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REDACT IONEEL INHOUD

Wat gebeurt er allemaal de laatste tijd? De 
coronapandemie ontwricht het leven op 
allerlei manieren. Mensen worden angstig, 
depressief of agressief. Op het moment dat 
ik dit schrijf, trekken relschoppende jonge-
ren door de steden. Wie overziet de zaken, 
begrijpt wat oorzaken en gevolgen zijn en 
weet wat wijs is?

In een tijd als de onze ervaren we scherp 
wat Prediker ons voorhoudt: dat al ons 
zoeken naar overzicht zo weinig oplevert. 
Egbert Brink laat zien dat het toch goed is 
om met die zoektocht door te gaan – in het 
besef dat God de Heer is van alle tijd. Wilco 
Veltkamp wijst erop dat we niet alleen om 
ons heen moeten kijken, maar ook om-
hoog, waar Jezus Christus voor ons pleit.

Zoeken naar overzicht, dat doet ook Wim 
de Vries in zijn artikel over klimaatveran-
dering en milieuverontreiniging. Omdat 
God ons verantwoordelijkheid gaf, moeten 
we ons afvragen hoe ons gebruik van de 
aarde bijgedragen heeft aan de huidige 
crisis. Wetenschappelijke kennis kan ons 
helpen bij het vinden van antwoorden. Gijs 
Zomer maakt de vraag over ons gedrag 
heel persoonlijk en nodigt u zelfs uit om te 
reageren.
Andries van Renssen legt er de vinger bij 
dat wetenschappers ook in hun zoektocht 
naar de oorsprong van alles rekening moe-
ten houden met het werk van God, onze 
Schepper. Hij stond aan het begin.

God legde de eeuw in ons hart. Hopelijk 
helpt dit nummer van Nader Bekeken u 
om in vertrouwen terug, om u heen, voor-
uit en omhoog te kijken.

Ida Slump

Redactioneel
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Nieuw licht 
op een bijbelgedeelte

De harten omhoog

‘Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel 
en van alle voorwerpen die bij deze tent horen, 
houd je daar nauwkeurig aan.’

(Exodus 25:9)
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De coronacrisis waarin we vorig jaar 
beland zijn, zorgt nog steeds voor een 
wereldwijd gevoel van malaise. Het 

is moeilijk om ons daarin 
niet te laten meesleuren, laat 
staan ons eraan te onttrek-
ken. Over wat er aan de hand 
is, is veel discussie, met name 
op de social media. Feiten, 
belangen en sentimenten 
vormen een verwarrende en 
soms verontrustende mix. 
Ook legt deze crisis bloot dat 
veel mensen in onze samen-
leving bang zijn voor de 
dood. Gelukkig is er een God 
in de hemel die zich niet 
onbetuigd laat. De Levende 
die in deze tijd veelal dood-
gezwegen wordt, maakt ons 

in zijn heilige Schrift onmiskenbaar 
duidelijk: de aarde wordt niet aan haar 
lot overgelaten, de hemel is er ook nog.

Hij die ons zijn vriendschap biedt
Na de uittocht van de Israëlieten uit 
Egypte openbaart de HERE zich op 
de berg Horeb aan Mozes. Het is niet 
voor het eerst dat God daar met hem 
spreekt. De opdracht om Israël naar de 
vrijheid te leiden ontving Mozes eer-
der eveneens bij de Horeb: vanuit de 
brandende doornstruik. De Almach-
tige had zich toen bekendgemaakt als 
de God van Abraham, Isaak en Jakob. 
Had Hij niet zijn eeuwige verbond 
met Abraham gesloten en er rijke 
beloften bijgevoegd? Een verbond van 
vriendschap geldig van generatie op 
generatie, zelfs tot heil van alle volken! 
Werkelijk, het verbond met Abraham, 
zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot 
kind. Met die boodschap gaat Mozes 
naar zijn volksgenoten in Egypte. Het 
loopt erop uit dat Gods volk wordt 
uitgeleid: naar de Horeb. Dan ver-
schijnt de HERE voor de tweede keer 
aan Mozes. Via hem krijgen de Israë-
lieten de Tien Geboden met bijbeho-
rende bepalingen én de feesten. Het 

zijn hulpmiddelen om Gods vriend-
schap dankbaar te beantwoorden. Met 
hetzelfde doel krijgt Mozes daarnaast 
de opdracht een heiligdom voor de 
God van Israël te bouwen.

