 

u met Hem. Wij durven het niet. De HERE is zo ontzagwekkend.

Aan de andere kant verhulden die wolken en donkerheid de majesteit van de HERE 

ook. De HERE is immers licht en in Hem is geen spiertje duisternis. Hoe zouden mensen 

Hem ooit in al zijn licht en luister kunnen zien? Het zou ze verblinden. Welke sterfelijke 

en zondige mens kan naar de HERE zien zonder weg te schrompelen? De HERE omhult 

zijn stralende luister met wolken en donkerheid. Dat is niet voor niets. Hij is veel groter 

en heerlijker dan wij ooit bevatten kunnen! Hoe zouden wij Hem ooit kunnen nareke-

nen of Hem een advies kunnen geven dat Hij niet allang overwogen heeft? De hand op 

de mond voor deze God! Zijn plannen en gedachten gaan de onze verre te boven.

Recht en gerechtigheid

De HERE is Koning. Zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid (vs. 2).

Gerechtigheid: dat is het ‘beginsel’ waaruit de HERE regeert, zijn volk ten goede, trouw 

aan zijn verbond en aan wat Hij in zijn verbond aan ons heeft geopenbaard.

Recht: dat ziet op zijn concrete besluiten en uitspraken en maatregelen.

Gerechtigheid en recht vormen het fundament van zijn bewind. Die kenmerken zijn 

bestuur ook. Bij de HERE zit alles goed en staat alles op zijn plaats. Wij, die leven na 

Golgota, weten dat nog zoveel te meer dan de dichter van Psalm 97. In de dood van 

zijn Zoon heeft God zijn ultieme recht geopenbaard.

De HERE is rechtvaardig. En Hij wil ook dat wij het zijn. Hij wil dat wij Hem als recht-

vaardig erkennen: als de God die alles rechtgezet wil zien. Hij wil dat wij zijn recht en 

gerechtigheid dienen. Dat wij ons laten leiden door wat Hij zegt in zijn heilig en heilrijk 

Woord. Dat is de stijl van zijn koninkrijk!

Uit de hemel

In vers 3v zien we de HERE als het ware tot actie overgaan en naar de aarde komen: 

vuur gaat voor Hem uit, rondom verteert het wie tegen Hem opstaan.
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Vuur. Dan denken we aan het vuur dat van de hemel komt: de bliksem. Dat vuur tekent 

de ongenaakbaarheid van de HERE. Wie durft een vinger uit te steken naar een God 

die in zoveel vuur en majesteit neerdaalt?! Het vuur is ook onweerstaanbaar. Het 

verteert wie de HERE in de weg komt en Hem wil tegenhouden: die gaat eráán.

Gods bliksem flitst en verlicht de wereld. De aarde ziet het en beeft van angst als de 

God van de hemel en de God die ze kennen van de Sinai, neerdaalt. De aarde schokt 

en beeft waar de HERE komt. Zelfs de bergen, toonbeelden van onverzettelijkheid

– wie brengt ze ooit aan het wankelen, wie kan ze ook maar een meter verplaatsen? –: 

voor de HERE smelten ze weg.

Wie naar de hemel kijkt, als de HERE vandaar afdaalt, ziet Gods gerechtigheid en 

majesteit.

De hemel. Dat is een andere categorie dan waarin wij leven en denken! Wij leven in 

een wereld van wankele dingen. Maar de hemel staat vast van eeuwigheid. Wie krijgt 

haar ooit van zijn plaats? Wie kan de baan van zon en maan veranderen? Als je naar 

de hemel kijkt, kom je onder de indruk van de HERE die dat alles gemaakt heeft en 

bestuurt. Geen enkele ster blijft achter of is de HERE ongehoorzaam, als Hij ze roept. 

Aan de hemel toont God zijn trouw en macht (Ps. 119:91; Jes. 40).

De hemel. Daar staat de troon van God. Hoog verheven boven de aarde. Daar is 

Hij omgeven door zijn heilige engelen. Zijn boodschappers voor en rapporteurs over 

de aarde. Vanuit die hemel kijkt Hij neer op de aarde en is getuige van alles wat er 

gebeurt.

De hemel. Niemand kan er ooit onder vandaan vluchten. Ze is een betrouwbaar getui-

ge in elk rechtsgeding van de HERE. Als Hij de hemel oproept als getuige tegen je, 

hoef je je als mens niks te verbeelden (vgl. Deut. 4:26; 32:1; Ps. 50:4; Jes. 1:2).

In de hemel troont de HERE ver verheven boven alle menselijke chicanes en intriges. Hij 

is er onvatbaar voor onrecht en bedrog. Niemand die Hem van een eerlijk oordeel kan 

afhouden.

Als je naar de hemel kijkt, hoor je als het ware hoe rechtvaardig en trouw de HERE is. 

En je ziet hoe heerlijk en verheven Hij is. Je kunt bij de komst van de HERE niet naar de 

hemel kijken zonder diep, heel diep onder de indruk te komen van Gods majesteit en 

recht.

God spreekt recht

Als je Psalm 97 leest, ga je haast vanzelf denken aan de komst van de HERE op de 

jongste dag. Als Hij zijn vonnis vellen gaat en heel de wereld door zijn vuur gestraft en 
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gezuiverd wordt. Johannes vertelt in het boek Openbaring dat hij bij het zevende zegel, 

bij de zevende bazuin en bij de zevende schaal die wordt uitgegoten, uit de hemel 

bliksemschichten ziet komen en groot geraas hoort: donderslagen, een aardbeving en 

zware hagel (Op. 8:5; 11:19; 16:18-21). De HERE komt eraan om te oordelen! En Petrus 

kondigt aan dat heel de aarde op de jongste dag het vuur in gaat (2 Petr. 3:10-12).

Psalm 97 zingt van de HERE die komt om recht te spreken. Dat kunnen we voor ons 

uitschuiven naar de jongste dag. Maar we moeten niet vergeten dat de HERE nu al 

op zijn troon zit. Hij is Koning! Hij ziet alle dingen die hier op aarde gebeuren. Hij 

is nú al bezig zijn materiaal te verzamelen voor het oordeel straks! Niet pas aan het 

eind van de geschiedenis komen wij Hem onder ogen. Nu al leven wij voor zijn aange-

zicht. Hij weet hoe we ons opstellen in de maatschappij. Wat we doen met onrecht en 

klimaatverandering. Hij weet of we ons eigen belang en gelijk vooropzetten dan wel 

zijn koningschap erkennen. Hij ziet en hoort het overal als er in zijn schepping niet voor 

Hem gejuicht, maar tot Hem geschreeuwd wordt en gecrepeerd. Dat betekent niet dat 

Hij altijd meteen ingrijpt. De HERE heeft beloofd dat er niet weer zoiets zou komen 

als de zondvloed vóór de jongste dag. Maar niemand moet daaruit afleiden dat hij of 

zij ongestraft zich kan bezondigen aan geweld en terreur. Denk niet dat de HERE het 

geroep om eten en drinken, om gezond water, om geneesmiddelen niet zou horen. 

Denk niet dat Hij de bossen niet ziet treuren en de velden niet ziet verdrogen. Het is 

zijn schepping. Van kust tot kust is het zijn wereld. Wij bidden de Here om verlichte 

ogen van ons hart, waardoor we naar zijn heil kijken en naar onszelf en onze broeders 

en zusters. Laten we ook bidden om met zijn ogen naar de wereld te kijken! De wereld 

die Hij schiep. En waarheen Hij zijn Zoon zond, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet 

verloren gaat, maar eeuwig leeft (Joh. 3:16).

Afgoden

Gods oordeel maakt scheiding. Aan de ene kant staan in Psalm 97 zij die beelden 

aanbidden en zich beroemen op afgoden. Zij staan beschaamd en worden veroordeeld 

(vs. 7). Aan de andere kant staan Sion en haar dochters, dat zijn de andere steden van 

Juda, die leven rondom het altaar van de verzoening en die de HERE erkennen als de 

Hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven. Zij worden vrijgesproken 

en juichen om Gods vonnis (vs. 8 en 9).

Psalm 97 zet alles dus in de sleutel van een geding tussen God en de afgoden. Terwijl 

de HERE de hoogste op heel de aarde genoemd wordt, hoog verheven boven alle 
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goden (vs. 9), worden de afgoden ‘goden van niets’ genoemd (vs. 7). Ze lijken heel wat 

met hun uitstraling, hun prachtige tempels, alle loftuitingen van hun aanhangers, hun 

schijnbare macht. Soms lijken ze sterker dan Israëls God. Maar het zijn goden van niets. 

Ze voegen niets toe. Ze zijn door mensen bedacht en kunnen niet méér dan zij die hen 

maakten en vereren. Ze kunnen niet de schuld verzoenen waartegen mensen en volken 

steeds weer opbotsen. Ze kunnen niet de hunkering van de volken vervullen. Wie het 

van hen verwacht, komt met lege handen te staan zodra de HERE neerdaalt en gaat 

optreden.

Psalm 97 zingt over goden waar ook maar ter wereld. De HERE is immers Koning van 

heel de aarde. Hij is de hoogste op heel de aarde. Boven álle goden verheven (vs. 9). 

Niet alleen boven de goden die in Israël vereerd werden. Nee, wereldwijd is zijn macht. 

Hij pakt de diepste nood aan. De wortel van alle ellende. Want Hij is de God van 

Sion (vs. 8), van de tempel en de dienst van de verzoening. Hij is de Vader van Jezus 

Christus, het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt (Joh. 1:29).

Waar leef je voor? Voor wie leef je? Voor de levende en ware God, de Schepper en 

Koning van de aarde? Of voor goden die je uiteindelijk met lege handen laten staan? 

Die niet in staat zijn iets aan de wortel van de ellende te doen? Die niet meer kunnen 

dan de mensheid die ze uitdacht? Die maar moeten zien welke ontwikkelingen zich 

zullen doorzetten en welke niet?

Droge Sahel
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Dat geldt niet alleen van allerlei goden en ‘erkende’ godsdiensten. Het geldt ook van 

machten en belangen die door mensen vandaag als waren het goden op het schild 

worden geheven. Eigenbelang, vrije markt, concurrentiepositie, bescherming van 

de eigen handelszone, olie, terreur, orderportefeuille, aandelenbeurzen, technisch-

industriële vooruitgang, evolutionisme, groei waarvoor alles aan de kant moet, welzijn 

dat heilig is en waarop niks mag worden ingeleverd, zucht naar luxe en genot waar 

niemand aan mag komen, seksualisering enz. Goden maken we ervan. Maar Psalm 97 

ontmaskert ze: het zijn goden van niets. Wie het daarvan verwacht, komt bedrogen uit 

en druipt op de jongste dag beschaamd af.

We kunnen het nog sterker zeggen. Deze ‘goden’ laten je niet alleen met lege handen 

staan. Ze maken en vragen ook stuk voor stuk de nodige slachtoffers! Hoeveel ellende 

in mensenlevens wordt erdoor geschapen, in stand gehouden en vergroot? Je zult maar 

in een ontwikkelingsland wonen. Kindsoldaat of kindarbeider zijn. Je zult maar ziek 

zijn. Of lustobject. Je zult maar een kwetsbaar bedrijf hebben. Onbarmhartig zijn de 

moderne afgoden.

Soli Deo gloria

Tegenover deze afgoden zet Psalm 97 de HERE. Niet: de eendracht van de Verenigde 

Naties, de waarde van het milieu, het belang van een machtsevenwicht, een bleke idee 

van publieke gerechtigheid, of allerlei menselijke berekeningen en millenniumdoelstel-
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lingen. Met alleen maar plannen en krachten en cijfers van hierbeneden, hoe onmis-

baar en aansprekend ook, redden we het niet. Daar zit de zonde veel te diep voor. Daar 

is het bederf veel te wijd uitgestrekt en te ernstig voor. We kunnen de strijd niet aan 

zonder de HERE zelf. Op zijn ingrijpen en zijn oordeel komt het aan. Hij is de Koning op 

wie de aarde, alle volken van kust tot kust, zijn aangewezen voor hun heil en voor hun 

recht. Pas op zijn dag wordt alles rechtgezet. Pas daarna, als Hij de zonde weggebrand 

heeft, breekt een nieuwe wereld aan.

We moeten het dus ook niet van ons eigen presteren en onze eigen oplossingen 

verwachten. Politieke problemen, economische vraagstukken, sociale puzzels, ze zijn 

niet even in een handomdraai op te lossen. Ook niet met een paar vrome zinnen van 

een kansel of katheder. Geen regering krijgt ooit het lek volledig boven water. We 

maken zélf immers deel uit van het probleem. Wie van ons staat van zichzelf recht voor 

God? Moeten ook wij niet huiveren als we eraan denken dat het licht van Gods heilig-

heid óns leven en óns denken doorlicht? Als de Here ons voor zijn rechterstoel daagt, 

wie blijft dan overeind? In deze wereld hebben wij geen definitief soelaas te verwach-

ten. Elke oplossing schept nieuwe problemen.

Het is alleen de HERE die alle dingen recht kan zetten. De Allerhoogste zelf. De God 

van Sion, waar het altaar staat en het bloed van de verzoening stroomt. De Vader van 

Jezus Christus. Hij, voor wie de aarde beeft, als ze Hem ziet komen (vs. 4), Hij is het 

naar wiens komst Sion vol vreugde uitziet (vs. 8). 

Recht doen

Kunnen we bij alle onrecht en misstanden maar gewoon doen alsof onze neus bloedt? 

God moet het doen en wij kunnen toch niks?

Wie de HERE kent en liefheeft, weet wel beter! De HERE is Koning. De volmaakte 

Koning. De Koning die het recht handhaaft en onder wiens bewind er ook voor armen 

vrede is en welzijn. De God van profeten als Amos en Micha. De God van de wet van de 

Sinai. Als er één is die onrecht en zelfverrijking haat en die waakt over verdrukten als 

wezen, weduwen en vreemdelingen, dan is Hij het. Hij roept ons in zijn Woord tot liefde 

voor Hem en voor onze naasten, die door Hem geschapen zijn. En tot beheer van de 

wereld die Hij gemaakt heeft.

Wie deze God liefhebben, zo zingen de verzen 10-12, kunnen niet anders dan het kwade 

haten. Dat wat in Gods goede schepping is binnengedrongen door onze zonde. Hij waakt 

over wie Hem trouw zijn. Hij ziet hoe ze in de greep van de goddelozen kunnen zijn. 

In het donker van deze wereld steekt Hij voor hen het licht aan. Hij zaait het voor hun 
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voeten, zodat ze kunnen functioneren en blij kunnen zijn. Dat licht trap je toch niet uit?!