Hij spreekt zonder dat wij een 
gedaante zien
Het bouwplan van de woning waarin 
de HERE onder zijn volk wil gaan 
verblijven, bevat bijzondere eisen. 
Ze zijn namelijk opgesteld door de 
Eeuwige zelf (Ex. 25:9): ‘Mozes, Ík zal 
je een ontwerp van de tabernakel laten 
zien. Houd je daar nauwkeurig aan!’ 
Het Hebreeuwse woord voor ontwerp 
wordt in onze tekst herhaald: een 
ontwerp van de tabernakel en een ont-
werp van elk van de voorwerpen die 
erbij horen. In de hoofdstukken daarna 
komt het woord ‘ontwerp’ nog enkele 
keren terug. Dat is op het moment dat 
de HERE de details geeft van de te 
maken gouden kandelaar (25:40), de 
tabernakel (26:30) en het brandofferal-
taar (27:8). Een belangrijk woord met 
een diepe betekenis.
Deze betekenis komen we op het 
spoor als we letten op wat Mozes in 
een van zijn andere boeken zegt. In 
Deuteronomium 4 geeft hij de Israë-
lieten een terugblik op de weg die de 
HERE tot dan toe met hen afgelegd 
heeft. Mozes zegt dan onder meer: ‘U 
hebt op de Horeb geen gedaante van 
de HERE gezien. Misdraag u daarom 
niet door een godenbeeld te maken, 
een afbeelding van welk wezen dan 
ook.’ Of als volgt weergegeven: ‘U hebt 
geen gedaante van de HERE gezien, 
maak daarom geen ontwerp van welk 
wezen dan ook.’
Tegen deze achtergrond staat de 
opdracht tot de bouw van de taber-
nakel. Mozes mag uitsluitend gaan 
bouwen aan het heiligdom van de 
Onzichtbare vanuit een bouwplan van 
de Onzichtbare zelf. En hij moet er 
zich nauwkeurig aan houden. Doet hij 
dat niet, dan zal Gods volk alsnog tot 

Geboden én feesten: 

hulpmiddelen om 

Gods vriendschap 

dankbaar te 

beantwoorden
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beeldendienst vervallen: zelfbedachte 
vormen een zichtbare gestalte geven, 
die aanbidden en daarop vertrouwen. 
Men zou daarmee iets náást de HERE 
en zijn bouwplan hebben. Dat zou 
overtreding zijn van Gods tweede ge-
bod en dat nog wel met en in het voor 
Hém bedoelde heiligdom!

Hij woont niet in een gewoon huis
Gods volk mag dus alleen een heilig-
dom voor de eredienst aan de HERE 
hebben dat voldoet aan zíjn eisen. De 
God van Israël is geen afgod, zoals 
de goden van rondom. Die worden 
vereerd met allerlei maaksel van men-
sen, voortgesproten uit hún brein. De 
HERE verwacht van zíjn volk echter 
een heel andere verering. Hem gaat 
het niet om een tempel met al zijn 
voorwerpen, zoals elders. Hem gaat 
het om Hemzelf! Het heiligdom dat 
Mozes mag bouwen, moet enkel en 
alleen een middel zijn om de aandacht 
van de Israëlieten te richten op de 
HERE in de hémel. De tabernakel 
mag niet meer dan een afbeelding van 
iets hogers zijn: het hémels heiligdom. 
Gods vriendschap komt van boven en 
wordt slechts van Hogerhand in stand 
gehouden. De volledige vervulling van 
Gods beloften kan alleen maar uit de 
hemel komen: ‘De harten omhoog, 
Israël’!
Al spoedig echter verstrooit Israëls 
aandacht. Men kijkt te veel om zich 
heen en dus te weinig naar boven. Het 
volk laat zich meenemen door de waan 
van de dag. Zo vervalt ware godsdienst 
tot afgodendienst. Het is een menselij-
ke trek van alle tijden. De vriendschap 
van de Almachtige die de hemel en 
de aarde gemaakt heeft, die trouw 
blijft tot in eeuwigheid, wordt niet 
meer als ‘meer dan genoeg!’ beleden 
en ervaren. En dus begint men zich 
in het land dat door de zorg van de 
HERE overvloeit van melk en honing, 
zorgen te maken: over inkomen, over 
gezondheid, over de toekomst... In die 

eigenmachtige eredienst krijgt nu ook 
de tabernakel een plaats. Men meent 
de HERE daarin te kunnen opsluiten. 
Het hart van Gods volk richt zich niet 
meer op wat boven is...

Stefanus legt er vele eeuwen later in 
Handelingen 7 de vinger bij. Hoe-
wel Israël, zegt hij daar, een door de 
HERE gegeven hemels heiligdom 
in haar midden had, ging het volk 
eigenzinnig een aardse godsdienst 
aanhangen. Maar (vgl. vss. 48-49): ‘De 
Allerhoogste woont niet in een huis 
door mensenhanden gemaakt. Heeft 
de Here zelf niet gezegd ( Jes. 66:1-
2): “De hemel is Mijn troon, de aarde 
Mijn voetbank. Hoe zouden jullie dan 
een huis voor Mij kunnen bouwen, een 
plaats waar Ik kan rusten? Heb Ik dit 
alles niet met eigen handen gemaakt?”’ 
Vervolgens maakt Stefanus duidelijk 
wat Israël onder het oude verbond 
door zo te handelen wérkelijk gedaan 

heeft. Men heeft daarmee de komst 
van Gods Rechtvaardige genegeerd. 
Ja, uiteindelijk heeft men Hem zelfs 
omgebracht! Aan het einde van zijn 
rede, terwijl deze heilige man Stefanus 
sterft, ziet hij dat wat boven is. Hij 
krijgt een blik op waar het voor de 
aarde altijd al naartoe moest gaan: de 
openbaring van de hémelse luister van 
God en de Mensenzoon Jezus die aan 
Gods rechterhand staat.

Hij wil ons bij het geloof in de  
Middelaar houden
Daar gaat het dus om, zegt ook de 
schrijver van de Brief aan de He-
breeën. Tabernakel en tempel waren 

afspiegeling en voorafschaduwing van 
het werk van onze Hogepriester en 
Geneesheer in het hémels heiligdom. 
Deze heeft in de hemel plaatsgeno-
men aan de rechterhand van de troon 
van Gods majesteit en vervult daar 
zijn dienst (Heb. 8:1,5). Dat werk van 
de Heiland voor Israël en de volken 
kon van tevoren op aarde uitsluitend 
zichtbaar worden gemaakt in een 
bouwwerk, inclusief zijn voorwerpen 
en bijbehorende priesterdienst, dat 
als norm had het bouwplan dat door 
de HERE zelf opgesteld was. In de 
hoofdstukken 8 en 9 staat de schrijver 
uitgebreid stil bij de dienst van de 
hogepriester in tabernakel en tempel 
vroeger. Zo maakt hij duidelijk hoe in-
drukwekkend veel hoger, dieper, breder 
en langer het werk van dé Hogepries-
ter nu in de hemel was en is. En dus: 
de harten omhoog waar Jezus Christus 
voor ons pleit aan de rechterhand van 
zijn Vader!

Altijd al was dat immers wat de 
HERE met zijn vriendschap op het 
oog had. Onze God wil niets liever 
dan de gelovigen toen en daar en hier 
en nu bij het geloof in de Middelaar 
houden (Calvijn). Daarom horen de 
levende verkondiging en de heilige sa-
cramenten ook vandaag, meer dan alles 
wat er in de supermarkten te halen is, 
tot de essentiële levensbehoeften. Het 
ware vaccin tegen welk virus ook komt 
van de ware Geneesheer, die boven is 
en die is en die was en die kómt. De 
harten omhoog! 

Als norm het bouwplan dat  

door de HERE zelf opgesteld was
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en staat

Van markt naar staat

Dat was de economisch-politieke denkwijze van het liberalis-
me, de politieke vrijheidsbeweging die zich sinds eind acht-
tiende eeuw verzette tegen staatsabsolutisme. De overheid 
moest alleen zorgen voor veiligheid (leger, politie, rechtsorde). 
Welke ontwikkelingen zijn er sindsdien geweest? En wat is nu 
een goede samenlevingsvorm?