In Christus

Bij de HERE horen kan niet gaan zonder dat je zijn recht en gerechtigheid in praktijk 

brengt. Het kan niet gaan zonder dat je oog hebt voor degenen voor wie Hij in het 

bijzonder zorgt en die Hij in de greep van de goddelozen ziet zitten. Tot deze God heb 

je immers alleen toegang in Christus. En Hij is de Levende die aan en in de zijnen 

werkt. Hij is het die ons leven daadwerkelijk vernieuwt. Hij doet ons het kwade haten, 

waarvoor Hij sterven moest. Hij maakt ons vrij van leugen en bedrog die Hem een 

gruwel zijn. Hij doet ons trouw en recht betrachten in de navolging van Hem. Alleen in 

verbondenheid met deze levende Christus kun je in Gods heiligdom komen feestvieren 

(Ps. 24)! Hij maakt het feest. Niet voor macho’s en zelfverzekerden. Maar voor ‘recht-

vaardigen’! Voor hen die hun heil en leven in Christus, de Rechtvaardige, zoeken.

De psalm begon in vers 1 met: ‘De HERE is Koning – laat de aarde juichen, laat vreug-

de heersen van kust tot kust.’ Dat is Gods bedoeling als Schepper. Maar in deze wereld 

kwam de zonde, het onrecht, het kwaad. Toch komt de HERE waar Hij wezen wilde. 

Hij geeft er zijn eigen en enige Zoon zelfs voor prijs aan de kruisdood. Daarom kan de 

psalm eindigen met de oproep: ‘Verheug u, rechtvaardigen, in de HERE, en breng hulde 

aan zijn heilige naam.’ De weg daarnaartoe is Christus. In Psalm 97 staan woorden als 

‘verheugen’ en ‘vreugde’ immers niet alleen in vers 1 en vers 12, aan begin en eind van 

de psalm, maar ook in vers 8: Sion hoort het en verheugt zich. Sion: de stad en de berg 

van de tempel. Waar het altaar stond, dat naar Christus verwees en naar zijn offer. 

Vreugde is er alleen door het bloed van het kruis. Niet de hoogmoedigen, maar de 

zachtmoedigen zullen de aarde beërven.

Biddend

De verzoening door Christus en de inwoning van zijn Geest kunnen en mogen niet 

zonder gevolgen en uitwerking blijven. Ze zetten aan tot een leven dat past bij de 

HERE die Koning is van heel de aarde en haar eens zal oordelen: het kwaad haten, 

trouw zijn, recht doen – over heel de linie, ook in de samenleving!

Dat betekent niet dat er één-twee-drie wat vuistregels te geven zijn voor onze opstelling 

in de wereld van vandaag en de wereldwijde nood. We moeten af van de idee dat voor 

kerkmensen en christenpolitici alle problemen met een handomdraai of aan de borrel-

tafel zijn op te lossen. Dan onderschatten we de zonde en overschatten we onszelf. Het 
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is een zaak van gebed, van veel gebed, en van samen nadenken, intensief nadenken, 

over onze eigen verantwoordelijkheid, sociaal en internationaal. Daaraan mogen we 

ons niet onttrekken. Juist wie rechtvaardig is in Christus, moet zijn gezindheid tonen 

en verlangen naar wat Hij wil zien. Wij zijn onder invloed van bevrijdingstheologie en 

marxisme misschien wat bunzig geworden van dit soort zaken. Maar laten we toch niet 

de zorg voor trouw en recht laten annexeren door links en door vrijzinnigheid. Laten we 

ons richten op wat de HERE wil. Ook op dit punt. En waar we dat serieus doen, zullen 

we onze gemeenschappelijke schuld en onmacht beseffen, en uitroepen: Heer, ontferm 

U. Ontferm U over deze wereld, oost en west, noord en zuid. En ontferm U ook over ons. 

Zie ons aan in Christus en in Hem alleen. En leer ons om ook in politieke keuzes uw 

weg te willen gaan. Leer ons dat we ons in U verheugen.

HERE, U bent Koning. Geef dat we dat bekendmaken aan de volken, ook heel ver weg. 

U bent Koning: geef dat we zelf daaruit leven, heel dichtbij. Ontvang de hulde die wij 

brengen aan uw heilige naam. Want die moet geprezen worden. Van nu aan tot in 

eeuwigheid.

VR AGEN VOOR DE BESPREKING

1. In het begin van dit hoofdstuk is een aantal cijfers doorgegeven. Kunt u nog meer zorg-

wekkende gegevens op tafel leggen? Denk ook aan de aantasting van de schepping.

2. Kunt u achter alle cijfers de macht van afgoden concreet signaleren? Waar blijkt hun 

kwalijke karakter?

3. Kunt u aangeven hoe juist het dienen van de HERE heilzaam is voor de mensen in de 

wereld? En wat betekenen Gods recht en gerechtigheid voor ons beheer van de schep-

ping?

4. Tip voor de inleider: 

De Micha-campagne (zie: www.michacampagne.nl) sluit aan bij de millenniumdoelstel-

lingen van de VN. De reformatorische hulpverleningsorganisatie Woord & Daad is daar 

kritisch over. De verbinding met de politiek vinden ze riskant. Het moet ook niet gaan 

om het halen van doelen, maar om het profetisch inbrengen van waarden. De doelen 

houden volgens W&D te weinig rekening met gebrokenheid en zonde. Om de doelen 

te halen wordt fors ingezet in China en India: men heeft geen verbeteringen in Afrika 

nodig om zijn wereldwijde doelen te halen en de mensen daar worden dus het kind van 

de rekening. Het halen van cijfers wordt belangrijker dan het helpen van mensen waar 

dan ook (Jan Lock, ‘De doelen van deze campagne zijn te utopisch’, artikel d.d. 4 sep-

tember 2006 op de website van Woord&Daad). Wat vindt u van dit alles?

5. Kunt u aangeven wat de in dit hoofdstuk behandelde zaak te maken heeft met uw 
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geloof in Christus en met het werk van zijn Geest?

6. Wat vindt u in de kerk een groter gevaar: ‘activisme zonder geestelijke diepgang’ of 

‘niksdoen uit gemakzucht’? Wat vindt u voor uzelf een groter gevaar?

7. Wat betekent de materie van dit hoofdstuk voor uw eigen leven? En wat voor ons kerke-

lijk leven? Hoe sterk weet u zich verbonden met Gods kerk en werk wereldwijd?

1. Bij dit hoofdstuk ben ik zeer gestimuleerd door K. Schilder, Verzamelde werken 1917-1919 (bezorgd door W. van der 

Schee, De Vuurbaak Barneveld 2004, p. 82-94 (‘Dat zij menschen zijn’).

Vluchtelingenkamp
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6. Mensen voor Gods aangezicht
... zij moeten weten dat ze mensen zijn.

(Psalm 9:21b)

Hoe kijken wij naar de mensen om ons heen? Hoe benaderen we hen? Wat zouden 

we hun willen leren over zichzelf? Niet alleen mensen die we goed kennen of met wie 

we bevriend zijn. Maar ook mensen die anders zijn dan wij en die we misschien wel 

als bedreigend ervaren. We denken over die vraag na aan de hand van Psalm 9. Eerst 

maken we een paar opmerkingen over het geheel van de psalm. Daarna zoomen we in 

op het slot.1

Situatie

David en zijn volk hebben het zwaar te verduren gehad. Volken van rondom hadden 

huisgehouden in Israël. En niet zuinig ook. Het volk was bang in elkaar gedoken en 

had zich zo klein mogelijk gemaakt om maar aan de ellende te ontkomen. Verdrukt, 

zwak, nederig waren ze geweest. Ze hadden hun nood uitgeschreeuwd.

De HERE heeft redding gebracht. De vijanden deinzen terug, ze komen ten val en 

vergaan onder Gods blik alleen al (vs. 4). Ze zijn definitief op de terugtocht. Het gaat 

met hen niet steeds hoger, maar ze zijn op weg naar het dodenrijk (vs. 16-18).

Toch is alle leed nog niet geleden. De volken kunnen Israël zomaar weer bedreigen. 

Psalm 9 eindigt niet voor niets met een gebed: Sta op, HERE, laat de macht niet aan 

mensen. Laten de volken berecht worden in uw aanwezigheid. Jaag ze angst aan, 

HERE. Laat ze voelen dat ze maar mensen zijn. En tegen U niet op kunnen.

Het geheel van de psalm

De psalm als geheel is een danklied. Geen klaaglied of smeekbede, maar een psalm 

waarin de HERE gedankt en geprezen wordt om wie Hij is en om wat Hij gedaan heeft. 

Die blijde toon valt op. Want er zijn nog altijd vijanden. Maar David dankt! Zijn lied 

staat in de toonzetting van dank, vertrouwen, verwachting, en eer aan God. De HERE 

is een burcht. Ook als moeite en gevaar nog niet definitief geweken zijn. David weet 

hoe de HERE in het verleden geweest is. En hij heeft gezien wat de HERE nu aan het 

doen is. Het geeft hem reden om te danken. Wij leven in de tijd na Christus’ lijden, 

opstanding en verheerlijking. Wat heeft de HERE in Hem al een grote dingen gedaan! 
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Hoeveel temeer geeft dat ons reden om te leven in dankbaarheid, blijdschap en 

vertrouwen.

In de psalm wordt de HERE bezongen als Koning en Rechter. De HERE heeft op zijn 

zetel plaatsgenomen en zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast. Niemand kan eraan 

voorbij. Niemand kan eromheen. Zijn tribunaal is volstrekt eerlijk. Hij wreekt het kwaad 

en Hij laat de nederigen niet aan hun lot over. Hij doet recht. En Hij zal dat laten 

merken: is het niet nu, dan later, op zijn dag. Ook ons leven speelt zich af voor Gods 

ogen. Eens zal Hij rekenschap vragen en alles rechtzetten. We zijn onderweg naar de 

jongste dag.

In de psalm gaat het over wat Israël heeft ondervonden van de kant van de volken 

rondom. Ook over die volken spreekt de HERE recht. Voor zijn rechterstoel moeten niet 

alleen de kerk en de kerkmensen en de christenen verschijnen, maar álle mensen. Ze 

leven in zijn wereld. Als ze Hem niet dienen, wordt dat door David getypeerd als een 

‘God vergeten’ (vs. 18). O zeker, sinds de tijd van Abraham hebben ze zijn verbond en 

woorden niet meer leren kennen (Deut. 4:5-8; 7:6; Ps. 147:19,20). En toch is hun zonde 

dat ze ‘God vergeten’. Al die mensen en machten over wie we in journaals horen en in 

kranten lezen, al die mensen en machten die het nieuws beheersen, ze kunnen geen 

van allen om de Here heen. Ook al erkennen ze Hem niet en ook al moeten ze niets 

van Hem hebben. Wij leven in de wereld van God! Ook zijn strafhof is internationaal. 

Wereldwijd!

Gebed

De psalm loopt uit op een gebed tot de HERE om de volken van rondom, die Israël 

bedreigd hadden en nog steeds bedreigden, aan den lijve te laten ervaren dat ze ster-

velingen zijn (NBG-’51). Dat ze mensen zijn (Statenvertaling en NBV).

Het is duidelijk wat er in het geheel van de psalm met dit gebed bedoeld wordt. Laat 

de volken die ons benauwen, voelen dat ze maar mensen zijn. Stervelingen. Meer niet. 

Ze gedragen zich alsof ze zich alles kunnen permitteren, alsof ze nergens bang voor 

hoeven zijn. Maar doe ze voelen, HERE, hoe kwetsbaar ze zijn. Oordeel ze, HERE God. 

Laat zien wie U bent en laat ze merken dat ze tegen U niet op kunnen. Maak een einde 

aan hun macht.

Vergeleken bij God

De volken moeten weten dat ze mensen zijn. Allereerst in vergelijking met de HERE 
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zelf. Hij is God. Heilig en almachtig. Hij troont boven de wereld in zijn glorie. Wat zijn 

bij Hem vergeleken die volken? Ja, wat zijn wij, mensen, vergeleken bij Hem? Zie ik de 

hemel, het werk van uw vingers, zingt de dichter van Psalm 8, de maan en de sterren 

door U daar bevestigd, wat is dan de mens, de sterveling, dat U naar hem omziet? Bij 

Gods glorie zinken wij, mensen, in het niet.

Wat zijn wij vergeleken bij de eeuwige God? Onze dagen zijn als het gras. We zijn als 

een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek 

waar hij stond, kent hem niet meer. Wij, mensen, staan tegenover God als mensjes 

uit het stof getogen (Ps. 103:14-16). En tot stof keren we ook weer. Na een leven dat 

weinig meer dan een ademtocht duurt!

Voor ons die na Christus leven, is er alleen maar méér stof tot verwondering. Wie zijn 

wij als we Gods wijsheid zien? Wie in het geloof ziet welke weg tot verlossing de HERE 

heeft uitgedacht, is diep onder de indruk. Allemaal even wonderlijk. Redding door een 

gekruisigde! Redding voor wie bij de wereld niet meetellen! Redding door het bloed 

van Gods eigen Zoon, die mens werd. Wie heeft dit ooit kunnen bedenken?! Het dwaze 

van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen (1 Kor. 1).

Niet meer dan mensen! Dat geldt ook van de meest angstwekkende machten. Wij zien 

ertegen op en zijn er bang voor. Wat breken ze nog allemaal af? Wat voor verwoestend 

werk zullen ze doen? Maar de HERE heeft hun een beperkte tijd gegeven. De macht 

van duivel en antichrist gaat voorbij. Alles wat de duivel in het geweer kan brengen, 

het zijn niet méér dan mensen! En menselijke dingen. Tegen de HERE beginnen ze 

niets. Bij Hém zijn wij daarom veilig! Dat doet ons vrijmoedig en blijmoedig in de 

wereld staan.

Dat is wat anders dan pedant en arrogant. Want het geldt ook voor onszelf: niet meer 

dan mensen! Belijden wij Gods soevereiniteit en buigen we voor Hem? Of trekken we 

telkens weer een grote broek aan en roepen we Hem ter verantwoording? Moet Hij, de 

Verhevene en Heilige, rekenschap afleggen tegenover ons, kleine en sterfelijke mensjes? 

Doe ons beseffen, HERE, dat wij maar mensen zijn.

Vergeleken bij onze schepping

Niet alleen in vergelijking met onze God zijn wij maar kleine, zwakke mensjes. We zijn 

het ook in vergelijking met hoe we als mensen geschapen zijn.

In Genesis 1 heet de mens ‘Adam’. Hij was gemaakt uit stof, uit aarde. Tegelijk was hij 

door God hoog bevoorrecht. God zelf blies hem immers de levensadem in de neus. God 

schiep de mens ‘als zijn evenbeeld’. Dat staat in Genesis 1 van geen enkel ander schep-
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sel. Alleen van de mens. Die werd zodanig door God geschapen dat hij met God in een 

verbond kon leven. Als enige van de schepselen was hij gemaakt om God te kennen, 

Hem lief te hebben en eeuwig met Hem te leven om over alle schepselen te regeren en 

Hem te loven en te prijzen (HC antw. 6). De mens kreeg in het beheer en de ontwik-

keling van wat God geschapen had, een heerlijke taak en bestemming. Onderkoning. 