Vrede door recht
De doorwerking van het economisch liberalisme tijdens de 
industrialisatie in de negentiende eeuw riep veel weerstand 
op. Om de ellendige toestand van de arbeidende klasse te 
verbeteren, eisten socialisten vergaand staatsingrijpen in het 
economisch leven. Dat heet staatssocialisme. Arbeiders orga-
niseerden zich in vakbonden, om druk te kunnen uitoefenen 
op hun werkgevers.
In 1874 werd in industrialiserend Nederland de eerste sociale 
wet aangenomen, het Kinderwetje van Van Houten, op voorstel 
van het progressief liberale kamerlid Samuel van Houten. Het 
antirevolutionaire kamerlid Abraham Kuyper vroeg, onder 
hoongelach, om invoering van een Wetboek voor de Arbeid. De 
eerste Arbeidswet (1889) was een uitbreiding van de bescher-
ming die het Kinderwetje bood, nu ook voor vrouwen. De 
mannen moesten zelf voor hun belangen opkomen.
In die periode valt ook het geboortejaar van de Christelijk-So-
ciale Beweging (1876). Tegenover het liberale welbegrepen (!) 
eigenbelang – let hier op de progressieve nuancering – en de 
socialistische klassenstrijd, spande deze christelijke beweging 
zich in voor sociale vrede door recht.

Drie stelsels
In een toelichting op het ‘Program van Beginselen’ (1905) van 
de Anti-Revolutionaire Partij zette H. de Wilde twee econo-
mische stelsels tegenover elkaar: het concurrentiestelsel (vrije-
marktwerking) en het staatssocialisme (de overheid verdeelt 
de volkswelvaart). Hij zag in beide stelsels waarheid. Vanwege 

Onze maaltijd danken wij niet aan de 
welwillendheid van de slager, de bier-

brouwer en de bakker maar aan het 
feit dat zij hun eigen belang voor ogen 

hebben. Deze beroemde woorden van 
Adam Smith (1723-1790) slaan op een 

samenleving waarbij marktwerking 
(concurrentie) ervoor zorgt dat na-

streven van eigenbelang ook goed is 
voor het belang van allen. 
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Tussen markt 
en staat

de zonde is de prikkel van concurrentie onmisbaar. De Bijbel 
veroordeelt die dan ook nergens, maar heeft wel oog voor de 
kwade gevolgen. Een rechtvaardige overheid moest ervoor 
waken dat de zwakke(re) niet wordt onderdrukt door de ster-
kere. Een voorbeeld is de mozaïsche wetgeving waar de armen 

rechten (!) krijgen. Het socialistisch stelsel is hoogstaander 
en bijbelser dan een ik-gericht/egoïstisch concurrentiestelsel, 
want het weet van naastenliefde. Maar uitschakeling van 
concurrentie – wat staatssocialisme wil – betekent niet dat de 
zonde verdwijnt. Mensen hebben de prikkel van de concur-
rentie nodig. De overheid heeft tot taak om de negatieve 
gevolgen daarvan te beteugelen. Deze hoofdlijnen vormen de 
kern van een derde stelsel: christelijk-sociaal.

Verzorgingsstaat
In de loop der jaren is het arbeidsrecht ontwikkeld dat de 
arbeider tegen diverse risico’s van de moderne samenleving 
moet beschermen, onder andere met verplichte werknemers-
verzekeringen zoals een ongevallenwet (1901). Gaandeweg 
ontstond een sociaaleconomische structuur waarbij de min 
of meer vrije markteconomie was ingebed in een kader van 
sociale wetgeving.
In de crisisjaren tussen de wereldoorlogen bleek dat die 
economie niet als een zelfregulerend systeem aan zichzelf kon 
worden overgelaten. Periodes van op- en neergang wisselden 
elkaar af en vroegen om een stabiliserend overheidsbeleid 
(zgn. regel van Jozef, vgl. Gen. 41).
Na de Tweede Wereldoorlog werd de sociaaleconomische 
structuur van Nederland uitgebouwd tot een verzorgings-
staat. Naast de werknemersverzekeringen kwamen er volks-
verzekeringen, zoals de AOW – eerst via een noodwet, omdat 
veel ouderen na de oorlog hun spaargeld kwijt waren. Dit 

markeert het begin van die verzorgingsstaat. Voor de oorlog 
gold het principe dat een deel van de sociale bescherming 
door de maatschappij geboden moest worden, nu ging de 
staat domineren. 

Van staat naar markt

De uitbouw tot verzorgingsstaat gebeurde in dezelfde tijd als 
de doorstart van het gereformeerde leven vanuit de vrijge-
maakt-gereformeerde kerken – na de Vrijmaking van 1944. 
Hoe dachten die vrijgemaakten over deze verzorgingsstaat?1

Dat geeft een verrassend beeld: de verzorgingsstaat werd door 
het ‘kerkvolk’ min of meer stilzwijgend geaccepteerd, maar 
door hun voormannen afgewezen vanwege verkeerde begin-
selen (humanisme en socialisme). Deze principiële afwijzing 
was ook een reactie op de ‘doorbraak’ van christenen naar het 
socialisme.

Achtergrond
De eerste jaren na de oorlog was er bij die voormannen een 
soort eindtijdgevoel. De overheid drukte de kerk weg en 
nam de armenzorg over, via volksverzekeringen en sociale 
voorzieningen zoals bijstand. Ze stelden dat de rooms-rode 
overheid (!) met deze verzorgingsstaat een valse totalitai-
re gemeenschap in socialistische zin wilde opbouwen, een 
antichristelijke eenheidsstaat die lijnrecht tegenover de ware 
gemeenschap van de kerk staat en zo voor die kerk een grote 
bedreiging vormt. Na de wederopbouw van het land ebde dit 
eindtijdgevoel weg en kwam de overheid u ten goede weer in 
beeld.

Een cruciaal verschil tussen de (oude) antirevolutionairen en 
de vrijgemaakten was hun ‘kijk’ op de wetgeving van Mozes. 
Wetten voor een theocratie – daarover was geen verschil, 
maar de antirevolutionairen zagen er ook een bijbels voor-
beeld in van overheidsbemoeienis met het maatschappelijk 
leven (sociale wetgeving).

Mensen hebben 

de prikkel van de 

concurrentie nodig

1 Zie hiervoor: Bastiaan van der Wal, ‘Zekerheid in de ge-
meenschap? Gereformeerd-vrijgemaakten en de opkomst 
van de verzorgingsstaat’, in: Vrijgemaakte vreemdelingen, 
onder redactie van Mees te Velde en Hans Werkman, De 
Vuurbaak, Barneveld, 2007.

Een noodwet  

markeert het begin van 

die verzorgingsstaat
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Vrijgemaakten namen afscheid2 van de soevereiniteit in eigen 
kring – de maatschappijleer van Abraham Kuyper waarin 
naast (!) de overheid ook maatschappelijke organisaties hun 
eigen taken en verantwoordelijkheden hebben – en vielen 
terug op het format van kerk en staat (= nationale samenle-
ving). Hierbij lag deze theocratische mozaïsche wetgeving, en 
dus de armenzorg, volledig op het bordje van de kerk.3

Oplossing of probleem?
Er waren, op de achtergrond, ook praktische(r) bezwaren. De 
overheid krijgt steeds meer controle over onze samenleving. 
Daardoor verdwijnt het eigen verantwoordelijkheidsgevoel 
van de burgers, evenals de onderlinge barmhartigheid. Bij 
tegenvallende conjunctuur wordt zo’n verzorgingsstaat onbe-

taalbaar omdat hij kapitaaldekking mist. Dat gebeurde ook 
rond 1980. De toegenomen zorgeloosheid en keuzevrijheid 
bleken secularisatie en consumentisme in de hand te werken. 
Die verzorgingsstaat was geen verantwoordelijke samenle-
ving.
Het neoliberalisme in de jaren ’80 had soortgelijke kritiek.
Toen de naoorlogse bloeiperiode uitliep op het faillissement 
van de verzorgingsstaat, was de politieke reactie een ‘overstap’ 
naar het neoliberalisme, dat de overheid niet ziet als de op-

lossing maar als het probleem – naar het andere uiterste dus, 
inmiddels verstrengeld met een typisch Amerikaans wantrou-
wen jegens de (federale) overheid.

Neoliberalisme
Prof. Gabriël van den Brink (filosoof en socioloog) omschrijft 
neoliberalisme ‘als een liberale denkwijze die de afgelopen 
dertig jaar in een maatschappelijke praktijk werd omgezet’.4 
Enerzijds is er aansluiting bij het klassiek-liberale gedach-
tegoed: een maximale bewegingsvrijheid voor individuen. 
Anderzijds verschuift er iets in de verhouding tussen overheid 
en economie: staat en politiek staan vooral in dienst van de 
economie, lees de markt. Op de markt mag moraal geen rol 
spelen, het marktmechanisme is amoreel.