Kind van God. Geschapen voor de eeuwigheid.

Aan die hoge standaard zijn wij, mensen, bij de zondeval ontzonken. Typerend is de 

naam die Set, de zoon van Adam, aan zíjn zoon geeft: Enos (Gen. 4:26). Dat betekent 

ook ‘mens’. Maar dan: zwakke mens, sterfelijke mens. Het is dát woord dat Psalm 9 

gebruikt voor mens: Enos, sterveling. David zingt: Laat de volken aan den lijve onder-

vinden dat ze mens zijn. Dat ze Enos zijn: zwakke mens, sterveling. Niet meer de mens 

van het paradijs, gezegend beeld van God. Maar de mens zoals die door de zonde is 

geworden. De mens die afscheid genomen heeft van God. En die door eigen schuld zijn 

luister is kwijtgeraakt en zijn zegen verspeeld heeft. De mens die nog wel mens is, maar 

rebel tegen God is geworden. Dood door zonden, schrijft Paulus. Van nature bloot-

staand aan Gods toorn (Ef. 2:1-3).

God heeft ons, mensen, met kostelijke gaven gemaakt. En we zijn door Gods goed-

heid nog altijd tot veel in staat. God maakt de schepping niet ongedaan! Er is en er 

wordt in Gods schepping van alles ontdekt met door God geschonken inzicht. Maar 

voor hoogmoed, zelfverzekerdheid of voor maakbaarheidsdenken is geen enkele reden. 

Want de Bijbel leert dat we zondaren zijn geworden. We hebben Gods werk bedorven. 

Voordurend stuiten we op onze zondigheid en de voor ons onoplosbare gevolgen ervan. 

We zijn geen Adam meer. We zijn Enos geworden. Alle wetenschap en techniek, tot 

hoeveel ze ook in staat zijn, ze dragen de sporen van zonde, vloek en verduistering van 

ons verstand. Ze kunnen indrukwekkende oplossingen bedenken, maar altijd weer blij-

ken die nieuwe problemen op te roepen. Daarom is het dwaas als men God verwerpt, 

van geloof niets moet hebben, en al zijn kaarten zet op wetenschap en techniek, op 

militaire en economische macht. Als men spottend neerkijkt op die achterlijke chris-

tenen met hun geloof en hoog opgeven van ‘zijne majesteit de mens’. Laat de volken 

weten, HERE, dat ze maar mensen zijn!

Niet meer dan een ander

Het afscheid van God bij de zondeval resulteerde ook in een afscheid van de mede-

mens. Sinds de zondeval is de ene mens een gevaar voor de andere (Rom. 3:13-18). Ook 

dat bleek bij de volken waarvan David zingt in Psalm 9. Zij hadden zich voorgedaan 
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als konden ze met Israël doen wat ze wilden. Zij hadden zich superieur gewaand. Ze 

hadden zwakken en armen doen kermen en schreeuwen van onrecht. Alsof ze mensen 

van een beter ras waren...

Laat de volken weten, bidt David, dat ze zelf ook maar mensen zijn. Dat er voor haat 

of racisme op welke basis dan ook, geen enkele rechtvaardiging is. Dat de ene mens 

nooit beter is dan de andere. Of het ene ras superieur aan het andere. Er is geen reden 

om neer te kijken op mensen die er ellendig aan toe zijn. Integendeel. Laat iedereen 

weten, HERE God, dat wij allemaal mensen, stervelingen, zijn. En dat niemand van ons 

de ander iets te verwijten heeft of zich van hem distantiëren kan. Allen zijn we mensen. 

Mensen van ná de zondeval.

Het is daarom beschamend dat er landen zijn waar mensen geen kans op een normale 

loopbaan hebben of zelfs uit de weg worden geruimd, puur en alleen omdat ze lastig 

zijn, of tot een ander ras behoren. Zoals het ook dieptreurig is als in onze samenleving 

de ene mens meer lijkt mee te tellen dan de andere. En we onbewogen blijven onder 

wat mensen kan worden aangedaan. Denk aan de spreekkoren in de stadions, het 

de andere kant uitkijken bij onrecht en zinloos geweld, het neerzien op hen die niet 

hebben wat wij hebben: gezondheid, een dak boven het hoofd, geld, onze huidskleur. 

Doe ons, HERE, ook in de kerk beseffen, dat we allemaal maar mensen zijn. En dat er 

bij U geen übermenschen zijn. Geen betere rassen dan anderen. Geef dat we ook niet 

vanuit zo’n houding zending en evangelisatie bedrijven. Geef dat onze vermeende 

westerse en blanke superioriteit het evangelie van uw genade niet in de weg staat.2 Uw 

genade, waarvan we het allemaal als mensen moeten hebben. Als blanken en wester-

lingen en gereformeerden niet minder dan andere mensen! Doe ons allen beseffen dat 

we maar mensen zijn. En dat niemand zich boven een ander verheffen mag.

Oordeel

Laat de volken weten dat ze mensen zijn. Eens moeten ze zich voor God verantwoorden.

Er is in deze wereld niet alleen haat en nijd en vervolging en vijandschap jegens Gods 

zaak en volk. Er gebeuren in deze wereld ook aansprekende dingen. Deze wereld is 

Gods wereld. En de HERE schept duidelijk ruimte voor de voortgang van zijn evangelie. 

Hij laat zijn luister zien in wat Hij gemaakt heeft en doet. Mensen werken met gaven 

en capaciteiten die ze van God ontvangen hebben. De Here laat hen van alles vinden 

en ontsluiten in zijn schepping. Mensen ontdekken wat werkt en voldoening geeft. Ze 

weten zich op elkaar aangewezen om er iets van te maken. Er gebeuren in de wereld 

dingen die Gods kinderen kunnen beschamen.

2. Zie hiervoor bijv. C.J. Haak, Gereformeerde missiologie en oecumenica, p. 15-30.
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Toch noemt de Bijbel de wereld die van God los is, een wereld die in het duister ligt 

en zonder hoop is (Ef. 2 en 4). Dat komt door haar diepste nood. David geeft van de 

volken rondom, die machtiger waren geweest dan Israël, immers een treffende typering. 

Hij noemt ze volken die ‘God vergeten zijn’ (vs. 18). Dat is er inderdaad aan de hand, 

overal waar men God niet kent. Hij heeft alle mensen geschapen. Ze leven en werken 

in zijn wereld. Hij regeert ook hun bestaan en laat Zich daarin niet onbetuigd (Hand. 

14:17). Hij heeft zijn zon over hun akkers doen opgaan en door zijn regens ook aan 

hen vruchtbaarheid gegeven (Matt. 5:45). Zijn evangelie wordt verkondigd en zoekt 

ook hen. Hij wil dat allen tot bekering komen (1 Tim. 2:4). En toch rekenen zovelen 

niet met Hem en met Christus. Ze zijn een wereld zonder God (Ef. 2:12). Ze hebben 

hun Schepper verworpen (Rom. 1). Dat stelt hen schuldig. En daarover hebben ze zich 

eens te verantwoorden. Op Gods dag. Als Hij de hele wereld en alle mensen vonnis-

sen zal. Dan zal Hij hun vergelden naar hun opstelling tegenover Hem en zijn Zoon: 

de eeuwige dood aan lichaam en ziel voor wie hoogverraad hebben gepleegd jegens 

de allerhoogste Majesteit (HC antw. 10). Wie als mens voor God staat in eigen kracht, 

draagt de dood in zich. Hij is voor de eeuwigheid geschapen, maar het is door zijn 

vergeten van God een rampzalige eeuwigheid geworden. Redding is er alleen in Jezus 

Christus, de enige, absoluut enige bemiddelaar tussen God en mensen (1 Tim. 2:5,6). 

Op Hem is iedereen aangewezen. Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding 

biedt (Hand. 4:12).

We leven als mensen heen naar Gods dag. De dag dat God en Christus zullen recht-

spreken over levenden en doden. Is dat een werkelijkheid voor ons? Denken we ons 

in hoe wijzelf voor God zullen staan? Het kan nooit in eigen kracht, maar alleen als 

wij ons beroepen op Christus’ werk! Realiseren we ons wat het betekent voor allen in 

de wereld die God vergeten zijn? Ze hebben een ziel voor de eeuwigheid te verliezen. 

Geloven we dat zij en wij mensen zijn? Met alle ernst van dien, als we voor de hemelse 

Rechter moeten verschijnen? Geloven we echt dat er voor ons, mensen, maar één 

Redder is? En stuurt dat ons missionair beleid?

Geen zelfredzaamheid

Dat laatste spitsen we nog wat toe.

Laat de volken weten dat ze mensen zijn. Laat ze weten dat ze stervelingen, zondaars, 

zijn. Dat betekent ook: zichzelf verlossen kunnen ze niet. Hoe kun je ooit als ‘alleen 

maar mens’ opbrengen wat God van je wil en wat Hij je oplegt?! Hoe kun je overeind 
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blijven als de Heilige en Verhevene zijn welverdiende straf aan je voltrekt (Nah. 1:1-6)?! 

Daar komt niemand die alleen maar mens is, ooit onderuit (Ps. 49)! Dat is een eeuwige 

straf.

Toch proberen velen het wel: zichzelf verlossen. Zelf de wereld bevrijden en een heil-

staat realiseren. Zelf hier en nu al een goed leven op poten willen zetten. In religies zie 

je hoe mensen proberen vrede te stichten met hun god. Door rituelen of door offers of 

door presteren of door gehoorzaamheid proberen ze hun god vriendelijk te stemmen en 

te vriend te houden. Het maakt de mensen tot bange slaven! Hoeveel religie wordt niet 

door angst beheerst?

Soms vind je het zelfs onder kerkmensen. De idee dat je zelf, door eigen vroomheid en 

eigen gereformeerdheid, de band met God moet herstellen of bewaren. Alsof het niet 

Christus en zijn Geest zijn die uit pure genade ons telkens weer een schone lei bij God 

geven, en nieuwe inzet om Hem te dienen.

Maar – Gode zij dank! – hoeven we in de kerk niet onszelf overeind te houden. We 

mogen leven uit Gods genade. Wij hebben een God die genadig is. Die zijn eigen 

en enige Zoon gegeven heeft. Die daarin volstrekt uniek is. Er is geen God zoals Hij! 

Bij Hem hoeven we niet af te knappen op eigen onvolmaaktheid en alle moed op te 

geven omdat toch niet lukt wat we zo graag willen. Wij zijn inderdaad maar mensen, 

die falen. Maar de drie-enige God is het die ons redt. Hij is God: heilig en genadig en 

trouw. Hij is ons heil. En in Hem vindt ons hart zijn zekerheid.

Geen untermenschen

Laat de volken weten dat ze mensen zijn. Tot dusver betekende dat: laat ze weten dat 

ze ‘maar’ mensen zijn. Hoe machtig misschien ook, het zijn ‘maar’ mensen. Dat is ook 

de setting van onze tekst in deze psalm.

In deze psalm zingt David door de Geest van Jezus Christus (2 Petr. 1:21). Dankzij 

Davids Zoon en Heer valt er méér te zeggen. ‘Laat de volken weten dat ze mensen zijn.’ 

Ze zijn niet méér dan dat, maar ook niet minder! In Christus straalt er licht van God 

voor zijn mensen. Al ben je er nog zo beroerd aan toe, al ben je nog zover van God weg 

gedwaald, je bent toch mens! Een mens door God geschapen. Je mag aan de stan-

daard van het paradijs ontzonken zijn, je roeping is nog altijd om mens van God te zijn. 

Om Christus’ wil is God verdergegaan met zijn schepping en met zijn mensen. Je doet 

jezelf als mens geweld aan als je dat ontkent.

Je bent geschapen als Gods evenbeeld. Daarom kun je als mens nooit blanco of 
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neutraal tegenover God in de wereld staan. Je komt  óf je roeping na, óf je verwerpt 

die. Je kunt er niet onderuit dat je als mens op God betrokken bent. Je bent onomkeer-

baar religieus (C.J. Haak). Je bent geen selfsupporting individu. Je staat voor God. Als 

mens met een opdracht. Een opdracht van Godswege. Die om een antwoord vraagt. 

Een antwoordend leven. Je bent als mens geen verzameling driften en instincten. Als 

je je daardoor laat drijven, functioneer je beneden je stand. Je hebt te leven, gedreven 

door de liefde van Christus.

Mensen om je heen kunnen daar ook nooit onderuit: dat je geschapen bent als Gods 

evenbeeld (Jak. 3:9). Ze kunnen je nooit je verantwoordelijkheid afnemen. Ze kunnen 

maar niet met je doen wat ze willen. Je bent méér dan een speelbal voor anderen. Je 

bent méér dan je onmacht, méér dan je beperking, méér dan je schuld. Laat je daar ook 

niet toe beperken. Er zijn geen untermenschen. Er zijn géén mensen die minder waard 

zijn dan anderen. Het is in het evangelie eerder omgekeerd. Veeleer is wat voor de 

wereld niet meetelt, zegt Paulus, door God uitverkoren. Hij kiest uit soevereine genade 

uit wat voor de wereld zwak lijkt (1 Kor. 1). Daarom kan God toornen over wie zwakken 

uitbuit en kwetsbaren vernedert. Hij waakt over armen, over vreemdelingen, over wedu-

wen en wezen, over hen die als kind uitgebuit of voor een leger geronseld worden. Hun 

heil is kostbaar in zijn oog.

In mensen behagen

Laat de volken weten dat ze mensen zijn. Na de komst van Christus beluisteren we 

daarin een nog veel diepere klank. Want onze Heiland werd zelf mens! Een mens 

van vlees en bloed. Om mensen te redden. Mensen in wie God een welbehagen had 

en heeft. Zoals de engelen zongen in de kerstnacht: eer aan God in de hemel, vrede 

op aarde, in mensen welbehagen (Luc. 2:14, NBG-’51). God heeft zijn wereld lief. En 

Hij wil dat in deze wereld zondaars niet verloren gaan, maar zich bekeren en leven. 

Hebreeën 2 schrijft dat God uiteindelijk niet begaan is met de engelen (tegen wie wij 

zo hoog opkijken!), maar met zijn mensenkinderen. Om ménsen in Gods luister te doen 

delen, moest Gods eigen Zoon mens worden en werd Hij dat ook. Een mens van vlees 

en bloed. Om de dood in zijn eigen hol op te zoeken en ermee af te rekenen.

Laat de volken weten dat ze mensen zijn. Mensen op wier geloof en redding de komst 

van Christus gericht was. God wil met ménsen leven in zijn verbond. Dat is zijn welbe-

hagen.