Anders dan bij het klassiek-liberalisme gebruikt de overheid 
het staatsgezag om een aantal liberale waarden dwingend 
aan de samenleving op te leggen. De loyaliteit wordt verlegd 
van arbeid naar kapitaal (investeerders). Op weg naar ‘minder 
overheid’ wordt nu marktwerking toegepast op gebieden die 
vroeger onder de regie van de overheid vielen, zoals railver-
voer. Publieke organisaties, bijvoorbeeld voor onderwijs en 
zorg, moeten bedrijfsmatig en dus efficiënter (?) gaan werken, 
net als staat en politiek zelf. Burgers worden klanten (cliën-
ten). Zo werd de verzorgingsstaat gesaneerd, maar onderweg 
kwam wel de vraag op of het middel niet erger was dan de 
kwaal.

Een derde weg

Hoogtijdagen neoliberalisme geteld, kopte het Reformatorisch 
Dagblad op vrijdag 18 september 2020, terugblikkend op de 
algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Eerder verscheen al het boek van Gabriël van den Brink met 
de veelzeggende titel Ruw ontwaken uit een neoliberale droom. 
En ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers wees in 2019 in 
een essay het dominante neoliberale marktdenken aan als 
veroorzaker van breed gedeelde gevoelens van onbehagen.

Zelfregulatie?
De wending van de verzorgingsstaat naar het neoliberalis-
me sloot prima aan bij de democratiseringsbeweging van de 
jaren ’60 – met name bij het streven naar individuele vrijheid 
en zelfontplooiing. Autoriteit was verdacht. Mensen lieten 
zich liever sturen door een anonieme markt dan door een 

De politieke reactie was 

een ‘overstap’ naar een 

neoliberale oplossing

2 Op het Amersfoorts Congres (30 maart - 1 april 1948), 3e conclusie.

3 Dat wordt later anders gezien. Vgl. J.P. de Vries, ‘De sociale verant-
woordelijkheid van de overheid’, in: Ieder zijn dagelijks brood. Aspecten 
van de sociale zekerheid, Groen van Prinsterer Stichting, Barneveld, 
1999, p. 14-16. 

4 Gabriël van den Brink, Ruw ontwaken uit een neoliberale droom, Prome-
theus, Amsterdam 2020, p. 54.

5 Gert-Jan Segers werkt dit heel overtuigend uit in zijn essay: De verloren 
zoon en het verhaal van Nederland, Balans, Amsterdam, 2019.

6 Robert van Putten en Wouter Beekers, Coöperatiemaatschappij, We-
tenschappelijk Instituut ChristenUnie, Amsterdam, 2014, p. 59-79; zie 
ook: Van den Brink, p. 260-280.

7 In Kuypers visie heeft elk maatschappelijk verband z’n eigen verant-
woordelijkheid, naar God toe en in de maatschappij. Die verbanden 
staan niet boven maar naast elkaar. Ze vullen elkaar aan. Dat betekent 
niet dat er geen verschil in positie is. De staat wordt vaak als ‘eerste 
onder gelijken’ gezien.
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(verdachte) overheid. Ook kon ‘de markt’ inspelen op indivi-
duele behoeften, zoals de digitale revolutie. In 1989 bracht de 
val van de Berlijnse muur de bekroning: de communistische 
planeconomie had verloren en de liberale vrijemarkteconomie 
had gewonnen. Kortom: meer markt en minder overheid.
Vooral de liberaal denkende maatschappelijke bovenlaag was 
euforisch na de val van de Berlijnse muur. Maar bij tanend 
gezag en minder regels moest er een nieuwe balans komen 
tussen bewegingsvrijheid en zelfregulatie. Zelfregulering van 
mensen en markten werkt echter onvoldoende in een zondige 
mensenwereld. Dat bleek uit gewelddadig gedrag en versto-
ringen van de openbare orde (gestabiliseerd met zerotoleran-
cebeleid) en ook in de financiële wereld, waar de overheid op 
winst beluste systeembanken moest redden van de ondergang 
(de bankencrisis).