Daar hoef je geen speciaal soort mens voor te zijn. Christus kwam om voor goddelozen 

te sterven, om zondaars te redden, om vijanden met God te verzoenen. Wie zichzelf 

in dat weinig verheffende profiel herkent, en wie dat ook eerlijk toegeeft en concreet 

en zonder reserve aan de Here belijdt, en wie ernaar verlangt om daarvan verlost te 
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worden, die víndt Gods ‘mensenliefde’. Een liefde uit pure genade. En daarvan word je 

een ander mens. Een nieuwe mens, een nieuwe schepping. Een mens die voor God wil 

leven.

Kijk in Psalm 9: wie delen er in Gods gunst en bescherming, wie ontvangen van Hem 

leven en eer? Niet de mensen die kunnen doen wat ze willen en anderen de ogen 

uitsteken met eigen presteren. Maar de mensen die de HERE kennen, die op Hem 

vertrouwen, die Hem zoeken in hun gebed (vs. 11). Die zich niet groter voordoen dan ze 

zijn of van zich afslaan. Maar de nederigen (vs. 13), de zwakken en de armen (vs. 19). 

Ze hebben niks te bieden... of God moet het hun geven! Dat is het profiel van Gods 

kinderen. Van Gods volk.

Dit evangelie moet de wereld in. Naar de volken. Naar de mensen om ons heen. Laten 

we met Paulus in 1 Timoteüs 2 bidden voor alle mensen. En laten we eraan werken dat 

het evangelie van Christus, de enige Redder voor mensen, de volken bereikt. Dat ze te 

horen krijgen dat ze ménsen zijn. Mensen in wier bekering God behagen heeft! Mensen 

voor wie in Christus, en in Hem alleen, leven is.

Naastenliefde

Laat de volken weten dat ze mensen zijn. Laat óns ook weten dat zij mensen zijn!

Niemand is te min om te beminnen en bemind te worden. God beveelt de mensen 

elkaar lief te hebben. Mensen zijn geen losse, op zichzelf staande individuen zonder 

enige relatie. Van het begin af aan is de mens aangelegd op het leven en samenleven 

met anderen. Daarzonder ben je geen mens zoals God het bedoeld heeft. In zijn verlos-

sing plaatst Hij je dan ook weer in een gezin, zijn gezin. En wijst Hij je een plaats in 

zijn wereld. Niet voor niets wordt in de Bijbel aan het gebod om God lief te hebben, 

verbonden het gebod tot naastenliefde. De liefde van God draagt zijn vrucht in onze 

liefde tot God en tot de naaste (1 Joh. 4). Dat hangt zozeer met ons mens-zijn samen, 

dat Christus kan zeggen: heb uw naaste lief als uzelf; doe met hem zoals u wilt dat 

men met u doet.

Die naastenliefde wordt door Christus uitdrukkelijk niet beperkt tot hen die al vrien-

den zijn of volksgenoten of eensgezinden. Heb zelfs uw vijanden lief, zegt Hij in de 

Bergrede. En zegen wie u vervloeken. Ook dat zijn mensen, over wie God zijn zon laat 

opgaan (Mat. 5:43-48).



75

Mensen voor Gods aangezicht

Wat de Here vraagt, is onbaatzuchtige liefde. Liefde die zich niet verheugt in de 

kwetsbaarheid en het ongeluk van de naaste, maar zich geroepen weet tot hulp in die 

omstandigheden: tot ontferming. Een ontferming waarin je niet maar wat voor je naas-

te doet, maar waarin je naaste bent. Het is een liefde die vrucht is van Gods zoekende 

en gevende liefde. Een liefde die hartelijk is en gunnend, maar niet vrijblijvend en ook 

niet zonder de bijbelse pit van het bewaren van Gods geboden. Het gaat om een liefde 

die vrucht is van Christus’ liefde voor mensen, die weerspiegelt en daarnaar drijft.

Daar hebben we onze handen meer dan vol aan. Daarvoor moeten we ze vouwen. Om 

te bidden tot Hem die anders is dan mensen, en die ook tot oneindig veel meer in staat 

is.

VR AGEN VOOR DE BESPREKING

1. Tip voor de inleider: 

Kunt u de mens van vandaag wat nader omschrijven? Denk aan: verminderde loyaliteit 

aan afkomst en levensverbanden; de centrale rol van beeld en beleving; de ontwikke-

lingen van globalisering en privatisering en de kaalslag van het middenveld; de (on)-

waarde voor de moraal van waarden en normen, van doelen en middelen, van emoties 

en driften, van identiteit en houding; een consumptieve houding die zwalkt tussen 

mondigheid en manipuleerbaarheid; het afzweren van een exclusieve waarheid en de 

spanningen van de pluraliteit; de effecten van de genotzucht voor offervaardigheid, 

dienstbetoon en groepscodes; de opdeling van het leven in autonome segmenten; flexi-

biliteit en spiritualiteit, antidogmatisme en anti-institutionalisme; hang naar authenti-

citeit en charismatisch leiderschap.

2. In hoeverre herkent u zichzelf in de omschrijving die u hiervoor gaf? En uw kinderen? 

Wat vindt u positief en wat negatief?

3. Op wat voor type mens richten de media zich? En wat is volgens hen de ideale mens? 

Hoe verhoudt zich dit tot de Bijbel?

4. Wat is de mens waarvan onze overheid in haar beleid uitgaat? Hoe verhoudt zich dat 

volgens u tot de werkelijkheid?

5. Tip voor de inleider: 

Stefan Paas wijst in zijn boek Vrede stichten als kernwaarden voor het publieke debat 
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aan: vrijheid en gelijkheid. Hoe kan het christendom hieraan een unieke, eigen uitwer-

king geven? Wat vindt u ervan om als kernwaarden (ook) te zien: realiteitsbesef, gerech-

tigheid en liefde? Hoe verhouden die zich tot vrijheid en gelijkheid?
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7. Het goede doen voor iedereen
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor 

onze geloofsgenoten.

(Galaten 6:10)

Wat is onze christelijke taak naar onze naasten? In voorgaande hoofdstukken ging het 

om onze verhouding tot andere religies en om onze opstelling tegenover de overheid. 

Maar hoe hebben we in het gewone en brede leven te opereren? Hoe ben je daar chris-

ten? En kerk? Moet onze hoogste doelstelling zijn dat men ontdekt dat christenen ook 

‘gewone mensen’ zijn? Moeten we streven naar kerstening en verkerkelijking van de 

samenleving?

Een gedeelte waarin de apostel Paulus exclusief lijkt te schrijven over het leven binnen 

de gemeente van Christus, loopt aan het slot uit op een heel bekend geworden oproep 

om het goede te doen niet alleen voor de geloofsgenoten, maar voor allen. Het is een 

gevleugeld woord geworden: doe het goede voor iedereen. Over deze apostolische 

oproep gaat dit hoofdstuk.

Onderscheid

Laten we voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. De apostel 
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maakt dus duidelijk onderscheid: hij spreekt over ‘geloofsgenoten’ en over ‘iedereen’. 

De kerk gaat niet op in de wereld en de wereld beperkt zich niet tot de kerk. Er is 

kennelijk sprake van een duidelijke grens of scheidslijn, waar je binnen valt of waar je 

buiten staat.

Er zijn niet alleen de leden van de gemeente, er zijn ook de ‘buitenstaanders’. Hoewel 

ze ‘buiten staan’, moeten zij die ‘binnen’ zijn, ze wel zien staan! Christenen mogen 

geen moment aan buitenstaanders voorbij leven. We hebben een roeping ten opzichte 

van hen. Niet om over hen te oordelen: dat zal God doen (1 Kor. 5:12,13). Maar wel om 

ons wijs tegenover hen te gedragen (Kol. 4:5), om een in hun ogen eerzaam leven te 

leiden (1 Tess. 4:12), om bij hen een goede reputatie te hebben (1 Tim. 3:7), om hen te 

brengen tot een ‘amen’ op het evangelie (1 Kor. 14:16), om hen lief te hebben

(1 Tess. 3:12; 2 Petr. 1:7). En in Galaten 6 roept de apostel Paulus ons dus op het 

goede te doen voor hen.

Paulus vermengt kerk en wereld niet, maar hij negeert de wereld ook niet. De kerk 

leeft in de wereld. Ze heeft haar houding te bepalen tegenover iedereen. En haar leven 

speelt zich ook af voor de ogen van de mensen eromheen.

Opvallend is dat de apostel in Galaten 6 ook een bepaalde geleding aanbrengt. In de 

Bijbel kan de liefde voor elkaar en voor ieder ander naast elkaar staan (1 Tess. 3:12). 

De oproep kan klinken om de liefde voor de broeders en zusters te verrijken met liefde 

voor allen (2 Petr. 1:7). Maar in Galaten 6 roept de apostel op het goede te doen voor 

iedereen, maar vooral voor de geloofsgenoten. Een christen is loyaal naar de kerk en 

naar de wereld, maar de loyaliteit naar beide is – hoezeer ze ook in één oproep worden 

samengebracht – verschillend van aard en intensiteit.

Niets minderwaardigs

Zoals gezegd, lijkt de apostel in Galaten 6 exclusief te schrijven over verhoudingen 

binnen de gemeente van Christus. Hij wijst op de onderlinge omgang, de onderlinge 

aansporing en bemoediging, op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onder-

richt. En hij besluit met de oproep om het goede te doen voor de geloofsgenoten.

De apostel moet daartoe oproepen: tot het goeddoen aan geloofsgenoten. Kennelijk 

spreekt het niet vanzelf dat dat gebeurt. Dat klopt. Elders schrijft de apostel dat 

niemand uit zichzelf het goede doet, niet één (Rom. 3)! Zelfs binnen de kerk spreken 

onderlinge liefde en eenheid niet vanzelf en zijn ze niet logisch. Wat legt het Nieuwe 

Testament er een getuigenis van af, hoeveel werk van Christus en zijn Geest er nodig 

was voor de bouw van één kerk uit Joden en niet-Joden (Ef. 2). Wat is er een geloof 
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nodig om de eenheid en vrede die Christus schenkt, te aanvaarden en te bewaren 

(Ef. 4 en Fil. 2). Als christenen puur en alleen op eigen kracht waren aangewezen, 

zouden ze binnen de kortste keren uiteenvallen in strijdende groepen of eenzame indi-

viduen. Hoe vaak zien we dat ook niet gebeuren (Jak. 4). Het is een wonder als in een 

wereld vol onbegrip en jaloezie, vol zelfhandhaving en concurrerende groepsbelangen, 

vol eenzaamheid en onverbondenheid een gemeenschap is waar liefde en trouw en 

dienstvaardigheid gevonden worden (Ps. 133). Het is een wonder van de drie-enige 

God, als kerkleden ondanks al hun verschillende ervaringen, gevoeligheden, opvat-

tingen en voorkeuren, en ondanks hun verschil in opleiding, ontwikkeling en status, in 

liefde samenwonen en één lichaam vormen (1 Kor. 12). Liefde voor broeders en zusters 

is geen natuurlijke zaak, maar vrucht van een opnieuw geboren zijn, niet uit verganke-

lijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende Woord 

(1 Petr. 1:22-25). Het is uiting en bezegeling van geloof dat door de Geest van Christus 

bewerkt wordt.

Een dergelijk samenleven is niet in zichzelf gekeerd. Want de kerk waarin die liefde 

gevoed wordt en floreert, is niet statisch en gesloten. Het is de kerk van Jezus Christus. 

De kerk van alle tijden en alle plaatsen. De kerk uit alle stam en taal en volk en natie. 

De kerk die niet al klaar is, maar waaraan de Here nog steeds bouwt. Je geeft en krijgt 

en groeit. Liefde binnen de kerk kan dan ook nooit benepen of steriel zijn. Doodsheid 

en onvruchtbaarheid worden in de Bijbel verbonden aan zonde en ongeloof. Maar in 

geloof en kerk zit energie en dynamiek. Dat heeft de toekomst en weet zich onderweg.

Uitstraling

Het leven in de kerk straalt, als het goed is, ook naar haar omgeving uit: hoe goed 

is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen (Ps. 133)! Daar heerst vrede, daar is 

recht. Kom, ga met ons, en doe als wij (Ps. 122). De onderlinge gemeenschap doet een 

appel op de omgeving. De liefde binnen de kerk lokt buitenstaanders naar de kerk. 

Broederliefde heeft niks bekrompens en minderwaardigs. Wie er een introverte zaak 

van maakt, doet er geen recht aan. Het is als zodanig een krachtig appel op de buiten-

wacht, dat alleen in Gods kracht kan worden gedaan.

Het leven in de kerk is ook de onmisbare voorwaarde voor echt christelijke liefde voor 

iedereen. Een gemeente waar de onderlinge gemeenschap en liefde kwijnen, zal ook 

onmachtig zijn om barmhartigheid naar buiten te bewijzen. Wie binnen de kerk niet 

weet wat het is om het goede te doen, zal dat ook daarbuiten niet doen. Het hoort 

samen tot de ene vrucht van de Geest. Er is geen liefde (in de diepste zin van het 
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woord!) voor iedereen zonder eerbied voor God en liefde voor de broeders en zusters. 

En er is ook geen liefde voor God en dienstbetoon aan elkaar zonder liefde tot allen. 

Dat is de onfeilbare vrucht (2 Petr. 1:5-7)!

Ons interne kerkelijk leven is op nog een manier verbonden met de ‘buitenwereld’. 

Binnen de kerk moeten we ons ervan bewust zijn dat we midden in de wereld staan 

en ons naar buiten te verantwoorden hebben. Wij hebben als gereformeerden een tijd 

gekend waarin we in betrekkelijke beslotenheid met elkaar konden spreken. Het verleid-

de ons soms tot het trekken van vérgaande consequenties uit onze overtuigingen. 

Buiten onze kerken zagen we vooral de afbraak van het christendom zich manifesteren 

en we vonden anderen er vaak te slap tegen optreden. Soms voerden we discussies 

waar een buitenstaander niets van begreep. Er werden opvattingen vertolkt die de 

buitenwacht – en achteraf ook onszelf – wel wat grotesk in de oren klonken. Zoiets kon 

nog in een eensgezinde kerkelijke omgeving. Je kent elkaar. Je begrijpt elkaar met een 

half woord. Je snapt hoe de ander tot zijn opvattingen komt.

Tegenwoordig leven we in een andere context. Veel minder uniform. En veel opener. 

Onze kerkleden hebben meer contact met andere christenen die in het seculiere 

Nederland voor bijbelse waarden opkomen. Ze horen van hen hoe zaken elders gaan. 

En mensen van elders hebben hun commentaar op hoe het bij ons gaat. Daardoor 

moeten we ons meer dan voorheen extern verantwoorden. En dat is nog binnen chris-

telijke kring. Maar we merken ook dat we niet weg kunnen lopen voor problemen die in 

de samenleving spelen. We worden bevraagd op wat wij zouden doen aan dit en aan 

dat. We blijken zelf – meer dan ons wellicht lief is – kinderen van onze tijd. We ademen 

hetzelfde denkklimaat in als de mensen om ons heen en we merken dat het ons soms 

op dezelfde manier in zijn greep heeft. We kunnen ons er eenvoudig niet van isole-

ren of distantiëren. We krijgen te maken met zaken waarmee we niet eerder op deze 

manier geconfronteerd zijn. We vinden het moeilijk om ons standpunt te bepalen en te 

verwoorden voor anderen, buiten onze kerken. Maar het móet wel: ons wijs gedragen 

ten opzichte van de buitenstaanders; de mensen onze goede daden laten zien! Bereid 

tot verantwoording. Open, helder en verstaanbaar naar iedereen om ons heen.

Het goede doen

Maar wat is dat nu: het goede doen voor geloofsgenoten?

Het is meer dan: goeddoen, in de zin van financiële weldadigheid. Het gaat Paulus 

niet om een opdracht om geloofsgenoten eens wat toe te stoppen. De uitdrukking hier 

is een andere dan in vers 6, waar het wel gaat over het delen van al het goede dat 
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iemand bezit. Hier gaat het om het goede doen.

De oproep van Paulus is er ook niet om alles goed te ‘vinden’ wat geloofsgenoten 

doen. Er zijn er die denken dat goeddoen jegens anderen hetzelfde is als: ze ontzien. 

Maar het goede doen is iets anders dan anderen in alles toestemmen en alleen maar 

positief kunnen zijn over wat anderen vinden en doen.

Ook in vers 9 is sprake van ‘het goede doen’. Maar daar wordt voor ‘het goede’ in het 

Grieks een ander woord gebruikt dan in vers 10. In vers 9 gaat het met name om het 

aantrekkelijke van een christelijke levensstijl. Om iets wat als goed herkenbaar is: mooi 

om te zien. Maar in vers 10 wordt een woord voor ‘goed’ gebruikt dat een ethische 

klank heeft: dat wat goed is voor God.

Goed voor God. Daarbij gaat het allereerst om heel gewone dingen. Christenen zijn 

immers ook gewone mensen die een heleboel gewone dingen met en onder elkaar 

doen, die ook elders gebeuren. Onder ‘het goede’ dat we moeten doen, vallen zeker 

ook materiële en praktische handreikingen: een beker koud water aanreiken, te eten 

en te drinken geven, zieken en gevangenen bezoeken, daadwerkelijk helpen zoals ook 

Samaritanen dat kunnen.

Maar ‘doen wat goed is voor God’ omvat ook méér dan het onderhouden van een door 

iedereen te onderhouden moraal. En al helemaal meer dan een brave burgermansmo-

raal: doen wat ‘iedereen’ goed en profijtelijk vindt. Het gaat bij het goede waartoe 

Paulus oproept, om een goeddoen uit een exclusieve bron: de barmhartigheid van God 

en het geloof in Christus. Het gaat om een goeddoen dat gericht is op God, die alles 

gemaakt heeft, alles regeert en alles eens zal oordelen. En het gaat om een goeddoen 

dat zich uit in iets uitzonderlijks: in een méér doen dan wat gewoon is en wat iedereen 

doet (Mat. 5:20, 46,47). Het gaat om een goeddoen van iemand die Christus heeft 

leren kennen. Het kan niet anders of dat maakt verschil!

Het goeddoen van christenen onder elkaar kent, als het echt uit het evangelie opkomt 

en vrucht van de Heilige Geest is, eigen vormen en een eigen kleur. Binnen de kerk 

gebeurt, als het goed is, ‘meer dan het gewone’, meer dan wat voor menselijk en 

normaal doorgaat. Het is juist dit ‘meer dan het gewone’ dat de belangstelling moet 

wekken voor het christendom. De Bijbel spreekt over onze goede daden die anderen 

ertoe moeten brengen dat ze God gaan verheerlijken. Maar daarvoor moeten die daden 

wel opvallen en hun eigen karakter vertonen. Waar christenen puur burgerlijk met 

elkaar samenleven en doen wat iedereen doet vanuit een burgerlijke moraal, zullen ze 

niet gauw gevraagd worden om verklarende woorden die naar de Here verwijzen! Ons 

kerkelijk leven moet zich onderscheiden, wil het aantrekkingskracht uitoefenen.
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Voor iedereen

We moeten niet alleen voor onze geloofsgenoten, maar voor iedereen het goede doen, 

schrijft de apostel.

Het goede doen. Dat is ook als het om ‘iedereen’ gaat: datgene doen wat goed is voor 

God. Daaronder valt weer allereerst het doen van datgene wat voor iedereen geldt en 

wat ‘gewoon’ van ons als burgers en naasten verwacht mag worden. Het meewerken 

aan een goed functioneren van de maatschappij. Het innemen van onze plaats in 

het economisch leven. Het zijn van een goede buur. Barmhartig zijn voor en met ‘de 

Samaritanen’. Meedenken over en investeren in de ontwikkeling van Gods schepping, 

van de zorg en het onderwijs, van de veiligheid en de rechtsstaat. Datgene doen wat 

aansluit en past bij Gods goede scheppingswerk. Meezoeken naar oplossingen voor 

problemen die algemeen geconstateerd worden. Niet destructief, maar opbouwend 

bezig zijn. Geen dreiging en geweld zaaien, maar liefde. Het goede doen! Het mag aan 

ons niet liggen dat het christelijk geloof als bedreigend en beknellend wordt gezien.

Het goede doen. Dat is intussen niet: kleurloos zijn, alles maar goed vinden en overal 

kritiekloos aan meedoen. Het gaat om het doen van datgene wat God, die Schepper en 

Koning en Rechter van de wereld is, goed vindt. Bij God is het goede duidelijk onder-

scheiden van het slechte. Het goede doen is daarom ook het kwade, dat zich tegen 

God verzet, ontmaskeren. Je weerstaat genotzucht en eigenmachtigheid in het omgaan 

met leven en dood. Je bakent het goede af en weigert mee te gaan in het kwade. Je 

markeert heel scherp waaruit bepaalde ontwikkelingen voortkomen en waartoe ze 

leiden. In deze wereld woedt een strijd tegen het rijk van God. Dat vraagt wat anders 

dan argeloosheid en naïviteit.

Het goede doen. Dat is ook hier weer méér dan datgene doen wat iedereen goed vindt. 

‘Meer dan het gewone’ doen. Je eigenheid als christen moet aan het licht komen in de 

omgang met je naaste en in de opbouw van de samenleving. Hoe zullen mensen ooit 

naar de bron van ons optreden informeren, als wij helemaal niet opvallen en ons op 

seksueel terrein en in ons amusementsleven als kameleons aan onze omgeving aanpas-

sen? Als we als het grootste compliment dat we kunnen krijgen, zien dat we als chris-

tenen zulke gewone mensen zijn? Om bevraagd te worden op onze identiteit en om 

desgevraagd rekenschap te kunnen afleggen van de hoop die in ons leeft 

(1 Petr. 3:15), zullen we eerst moeten opvallen door anders en meer dan het gewone te 

doen. Het gaat om meer dan ‘law and order’!
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Meer dan het gewone. Dat wordt door de Here Jezus genoemd in het kader van het 

gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf. Niet alleen onze kerkgenoot of soort-

genoot. Niet alleen de autochtone Nederlander. Ook niet alleen de oppassende en 

brave burger. Of de gezonde en wilskrachtige. Nee, ook de paria’s en verschoppelingen, 

de daklozen en gevangenen. Zelfs onze vijanden en zij die ons vervolgen. De moslims 

en de PVV’ers van Geert Wilders. Neem een voorbeeld aan je Vader in de hemel, zegt 

de Here Jezus. Hij laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. Hij laat het rege-

nen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie 

jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters 

vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net 

zo (Mat. 5)? Waarin laten wij zien dat we van genade leven? Waarin onderscheidt zich 

onze diaconale opstelling van een algemeen-sociale?

Oeverloos of concreet?

Goeddoen voor iedereen: is dat niet oeverloos?

We kunnen als christenen voor allerlei situaties geplaatst worden waarin mensen onze 

hulp nodig hebben. Niemand kan dat van tevoren in kaart brengen. Niemand mag ook 

weglopen voor wat concreet op zijn weg komt. Maar dat betekent niet dat de Here van 

ons vraagt dat wij de last van de hele wereld op onze schouders nemen. Er is er maar 

Eén die dat gekund heeft en kan. Dat vraagt de Here niet van ons. Wij zijn Christus 

niet! En laten we ook nooit messiaanse allures aannemen!

Daar komt nog wat bij. Hoe grootser en onbegrensder een taak is, hoe eerder het onbe-

gonnen werk lijkt en hoe sneller men het naast zich neerlegt. Dat weet de Here ook. Is 

het geen bijbelse wijsheid (Spreuken, Prediker) om reëel en nuchter te zijn?! Geen lucht-

fietserij, maar concreetheid kenmerkt de bijbelse levensstijl.

Wat opvalt in het bijbelse spreken over de buitenwacht, is dan ook de nabijheid van 

die buitenstaanders. Het gaat altijd om concrete mensen op wie je een bepaalde 

indruk maakt, tegenover wie je een roeping hebt, die je moet liefhebben. Het gaat om 

je omgeving, om je naasten. Dat betekent voor de oproep van Galaten 6: begin maar 

dicht bij huis, bij je buren, je collega’s, je familie, degenen met wie je persoonlijk of als 

1. O.a. Franz Mussner, Der Galaterbrief (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament), Herder Freiburg / 

Basel / Wien 1974/2002, p. 407; Ronald Y.K. Fung, The Epistle to the Galatians (New International Commentary on 

the New Testament), Wm.B. Eerdmans Grand Rapids 1988, p. 298.
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kerk al wat hebt.

Het ‘iedereen’ in Galaten 6 zadelt ons niet in één keer met alle ellende in de wereld 

op. Niet de notie van het universele en kosmische staat hier centraal. Het gaat hier om 

het onderscheid van onze ‘geloofsgenoten’. Het woord ‘iedereen’ geeft aan dat we ons 

in ons goeddoen niet mogen beperken tot onze medekerkleden. De kring moet wijder. 

En dan valt niemand er op voorhand buiten. Waar we de mogelijkheid maar krijgen of 

de gelegenheid zich voordoet, moeten we het goede doen. Het is een oproep die alle 

zelfgenoegzaamheid en lui achteroverleunen onmogelijk maakt. En een die ons aange-

wezen houdt op de Here. Hoe zullen wij ooit zonder Hem ons zo opstellen dat we het 

goede zoeken, waar we ook zijn?!

Vooral

Is dit nu alleen een oproep aan individuele christenen? Of gaat het hier ook om een 

taak van ons allen samen? Van de kerk?

Er zijn er die hier uitgesproken opvattingen over hebben. Zij beperken de taak van de 

kerk tot verkondiging en toerusting, terwijl ze goeddoen zien als de verantwoordelijk-

heid  van de individuele kerkleden. Deze opstelling kan voortkomen uit een terechte 

zorg voor verkerkelijking van het leven en voor een kerk die zich te buiten gaat aan 

zaken die niet tot haar taak en bevoegdheid behoren. Een kerk die zich verliest in 

‘social gospel’. Of die zich moeiteloos uitlevert aan het politieke spel of overgeeft aan 

het economische krachtenveld.

Het ontkennen van de roeping van de kerk om het goede te doen en het toeschuiven 

van dit werk aan de kerkleden kan ook voortkomen uit de gedachte dat het goeddoen 

jegens allen een tweederangs zaak is. Iets voor wie daar aanleg voor of zin in heeft. 

Iets vrijblijvends, en niet iets voor de gemeente als geheel.

Dat laatste zou niet terecht zijn. De apostel Paulus gebruikt voor het woord ‘geloofs-

genoten’ een uitdrukking waarin het woord ‘huis’ zit. Veel verklaarders wijzen erop dat 

daar een verwijzing in zit naar hen die met je het huis van de Here delen1: de kerk dus. 

Die is hier dus heel duidelijk niet buiten het blikveld. Paulus schrijft niet aan religieuze 

enkelingen, maar aan de gemeenten in Galatië (1:2). Zijn lezers worden aangesproken 

2. Een soortgelijke constructie als hier vinden we ook in 1 Tim. 4:10. Daar is sprake van ‘de levende God, die de redder 

is van alle mensen, bovenal van de gelovigen’.
3. Vgl. hierover J. Kamphuis, ‘Gemeenschap-in-dienst. De “functionaliteit” van christelijke organisaties voor het komen-

de Koninkrijk’, in: Lustrumalmanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi ‘Fides Quadrat Intellectum’ 

1984, Vijlbrief Haarlem 1984, p. 129-146.
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als kerkleden! Of het hier dus ook om een opdracht aan de kerk gaat!

We gaan nog een stap verder. De apostel schrijft: laten we voor iedereen het goede 

doen, vooral voor onze geloofsgenoten. De opbouw van de gemeente als huis van God 

gaat hem vóór alle andere goeddoen.

En er zit zelfs nog méér in dat ‘vooral voor de geloofsgenoten’. Het goede doen voor 

de geloofsgenoten is als het ware de hoogste vorm van het goede doen voor iedereen. 

Daarmee geeft het aan dat goeddoen ook richting. Het goede doen voor iedereen 

staat niet haaks op of op gespannen voet met het goede doen voor de geloofsgenoten, 

maar het vindt in de bouw van Gods huis juist haar doel en bekroning.2 Het gaat in 

het goeddoen jegens allen om méér dan een sociale attitude. Er zit een dynamiek en 

verlangen in naar gemeenschap in het geloof en naar gezamenlijke opbouw van het 

huis van God. In een goede opstelling naar allen blijft de kerk niet buiten het blikveld, 

maar is de Geest die in haar woont, juist de drijvende kracht. De kerk is er, als het 

goed is, ook bij gebaat dat haar leden goeddoen aan allen. Dienst aan allen is iets wat 

Gods kinderen nooit zullen kunnen verrichten zonder zich lid van het concrete lichaam 

van Christus te weten. Het mag niet samengaan met onverschilligheid voor de door 

Christus bewerkte en met zijn bloed gekochte eenheid van zijn wereldwijde en plaatse-

lijke gemeente. Zodra er sprake is van principiële bagatellisering van of onverschillig-

heid inzake de verdeeldheid van de kerk van Christus, gaat het om een goeddoen dat 

anders gericht is dan dat waarover de apostel Paulus hier spreekt.3

Die gerichtheid heeft ook te maken met de bron van ons goeddoen. Die wordt maar 

niet gevonden in onze toewending naar God, maar in Gods toewending naar ons en 

naar zijn schepselen (1 Joh. 4:10). God heeft zijn wereld lief en zoekt wat verloren is, 

opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 

3:16). Dat is wat zijn liefde wil bewerken: behoud voor ieder die gelooft. Laat ons 

doen wat goed is er daarom aan meewerken dat velen onze Vader in de hemel gaan 

verheerlijken. Gods zon doet het onderscheid tussen slecht en goed niet verbleken, en 

Gods regen wist de scheidslijn tussen rechtvaardig en onrechtvaardig niet uit. Laat ook 

de grens tussen kerk en wereld daarom niet uitgepoetst worden, maar overschreden: 

van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde (Kol. 1:13; 1 Petr. 2:9). 

Daartoe bovenal laat God immers ook zijn zon opgaan.

Vóór de jongste dag

Maar leidt dit niet tot een ongezonde verkerkelijking van het leven? Of tot een kerk die 

een tegenmaatschappij vormt, een staatje in de staat?

Dat is een gevaar om altijd op bedacht te zijn. Maar dat is niet wat de apostel bedoelt. 
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Hij spreekt duidelijk over ‘iedereen’ en over ‘geloofsgenoten’. Paulus onderscheidt ze 

van elkaar en in zijn wereld zijn niet alleen maar geloofsgenoten. Nergens blijkt dat 

Paulus de wereld van God versmalt tot een christelijk territorium. Nergens beperkt hij 

onze roeping ook tot alleen de geloofsgenoten. Je doet het goede voor iedereen.

De apostel roept ook niet op tot vorming van een eigen ‘kerkelijke staat’. Hij doet hier 

niet meer dan oproepen om te bouwen aan Gods geestelijk huis en ‘het goede te doen’. 

Dat is geen vorming van een tegenrijk. Zoals dat bijvoorbeeld wel in de doperse traditie 

is en wordt geprobeerd: een eigen alternatieve samenleving.

In het Nieuwe Testament vinden we niet het ideaal van een totaal gekerstende samen-

leving aan deze zijde van de jongste dag. De Here Jezus heeft zelfs gezegd dat zijn 

koninkrijk niet van deze wereld is (Joh. 18:36, NBG-’51) en dus ook niet de middelen en 

de stijl van de hedendaagse machthebbers gebruikt (Luc. 22:24-26). In de kerk als huis 

van de Here komen de burgers van Gods rijk samen. Ze buigen voor en gehoorzamen 

aan de Koning van dat rijk. Maar ze weten ook dat hun koninkrijk nu nog elders is  

(Fil. 3:20). En zolang dat rijk en de stad van de toekomst nog niet gekomen zijn, doen 

ze in de samenleving ‘slechts’ het goede. Ze gehoorzamen Gods wil en dienen waar ze 

kunnen, de vrede en het recht van God.

Dat is een goeddoen ‘in de tijd die ons nog rest’. Paulus onderscheidt onze tijd heel 

duidelijk van de tijd die komt. De hemel komt pas straks op aarde. Op de dag van God, 

als Hij de oogst gaat binnenhalen. Als Hij het graan verzamelt en het kaf verbrandt. 

Laten wij dan, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor 

onze geloofsgenoten.

VR AGEN VOOR DE BESPREKING

1. Wat onderscheidt de kerk van een christelijke organisatie? Waarin moet de eigenheid 

van de kerk uitkomen?

2. Wat onderscheidt de ‘zuil van de waarheid’ (de kerk, 1 Tim. 3:15) van de verzuiling 

zoals die onze samenleving decennialang heeft gekenmerkt? Wat is voor u het belang 

van de kerk voor uw opstelling in de maatschappij?

3. Tip voor de inleider: 

Op welke wijze dient de kerk vandaag op te treden in het publieke domein? Heeft de 

kerk in het verleden te veel uitbesteed aan christelijke organisaties? Welke valkuilen 

moeten vermeden worden? Vgl. B. Plaisier, ‘De roeping van de Protestantse Kerk in de 

samenleving’, in: A.A. van Houwelingen, N.C. Smit, H.E. Wevers (red.), Demonstrant, lob-

byist of gesprekspartner, p. 185-198.
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4. Wat kunnen wij vanuit het evangelie betekenen voor een maatschappij die voortdurend 

tegen haar tekorten oploopt en vatbaar blijkt voor sterke (mis)leiders?

5. Wat betekent het ‘doen wat goed is in Gods ogen’ voor onze houding ten opzichte van 

vrouwen? En wat ten opzichte van samenwonende homo’s én hetero’s in én buiten de 

kerk?

6. Hoe kunnen wij bevorderen dat we in de kerk gezamenlijk het goede doen? Wat zou 

het belang daarvan zijn? Wat zijn de grenzen van die gezamenlijkheid?

7. Welke concrete bijdrage zouden wij aan de samenleving kunnen leveren? Welke instan-

ties kunnen ons daarbij helpen? Aan welke voorwaarden zijn we daarbij gebonden?

8. Wat vindt u van de volgende stelling over de mogelijkheid van burgerlijke samenwer-

king in onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: 

Barmhartigheid bewijzen? Ja natuurlijk! Maar niet met Samaritanen!

Asielzoekerscentrum
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8. Vreemdelingen
... uit alle landen en volken, van elke stam en natie ...

(vgl. Openbaring 5:9; 7:9; 11:9; 13:7; 14:6)

Op het grondgebied van het tegenwoordige Nederland hebben nooit alleen Neder-

landers zoals wij ze nu kennen, gewoond. Niet alleen is de Nederlandse staat pas op 

een gegeven moment ontstaan. Ook zijn de ‘raszuivere’ Nederlanders van vandaag 

– niet in de laatste plaats door de internationale (!) oriëntatie en beïnvloeding van 

dit aan de zee gelegen handelsland – heel andere mensen dan de Friezen, Bataven en 

Kanninefaten die hier rond het begin van de jaartelling woonden. En hoevelen van hen 

die nu als echte Nederlanders te boek staan, hebben een voorgeslacht dat van elders 

afkomstig is? Zo stamt bijvoorbeeld de schrijver van dit boek af van een Duitse hanne-

kemaaier die rond 1800 zijn geluk in de provincie Groningen kwam zoeken.

Migranten zijn er altijd geweest. Vanuit Nederland en naar Nederland toe. Ik volsta 

ermee te herinneren aan de zestiende eeuw toen gereformeerde Nederlanders als 

vluchtelingen gastvrijheid vonden in o.a. Londen, Emden en de Palts, en aan de zeven-

tiende eeuw toen het ‘calvinistische Nederland’ een veilige wijkplaats was voor o.a. 

Iberische Joden en Franse Hugenoten.

Hoewel migratie een verschijnsel van alle tijden is, is het vandaag meer dan ooit een 

maatschappelijk probleem. Dat zit hem niet alleen in de aantallen, maar ook in de 

culturele verschillen, die veel groter zijn dan bij migraties in het verleden. Ze beperken 

zich niet tot gemakkelijk in- en uitwisselbare uiterlijkheden. De manier waarop met 

afspraken wordt omgegaan, het belang van vriendendiensten, het beslechten van 

vetes, de verhoudingen binnen families, de afweging van zakelijke belangen tegen-

over persoonlijke banden, de thematiek van en de prioriteiten in de maatschappelijke 

discussie, de plaats van religie, het is bij buitenlanders vaak totaal anders dan we 

in Nederland gewend zijn. Je ziet de samenleving veranderen. Tot in haar kern. Onze 

maatschappij werd eeuwenlang gekenmerkt door de spanning tussen (de levenshou-

ding van het) calvinisme en anticalvinistische sentimenten. Op dit moment vindt er 

een verschuiving plaats en wordt de grote vraag steeds meer beschreven in termen van 

tolerantie en pluraliteit, racisme en religieus fundamentalisme. Cultuur en samenleving 

zijn in beweging.

Het is onmogelijk in dit hoofdstuk een afgeronde en afgewogen totaalvisie te geven 

op wat wel het vreemdelingenvraagstuk wordt genoemd. Ik beperk me tot een paar 
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grondlijnen.

Universeel

Alle mensen zijn van dezelfde komaf. Ze zijn door God geschapen (Gen. 1). Uit een 

en dezelfde man: Adam (Hand. 17:26). Met dezelfde opdracht: God kennen, Hem 

liefhebben en Hem dienen en loven (HC antw. 6). In Adam zijn álle mensen zondaren 

geworden (Rom. 5:12), één in de schuld (Rom. 3:9). Allen zijn aangewezen op de ene 

Middelaar tussen God en mensen (1 Tim. 2:5). Voor allen is er slechts redding in de ene 

naam van Jezus Christus uit Nazaret (Hand. 4:12).

Als God zijn evangelie aan een bepaald volk laat verkondigen, is dat niet omdat dat 

volk beter zou zijn en meer recht zou hebben op Gods liefde dan andere volken aan 

wie het evangelie op dat moment nog niet gebracht wordt. Israël dankte zijn voorrecht 

niet aan ras of afstamming, maar alleen aan Gods genadig en vrijmachtig welbeha-

gen (Deut. 7). Soms konden heidenen Gods volk zelfs nog beschamen (Mat. 11:21,22; 

12:41,42)!

De HERE wilde ook niet bij Israël blijven staan. Van meet aan wilde Hij in Abrams 

nageslacht alle geslachten van de aarde zegenen (Gen. 12:3). Wereldwijd maakt Hij 

aanspraak op lof en dienst. De psalmen roepen vorsten en volken op de HERE hulde te 

bewijzen. We horen Christus als Zoon van Abraham en als Gezalfde van de Vader zijn 

discipelen gebieden alle volken tot zijn leerlingen te maken (Mat. 28:19). En we horen 

de apostel Paulus de gemeente oproepen om te bidden voor alle mensen (1 Tim. 2:1).

De Here vereenzelvigt Zich met geen enkel volk: Hij vergadert Zich een schare uit alle 

landen en volken, van elke stam en taal. Er is geen heilig land of uitverkoren staat.

De Here sluit ook geen enkel ras en geen enkele natie op voorhand uit: Hij vergadert 

Zich een schare uit alle landen en volken van elke stam en taal.

Racisme, nationalisme en discriminatie zijn onverenigbaar met het geloof in de God bij 

wie geen aanzien van de persoon is (Hand. 10:34,35). Sterker nog: elk vleselijk roemen 

op de superioriteit en onaantastbaarheid van eigen volk is Hem een regelrechte gruwel 

(Jer. 7)!

Antithese

De HERE is Koning over alle volken en over alle mensen. Nederlanders én buitenlan-

ders zijn onderworpen aan Gods wetten en instellingen. Zonder onderscheid. Maar niet 

iedereen erkent zijn heerschappij. Vanaf de zondeval loopt er een scheidslijn door de 
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wereld. Er zijn er die het evangelie geloven en de HERE liefhebben met hart en ziel. Er 

zijn er ook die niét geloven en het wagen de Schepper te verruilen voor het schepsel. Er 

zijn er die als schuldbewuste zondaren behoud zoeken en schuilen bij de HERE. Er zijn 

er ook die samenspannen tegen de HERE en zijn Gezalfde en de voortgang van Gods 

rijk in de weg staan.

De HERE maakt onderscheid. Hij heeft meteen na de zondeval vijandschap gesticht 

tussen de vrouw en de slang, tussen haar zaad en zijn zaad (Gen. 3:15). Heel de 

geschiedenis staat in het licht van en dringt heen naar de grote tegenstelling van de 

toekomst: die van hemel en hel. Niemand kan zich daaraan onttrekken.

Deze antithese is uiteindelijk de enig onoverbrugbare kloof die er in de wereld is. Ze 

komt duidelijk aan de oppervlakte als dezelfde mensen die het zonder reserve opnemen 

voor allerlei minderheden en hun rechten, tegelijk heel luchtig kunnen doen over haat 

en lastering tegen het christelijk geloof. Dan zie je hoe diep de kloof is met het chris-

tendom.

De scheidslijn tussen geloof en ongeloof gaat dwars door álle volken. Nederlanders 

staan niet per definitie aan de goede kant en het eigene van ons, Nederlanders, is geen 

beslissend criterium: daarom is elk nationalisme uit de boze! Maar ook vreemdelingen 

zijn niet per definitie met ál hun gebruiken alleen maar ‘zielig’ of ‘onschuldig’ of ‘een 

verrijking van onze samenleving’: voor onkritisch en normloos pluralisme is geen reden!

Er valt op dit punt te wijzen op een principieel verschil tussen kerk en staat. Een over-

heid kan niet het geloof als voorwaarde voor volledige burgerrechten stellen. Gelovigen 

en ongelovigen leven in de staat samen als gelijkberechtigde burgers. De kerk is, 

ondanks de zonde en de aanwezigheid van hypocrieten in haar midden, naar haar aard 

de vergadering van de gelovigen. Ongeloof heeft in de kerk van Christus geen legale 

plaats en dient er (Geestelijk!) bestreden te worden.

Eenheid

Onze God heeft aan elk schepsel zijn eigen wezen en gedaante en ook zijn eigen taak 

gegeven (NGB art. 12). Daarmee zijn niet alleen de verschillen aangeduid tussen de 

soorten schepselen die God schiep naar hun aard. Het ziet ook op de verschillen binnen 

de mensheid. God schiep geen standaardmens of eenheidsmens. Hij schiep de mens 

zodanig, dat uit die ene vele rassen, volken en culturen konden ontstaan. Voor zover 

die verscheidenheid niet door zonde of afgoderij bedorven wordt, kijkt de HERE er 

met vreugde en welgevallen naar. Het demonstreert de veelkleurige heerlijkheid van 

zijn werk. Straks op de nieuwe aarde zal er dan ook een schare zijn uit alle volken en 
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landen, van elke stam en taal, die één is in de lof van de Almachtige en van het Lam.

Die eenheid is geen product van menselijke vermogens, maar vrucht van een goddelijk 

wonder. Ze kwam en komt er alleen door de kracht van Gods Woord. In de weg van 

geloof in Gods belofte en van gehoorzaamheid aan Gods bevel. Ze wordt vanaf de 

pinksterdag in beginsel gevonden in de gemeente van Christus. Christus’ kerk is niet 

gebonden aan bepaalde rassen of culturen, maar is met hart en wil samengevoegd en 

verenigd ‘in eenzelfde Geest, door de kracht van het geloof’ (NGB art. 27).

Zoals het ontstaan van deze eenheid vrucht van het wonder is, zo ook haar volmaakt-

heid. Die is geen vrucht van evolutie of krachten van beneden, maar komt pas na Gods 

ingrijpen vanuit de hemel op de jongste dag. Pas als de Here de zonde heeft wegge-

brand uit zijn schepping, kan de eenheid volkomen worden.

Buiten het werk van Christus en zijn Geest is er geen echte en permanente eenheid te 

smeden. Zonde kan nu eenmaal niet duurzaam verbinden. Sterker, ze is naar haar aard 

scheidingmakend. Dat zal in de plaats van de volgroeide zonde, de hel, op een onthut-

sende wijze duidelijk worden. Daar zal van gemeenschap en sociaal leven geen enkele 

sprake meer zijn. Daar zijn slechts haat en eigenbelang. Dan komt eruit wat zonde 

uiteindelijk is.

Mensen kúnnen zich verbinden en verbínden zich ook metterdaad regelmatig met 

elkaar. Op allerlei manieren en in allerlei verbanden. Ze verbinden zich in een staat. In 

een bedrijf. Ze kunnen het doen voor een bepaald goed doel. Naties kunnen zich ook 

verenigen in revolutie tegen de HERE en zijn Gezalfde. Zelfs vijanden ‘verbroederen’ 

zich dan met elkaar (Luc. 23:12).

Er zijn veel verbanden waarin mensen samenleven en samenwerken, waarvoor we de 

Here oprecht dankbaar zijn. Ze helpen eraan mee dat er in deze wereld geleefd en 

gewerkt kan worden. Toch zullen we van alle verbanden die buiten de HERE om en 

zonder geloof gesloten worden, moeten zeggen dat ze uiteindelijk geen echte, diepe 

eenheid smeden. Taalbarrières en culturele verschillen zullen, als in het Babel van 

Genesis 11, de samenwerking opbreken. De eenheid die men in het Babel van Daniël 2 

smeedt, zal er telkens weer een blijken van ijzer en leem. In het Babel van 

Openbaring 17 en 18 gaan geld en goed vóór mensen (18:12v) en zijn er dus nog 

altijd rijken én armen (19:18).1 De laatste dagen worden niet gekenmerkt door ‘de 

broederschap van alle mensen’, maar door ‘oorlogen en geruchten van oorlogen’. Waar 

de zonde niet de deur gewezen wordt door de Here, daar wordt de naaste niet echt 

aanvaard en geen kloof echt gedempt. Slechts Christus is onze vrede, die uit twee één 

nieuwe mens schept en een goed ineensluitend bouwwerk doet verrijzen in deze wereld 

1. K. Schilder, De openbaring van Johannes en het sociale leven (4e druk), Ton Bolland Amsterdam 1972, p. 34-47.
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(Ef. 2; Ps. 122)!

Het is opvallend hoe het getuigenis van de Schrift bevestiging vindt in de praktijk. Wat 

wordt onze wereld geteisterd door etnische en stammenconflicten: Serviërs, Kroaten 

en moslims op de Balkan; Hutu’s en Tutsi’s die elkaar afslachten; de Zoeloes en de 

Xhosa’s die vuur en water zijn, stammen in Sudan en Afghanistan die elkaar de macht 

misgunnen. En hoe staat het bij ons in de grote steden en hun ‘buitenlanderswijken’? 

Veel pseudoreligieus (want iets anders is het vaak niet!) spreken over het ideaal van 

een multiraciale en multiculturele samenleving geeft weinig blijk van zin voor onze 

(zondige) werkelijkheid.

Integratie

Ook als we moeite hebben het eigene van Nederland precies onder woorden te bren-

gen, merken we in een ander land meteen de verschillen tussen daar en hier en elders. 

Als je elkaar als Nederlanders in den vreemde ontmoet, ervaar je vaak iets gemeen-

schappelijks. Die nationale eigenheid is niet verwerpelijk. Voor het goede functione-

ren van een staat is immers meer nodig dan een aantal mensen die toevallig op een 

bepaald grondgebied wonen en als enig gemeenschappelijk punt hebben dat ze zich 

onderwerpen aan dezelfde administratieve bepalingen.

Er moet onder de burgers sowieso een behoorlijke mate van culturele herkenning, 

Meer dan een oppervlakkige samenwerking
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vlotte en open communicatie, en meer dan oppervlakkige samenbinding zijn, terwijl 

de wetgeving een duidelijk en samenhangend kader dient te kennen. De Bijbel leert 

dat voor verdieping en verworteling daarvan ontzag voor de Heerser over de vorsten 

van de aarde wezenlijk is. Hij is uiteindelijk de enige onder wie alle dingen zich echt in 

een samenhangend verband láten samenvatten (Ef. 1:10). Wie zich voor het publieke 

leven niet op Christus oriënteert, gaat voorbij aan de Enige die aan publieke moraal en 

wetgeving echte inhoud en bezieling en vastigheid kan geven. Dan krijgen het verval 

en de ontbindende macht van de wetteloosheid alle ruimte.

Als we dat vertalen naar de politiek, betekent het dat we als christenen niet tevreden 

kunnen zijn met het ideaal van een non- dan wel pseudoreligieuze staat, maar dat we, 

binnen de beperkingen die ons staatsbestel kent, ervoor pleiten en opkomen dat over-

heid en bevolking voor Christus buigen. Niet gedwongen, maar uit vrije beweging. Niet 

maar als middel tot samenbinding, maar bovenal omdat Christus van zijn Vader een 

allesbeheersende positie heeft ontvangen (Ef. 1; Kol. 1; 1 Kor. 15). Maar zo’n houding 

zal zeker bijdragen aan vrede in de maatschappij.

In een echte samenleving zal verder het vreemdelingenbeleid zich dienen te richten 

op integratie van de migranten in de samenleving. Wie naar een ander land gaat voor 

studie, werk of veiligheid, moet zich willen voegen naar wetgeving en maatschappelijk 

patroon van het ontvangende land. Verschillen moeten niet ontbindend of verwarrend 

werken, maar verrijkend.

De keerzijde van integratie is vervlakking en vervaging van de eigen culturele identi-

teit. Die keerzijde is een schaduwzijde. De HERE heeft elk schepsel immers zijn eigen 

temperament en culturele ontwikkeling gegeven juist met het oog op ieders eigen taak 

om zijn Schepper te dienen. Onze culturele identiteit hoort bij het ‘alles wat in ons is’ 

waarmee we de HERE hebben te dienen (Ps. 103:1, NBG-’51). We moeten ons dus niet 

zonder noodzaak vestigen in een omgeving waar we onze culturele identiteit als een 

hinderlijke jas zouden moeten uitdoen.

Voor de internationale politiek betekent dit dat er gewerkt moet worden aan een 

wereld (en ook een Europa) waarin de mensen zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde 

omgeving en culturele setting hun Schepper kunnen dienen.

Vreemdelingenzorg

Net als vandaag was de migrant ook in het oude Oosten niet best af. In Egypte stond 

men ronduit vijandig tegenover buitenlanders. In Babel waren ze welkom, als ze maar 

2. C. van Leeuwen, ‘Plaats van de vreemdeling in het Oude Testament I’, in: A.G. Knevel (red.), De vreemdeling in ons 

midden (Bijbel en praktijk nr. 14), Kok Voorhoeve Kampen 1994, p. 12.



94

Samen in de wereld

in staat waren een goede bijdrage aan de economie te leveren. Arme vreemdelingen 

kon men er missen als kiespijn. En dat liet men merken ook!2

In contrast met die hardheid eiste de HERE van zijn volk barmhartigheid en gastvrijheid 

jegens de vreemdeling. De Israëlieten waren zelf vreemdelingen geweest in Egypte, dus 

ze wisten waaronder een vreemdeling leed en waarmee hem een plezier gedaan kon 

worden.

Als we kijken naar wat de HERE zijn volk voorschreef met betrekking tot de zorg voor 

rust en levensonderhoud van de vreemdelingen (Ex. 20:10; Lev. 19:10,34; 23:22; 

Deut. 5:14; 14:28v; 26:12), vallen een paar dingen op:

a. De vreemdeling wordt in de wet regelmatig genoemd in één adem met de armen, de 

weduwen en de wezen. Het ging dus niet om de welgestelde vreemdelingen. Goeddoen 

aan wie een tegenprestatie kon leveren, deed men in Babel ook. Maar Israël moest juist 

royaal zijn jegens wie te arm waren om iets terug te kunnen doen.

b. Er moest sprake zijn van hartelijke zorg voor de vreemdeling, van persoon tot 

persoon. Men moest oog hebben voor zijn omstandigheden, achtergronden en levens-

geschiedenis. Onbekrompen en royaal moest men helpen. Het gaat ook vandaag bij 

buitenlanders niet om een ‘groep’ die een interessant voorwerp is om hulpverlenings- of 

evangelisatiedrift aan te bewijzen. Wat kan het gênant zijn als je mensen zich ziet ‘stor-

ten’ op buitenlanders als een nieuwe markt voor hulpverlening! Het gaat om concrete 

naasten, mensen van vlees en bloed, met ogen en een hart, met wie je in aanraking 

komt en die je de ruimte en de mogelijkheid moet bieden om als schepselen Gods te 

functioneren.

c. Het gebod om de vreemdeling lief te hebben en te helpen maakt deel uit van een 

groter geheel. De vreemdeling staat vaak naast de arme, de weduwe, de wees en de 

Leviet. En de zorg voor hen staat weer te midden van andere geboden van de HERE. 

We moeten van de hulp aan vreemdelingen niet het enige kenmerk van Gods kinderen 

maken of het kenmerk bij uitstek. Maar we mogen het ook niet overlaten aan hen die 

niet naar de kerk gaan. Gastvrijheid en hulpvaardigheid horen bij het profiel van de 

christelijke kerk.

d. De HERE bekrachtigt zijn geboden tot zorg voor de vreemdelingen met zijn persoon-

lijke handtekening. Hij bewijst de vreemdelingen liefde en waakt over hun recht. Hij 

staat de tiende die aan Hem gebracht wordt in elk derde jaar, af voor een maaltijd 
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waaraan ook de vreemdeling mag deelnemen. Die persoonlijke aandacht van de HERE 

voor de vreemdeling is niet alleen een extra stimulans en impuls voor onze zorg voor 

vreemdelingen. Het bindt die zorg ook aan een strikt criterium: ze mag niet ten koste 

gaan van onze dienst aan God en ze blijft onderworpen aan Gods wil die wij uit zijn 

wet kennen. En het maakt duidelijk dat het het mooiste is wanneer migranten hun 

asiel zoeken bij de HERE, zijn naam aanroepen in de gemeente waar Hij wonen wil, en 

feesten voor zijn aangezicht.

Verschillen

Het toepassen van de mozaïsche geboden over de vreemdeling in onze situatie is 

nog niet zo eenvoudig. Niet alleen omdat we er heel wat innerlijke weerstanden voor 

moeten overwinnen. Maar ook vanwege een aantal verschillen waarover we niet te 

lichtvaardig mogen heenlopen.

Daar is allereerst het verschil tussen de formele ‘scheiding van kerk en staat’ in 

Nederland enerzijds en het veel minder strakke onderscheid tussen kerk en staat ander-

zijds in het Israël van de oude bedeling, dat het eerste adres was van de mozaïsche 

(burgerlijke en zedelijke) geboden.

Het Oude Testament kent bovendien verschillende soorten niet-Israëlieten. Er waren er 

die zich permanent in Israël vestigden en er waren er die er slechts tijdelijk verbleven, 

op doorreis of voor handelsdoeleinden. Er waren er die met vreedzame oogmerken 

kwamen, maar ook die ronduit vijandige bedoelingen in de zin hadden. Er waren er die 

zich lieten besnijden en zich aan heel de wet van de HERE onderwierpen (Hebr. ger;

Gr. proselytos), maar er waren er ook die buitenstaanders bleven en andere goden 

vereerden.

Het is wat al te vlot om Gods geboden ten opzichte van de (in kerk en staat geïnte-

greerde!) ger rechtstreeks toe te passen op onze houding jegens allochtonen. Dat is 

niet alleen een ongeoorloofde versimpeling van het diverse spreken van de Bijbel over 

niet-Israëlieten. Het doet bovendien geen recht aan de gevarieerde werkelijkheid van 

gastarbeiders, toeristen, voormalige rijksgenoten, zendelingen, religieuze vluchtelin-

gen, politieke ballingen, buitenlandse studenten, functionarissen van multinationals, 

profvoetballers, zakenlui, spionnen, maffiosi, drugstoeristen, gelukzoekers enz. enz. Er 

zal met goede onderscheiding gezocht moeten worden naar de toepassing van Gods 

geboden.

Slot
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Voor wie (het eigene van) eigen volk en ras de maat van alle dingen is, blijft de Bijbel 

een gesloten boek. Wij hebben een Heiland met een Kanaänitische en een Moabitische 

vrouw in zijn voorgeslacht. En wij hebben een God die van meet aan op weg is naar de 

sabbatsrust voor allen die Hem vereren, uit welk volk dan ook.

VR AGEN VOOR DE BESPREKING

1. Wat betekent onze christelijke vreemdelingschap voor onze opstelling ten opzichte van 

allochtonen?

2. Tip voor de inleider: 

Kunt u aangeven waarin christelijk vreemdelingenbeleid zich heeft te onderscheiden 

van de opstelling op dit punt van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders? En 

waarin van bijvoorbeeld Groen Links en D66?

3. Het bovenstaande is een aantal bijbelse grondlijnen. Welke praktische consequenties 

zouden eraan verbonden moeten worden?

4. Prof.dr. W.H. Velema onderscheidt tussen ‘gerechtigheid’ jegens de eigen burgers van 

het land en ‘barmhartigheid’ als plicht jegens vreemdelingen (W.H. Velema, ‘De over-

heid en de vreemdeling’, in: A.G. Knevel (red.), De vreemdeling in ons midden (Bijbel en 

praktijk nr. 14), Kok Voorhoeve Kampen 1994, p. 66-73). Wat zou hij daarmee bedoe-

len en wat is uw mening daarover?

5. Hebt u de indruk dat er in wetgeving en wetshandhaving met twee maten gemeten 

wordt als het gaat om de toelating van een Afrikaanse topsporter en een Afrikaanse 

vluchteling? Of als het gaat om de toelating van een westerse industrieel en een oos-

terse dakloze?

6. Aan welke criteria vindt u dat emigratie naar het buitenland gebonden moet zijn?

7. Wat vindt u van eigen kerken van immigranten (Afrikanen in de Bijlmer, Nederlanders 

in Australië of op de Antillen)? Op welke wijze dienen die kerken hun plaats te zoeken 

in de kerkelijke en maatschappelijke samenleving van het land waar zij zich gevestigd 

hebben?
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9. Winkels op zondag
Houd de sabbat in ere ...

(Exodus 20:8)

In dit hoofdstuk vindt u een brief die zes kerken in Den Helder zonden aan het College 

van Burgemeester en Wethouders in verband met het voorstel van het college om te 

komen tot een nieuwe winkeltijdenverordening. Die verordening moest het mogelijk 

maken dat de winkels in heel Den Helder op alle zondagen van het jaar geopend 

zouden kunnen zijn. Inmiddels heeft de gemeenteraad het voorstel van B&W bespro-

ken. De raad koos ervoor dat er slechts verruiming van de winkelopenstelling mag 

plaatsvinden gedurende de zondagen in de zomermaanden.

De brief, die u in dit hoofdstuk vindt, is verzonden door de Christelijke Gereformeerde 

Kerk, de Gereformeerde Gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Hersteld Hervormde 

Gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente. Het is 

een voorbeeld van een gezamenlijke actie richting de overheid.

De brief luidt – zonder ‘kop en staart’ – als volgt:

Hooggeacht college,

Jachtigheid



99

Winkels op zondag

Via de Helderse Courant van 19 mei 2007 namen wij kennis van uw voornemen om 

meer vrijheid te verlenen tot het openen van winkels op zondag dan tot dusver. Volgens 

het ontwerp van de nieuwe gemeentelijke Winkeltijdenverordening ‘mogen detailhan-

delaren het hele jaar door ook op zondag open’, meldde de krant. ‘Voordat de knoop 

wordt doorgehakt, wil de gemeente weten of er bezwaren zijn tegen het gemeentelijke 

voornemen. (Wethouder) Hienkens stelt dat die bezwaren uit verschillende hoeken 

kunnen komen. Van mensen die om religieuze redenen vinden dat de zondag rustdag 

is, vakbonden die er mogelijk moeite mee hebben dat de werkdruk voor de leden te 

hoog wordt ...’ Inmiddels is ook via het internet kennis te nemen van uw voornemen en 

van de mogelijkheid tot inspraak.

Verzoek
Graag maken wij als kerken van gereformeerd belijden gebruik van de ons geboden 

mogelijkheid om te reageren. Met alle klem verzoeken we u af te zien van uw voorne-

men tot verruimde openstelling van winkels.

Leeswijzer
In het vervolg van deze brief willen we ons verzoek onderbouwen. Daarvoor wijzen we u 

op zes punten:

1. de wettige plaats van religieuze argumenten en bezwaren;

2. onze visie op de overheid;

3. de rustdag als geschenk van God;

4. schaduwzijden van onze vermaterialiseerde samenleving;

5. het positieve belang van de zondag;

6. de schade van een verdampende zondag.

1. Religie en politiek
Wij waarderen de ruimte die u biedt om in het kader van uw voornemen ook reli-

gieuze bezwaren in te brengen. Dat spreekt in Nederland helaas niet meer vanzelf. In 

brede kring worden religieuze opvattingen bewust buiten de politieke orde verklaard. 

Dat is des te vreemder waar seculiere ideologieën niet in de ban worden gedaan. 

Onbekommerd wordt gesproken over ‘ideologische veren’, ‘menselijke autonomie’ en 

‘marktdenken’. Plannen en voornemens worden afgemeten aan ideële waarden als 

een individualistisch mensbeeld, een strikt gelijkheidsdenken, sociale gerechtigheid of 

welbegrepen eigenbelang. Dergelijke noties kunnen zonder bezwaar als beginselen in 

het politieke bedrijf worden ingebracht. Maar zodra christenen spreken vanuit wat hen 

drijft, wordt dat – gelukkig dus niet door u! – in strijd geacht met democratie en poli-
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tieke zuiverheid of met de scheiding van kerk en staat. Wij betreuren dat. Zeker waar 

het ons als kerken en christenen niet te doen is om eigen overtuigingen. Door te willen 

leven uit en naar de Bijbel onderwerpen we onszelf aan en verklaren we ons aanspreek-

baar op een boven onszelf staande en ook onszelf onder kritiek stellende norm. Die 

norm wordt niet gevormd door een of andere geheimzinnige en oncontroleerbare 

groepscode, maar door de Bijbel. Die is voor iedereen verkrijgbaar en toegankelijk en 

heeft niets obscuurs of bekrompens. Hij is al eeuwenlang een hoogstaande en inspire-

rende bron voor onze cultuur: denk aan christenschilders, christenmusici en christenwe-

tenschappers de eeuwen door.

2. Visie op de overheid
Wij zijn van oordeel dat u als overheid niet zomaar een instelling bent. In onze zondag-

se kerkdiensten wordt met grote regelmaat voor u en uw werk gebeden tot God. Wij 

weten dat overheden zich kunnen vergalopperen. Maar dat neemt ons respect voor hen 

niet weg.

In een van onze officiële kerkelijke geschriften spreken we als kerken uit dat het 

uiteindelijk onze goede God is, die overheden geeft om de ongebondenheid van de 

mensen te bedwingen en alles in goede orde te doen toegaan. De Bijbel noemt de 

overheden dienares van God. Dat houdt onder andere in dat ze de dienst van Christus’ 

kerk moeten beschermen en het moeten bevorderen dat het evangelie van goddelijke 

genade en verzoening in een wereld van schuld en gebrokenheid overal gepreekt kan 

worden. Die prediking moet ertoe leiden dat God door ieder geëerd en gediend wordt 

(Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 36).

Dat God recht heeft op de eer van allen, hangt samen met de bijbelse boodschap dat 

het God is die hemel en aarde, met alle bronnen van leven en welvaart, heeft gescha-

pen. Deze God schenkt in een inmiddels verworden en bedreigde wereld verzoening en 

nieuw leven aan alle mensen die Jezus Christus als hun Verlosser en Heer aannemen. 

Wij weten ons onderweg naar de dag dat deze Jezus Christus terugkomt uit de hemel 

om alle mensen ter verantwoording te roepen en een nieuwe aarde te brengen met 

vrede en recht. Aan deze werkelijkheden kunnen overheid en bevolking naar onze over-

tuiging niet voorbij.

Met het voorgaande bedoelen we niet dat de overheid bij haar werk gewetens zou 

mogen dwingen of zelf zou moeten preken of een bepaalde kerk zou mogen bevoor-

rechten, zoals in het verleden helaas wel gebeurd is. Wel achten wij het van belang dat 

de overheid voor haar deel ruimte biedt aan de verkondiging van het evangelie en dat 

zij wetteloosheid en materialisme tegengaat. In haar bestuur dient de overheid zich 
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niet te laten leiden door willekeur of door de grillen van een altijd voor kwaad en mani-

pulatie vatbare publieke opinie, maar dient ze zich te richten naar Gods wil, met oog 

voor de belangen en rechten van de bevolking die aan haar is toevertrouwd.

3. De rustdag als geschenk van God
Als het gaat om de zondag, denken we als kerken en christenen meteen aan het vierde 

van de bekende ‘tien geboden’. In Exodus 20 vers 8 tot en met 11 luidt dat: ‘Houd de 

sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 

verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; 

dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en 

slavinnen, voor uw vee, en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want 

in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er 

leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en 

heilig verklaard.’

In Deuteronomium 5 vers 12 tot en met 15 vinden we een ander motief: ‘Neem de 

sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes 

dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een 

rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, 

voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels 

en al uw andere dieren, en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen; 

want uw slaaf en uw slavin moeten evengoed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was 

in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. 

Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden’ (teksten genomen uit de Nieuwe 

Bijbelvertaling van 2004).

Een wekelijkse rustdag is geen menselijke instelling, maar een gave van God.

4. Schaduwzijden van onze samenleving
Er is veel waarvoor wij dankbaar zijn in het Nederland van vandaag. We denken aan 

vrijheid en recht, zorg en onderwijs, welvaart en welzijn die zich alle op een hoog 

niveau bevinden in ons land. Maar we signaleren ook schaduwzijden.

Onze samenleving kent veel mensen die voor het publieke leven een diepere samen-

hang en een stimulerend zinsverband missen.

Een optimistisch getoonzet maakbaarheidsdenken heeft plaatsgemaakt voor angst 

vanwege verschijnselen die groter zijn dan wijzelf en die we als een regelrechte bedrei-

ging ervaren: er is meer tussen hemel en aarde dan wij beheersen of bestuderen 

kunnen.

Een ongebreideld marktdenken en het nastreven van eigenbelang heeft het leven 
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vermaterialiseerd.

Door doelmatigheidsoverwegingen, bezuinigingsdrang en concurrentiebelangen zijn we 

opgezadeld met een schaalvergroting waarin we – ook volgens een op dit punt onver-

dacht getuige als VVD-leider Mark Rutte – de menselijke maat zijn kwijtgeraakt.

Exhibitionistische verrijking, stress en burn-out, steeds armer wordende armen (dichtbij 

en ver weg) zijn begrippen die zich in onze markteconomie niet voor niets een stevige 

plek hebben veroverd in het publieke discours.

Vermaak en genot stellen de menselijke emotie centraal. Ze stimuleren ons alle 

schroom af te leggen en jagen ons tot over de grenzen van respect en van wat betame-

lijk is, heen.

Het zijn tendensen die wij ook als christenen niet altijd hebben doorzien en weerstaan. 

Meer dan ons lief is hebben we ons erdoor laten meeslepen en hebben we er ijverig 

aan meegedaan. Gelukkig zijn er wel altijd tegenkrachten geweest en gebleven. En 

Gode zij dank constateren we vandaag in de politiek ook een punt waarop meer oog 

komt voor de maatschappelijke schade die wij hierboven signaleerden. Het lijkt ons van 

belang om oog te hebben voor deze laatste, nieuwe trend en alert te zijn op het gevaar 

van doorhollen in de ‘oude richting’.

5. Belang van de zondag
De zondag is voor ons een kostelijk geschenk van onze God. Er is door christenen veel 

fout gegaan in de wereld. Maar wat God geeft en instelt, is goed en heilzaam. Dat 

geldt ook voor de zondag.

Het is een dag die bestemd is om ons te richten op God, die onze Schepper, Koning en 

straks ook Rechter is, op zijn van slavernij en schuld bevrijdend werk, op zijn dienst die 

zin en samenhang aan ons leven geeft, en op de toekomst die Hij belooft.

De zondag is een dag die ons wil bewaren voor een onbegrensd opgaan in geld en 

genot, in de dingen van het hier en nu en in onze eigen belangen.

Op de zondag worden we bepaald bij het perspectief dat er is in de zware schuld en de 

diepe gebrokenheid die in onze wereld gevonden worden.

De rustdag is er van het eerste begin af ook om anderen te laten delen in rust en 

vreugde. Personeel, vreemdelingen en zelfs dieren worden expliciet genoemd. Ons oog 

wordt geopend voor wat anderen om ons heen nodig hebben. Ook zij moeten kunnen 

delen in wat God geeft aan rust en heil. Die rustdag is al heel lang een institutie van 

groot sociaal belang.

6. Schade door nivellering van de zondag



103

Winkels op zondag

Met lede ogen zien wij aan hoe veel in ons land wordt onderworpen en opgeofferd aan 

de belangen van economie en amusement, tot de zondag en de zondagsrust toe.

De samenleving als geheel gaat een richt- en rustpunt missen. Een dag waarop we 

bepaald worden bij de diepere en hogere zaken van onze wereld, verliest zijn herken-

baarheid: open winkels worden dominanter dan open kerken.

De carrousel van werken en geld verdienen staat niet meer stil.

Ook hier worden zwakkeren het slachtoffer: niet alleen de kleine ondernemers in onze 

stad delven het onderspit. We houden ook vast aan een levensstijl en consumptieni-

veau die ons op mondiaal niveau van schaamte zouden moeten vervullen als we kijken 

naar de situatie van vele miljoenen mensen in de derde wereld, die niet zelden de reke-

ning van ons consumeren betalen.

En wat toekomst en duurzaamheid betreft: we leren elkaar een houding aan van 

‘steeds meer en luxer en nooit genoeg’ en van ‘u vraagt, wij draaien’. Een houding die 

een funeste uitwerking zal hebben op de mentaliteit in onze samenleving en waarvoor 

we onze kinderen zouden moeten willen bewaren.

Conclusie
Wij weten dat overheden geen mensen kunnen en mogen veranderen. Hun mogelijk-

heden en bevoegdheden zijn beperkt. Wel kunnen ze met publiek beleid waardevolle 

accenten zetten en een heilzame richting wijzen. In dat kader zijn we dankbaar voor de 

afspraak in het regeerakkoord dat het oneigenlijke gebruik van de toerismebepaling in 

de Winkeltijdenwet ter verruiming van het aantal koopzondagen wordt tegengegaan. 

Wij vinden dat een positieve trendbreuk. En wij zien uw voornemen om tot een derge-

lijke verruiming wel over te gaan als een verkeerd signaal. We roepen u op ervan af te 

zien. En er oog voor te hebben dat we leven ván meer dan brood en genot alleen en 

ook vóór meer dan brood en genot van alleen onszelf.

Wij bidden u de wijsheid toe van onze God voor al uw werkzaamheden. We spreken het 

vertrouwen uit dat u ons schrijven zult willen betrekken bij uw uiteindelijke oordeelsvor-

ming.

We groeten u met de jegens u verschuldigde hoge achting, …
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VR AGEN VOOR DE BESPREKING

1. Hoe oordeelt u over het feit dat deze kerken zich gezamenlijk wendden tot B & W?

2. Vindt u dat de brief voldoende duidelijk maakt dat religieuze argumenten mogen wor-

den ingebracht in het publieke domein?

3. Vindt u dat deze kerken ook hadden moeten komen met algemeen-menselijke argu-

menten en ook aandacht hadden moeten vragen voor andere vullingen van de rust-

dag? Of vindt u dat dat de brief zou ondergraven omdat, als het erop aankomt, er geen 

principieel verschil zit tussen bijvoorbeeld sporten en winkelen op zondag?

4. Musea zijn al jaar en dag open op zondag. Weet u of daar ook bezwaar tegen gemaakt 

is uit christelijke hoek? Is er verschil tussen openstelling van winkels en van musea?

5. Wordt er naar uw oordeel veel te veel in deze brief ‘bij gesleept’?

6. Tip voor de inleider: 

Wat vindt u van de handreiking Zondag, HEERlijke dag (in: Acta van de Generale  

Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Amersfoort-Centrum 2005, art. 22)? 

De Acta waarin hij staat, zijn te vinden op internet (via www.gkv.nl en via  

www.kerkrecht.nl) en zijn er in een gedrukte editie (De Vuurbaak Barneveld 2006).

7. Welke mogelijkheden ziet u om je als kerk niet alleen met dit soort bezwaren tot de 

overheid te wenden, maar ook met positieve inbreng? Gebeurt dat ook in uw gemeen-

te?
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Samen in de wereld
Wat biedt de kerk?

Hoe ben je als kerk en als christen betrokken bij de 
maatschappij?
Hoe stel je je op tegenover andere religies?
Welke boodschap heb je in de politiek?
Hoe sta je tegenover sociaal onrecht?
Hoe kijk je naar de mensen om je heen?
Hoe ligt de verhouding tussen het recht van God en de 
gelijke rechten waarnaar in de politiek wordt gestreefd?
Uitdagende vragen, die aan de orde komen in dit boekje dat 
de bezinning wil dienen.

Dit boekje kan zowel persoonlijk als gezamenlijk gebruikt 
worden.
In ieder hoofdstuk wordt eerst geluisterd naar wat de Bijbel 
zegt.
Voor de bespreking op een bijbelstudiegroep of plaatselijke 
politieke afdeling worden vervolgens een aantal 
gespreksonderwerpen aangedragen.
Zo leren we rond te kijken in een door God geschapen en 
geregeerde, maar door de zonde verstoorde wereld. Daarin 
heeft het evangelie van Christus veel te bieden! En zijn kerk, 
wat doet die?
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