Onbehagen
Ondanks toegenomen welvaart maken mensen zich zorgen 
over zaken die de sociale gemeenschap bedreigen (omgangs-
vormen, aantasting nationale identiteit, criminaliteit, uit 
elkaar groeien arm en rijk, erosie van normen en waarden). 
Opmerkelijk is dat laagopgeleiden zich daar meer zorgen 
over maken dan hoogopgeleiden.5 Aangezien politici meestal 
hoogopgeleid zijn, vergroot dit de ‘kloof’ tussen ruimdenken-
de politici/beleidsmakers en bezorgde of boze burgers.
Met het neoliberalisme veranderde onze samenleving geleide-
lijk in een geldmaatschappij waar het leven niet alleen vrijer 
maar ook harder werd. Dit leidt tot onvrede. De liberale visie 

op de mens als autonoom en zelfredzaam individu botst met 
de realiteit van het alledaagse leven dat de mens een sociaal 
en moreel gedreven iemand is. Deze onvrede doet denken aan 
de situatie eind negentiende eeuw, toen katholieken en ortho-
doxe protestanten een eigen (derde) weg zochten in oppositie 
met liberalisme en socialisme. Die weg was de verzuilde sa-
menleving als zelfstandig middenveld binnen onze natiestaat, 
zoals gerealiseerd in de twintigste eeuw met allerlei christelij-
ke organisaties.

Met het neoliberalisme 

veranderde onze 

samenleving geleidelijk 

in een geldmaatschappij

Via participatie naar coöperatie
Inmiddels is onze samenleving verstatelijkt en grotendeels 
ontzuild. Bovendien werd onze natiestaat door het lidmaat-
schap van de Europese Unie minder belangrijk. In reactie 
hierop gingen burgers zich richten op kleinschalige projecten. 
De rijksoverheid speelde hierop in met decentralisatie, het 
overhevelen van overheidstaken naar gemeenten. ‘Zorg op 
maat’, maar dan wel goedkoper. Ook de burger moest nu aan 
de bak, vooral als mantelzorger.

Beschermen – van de zwakke(re) – is niet hetzelfde als zelf 
regelen, aldus destijds de christelijk-sociale beweging. Dit in-
zicht wordt vandaag herontdekt. Vanuit het beginsel van zelf-
standigheid krijgt het organiseren van sociale bescherming 
of solidariteit dan vooral van onderop vorm via kleinschalige 
oplossingen met gedeelde verantwoordelijkheid, zoals werken 
met buurtbudgetten. Die saamhorigheid kan tot stand komen 
als burgers, ondernemers, professionals en overheden willen 
samenwerken en elkaar aanvullen, vanuit hun eigen verant-
woordelijkheid.6 Geen overheid of markt die overheerst maar 
coöperatie (vrijwillige samenwerking). Dat is Nederland.

Coöperatiemaatschappij
Een overgang van de afgeslankte verzorgingsstaat met bur-
gerparticipatie (participatiesamenleving) naar zo’n coöpera-
tiemaatschappij zou eerherstel betekenen voor het algemeen 
belang ten opzichte van het eigenbelang. In plaats van minder 
overheid komt er dan een bescheiden overheid, die niet als 
grote regelaar optreedt. Zowel Van den Brink als de Christen-
Unie verwijzen daarbij naar Kuypers maatschappijleer, met 
gelijkwaardige maatschappelijke verbanden.7
Tot deze maatschappelijke verbanden wordt ook de plaatse-
lijke kerk gerekend, vaak gezien als een arsenaal van vrijwil-
ligers. Zo’n nevenschikking van de kerk met andere sociale 
verbanden bevat wel een element van waarheid, maar een 
kerk is geen religieus genootschap. Zij vindt haar oorsprong 

Inmiddels is onze 

samenleving 

verstatelijkt en 

grotendeels ontzuild 

(secularisatie)
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in het Woord van God met een eigen ambt en bediening. De 
kerk is van Christus en gebonden aan zijn Woord om dit over-
al te verkondigen, ook als dienst aan de samenleving.8 Biedt 
de coöperatieve aanpak ruimte voor de christelijke inbreng 
dat de mens niet leeft van brood alleen – zoals bij het neoli-
berale denken – maar van ieder woord dat klinkt uit de mond 
van God?

Naschrift
Is zo’n coöperatiemaatschappij realistisch? Het Nederlandse 
systeem van polderen (overleg) werkt alleen met mooi weer, 
aldus Rob de Wijk in Trouw (29 jan. 2021). In tijden van crisis  
– zoals in onze coronapandemie – wordt centrale aanstu-
ring en dus ‘regie’ gemist. Het actuele crisisbeleid hangt van 
improvisatie aan elkaar, omdat politieke nalatigheid een 
bestuurlijk systeem heeft geschapen waarmee geen crisis 
kan worden opgelost. De vaccinatiestrategie is daarvan een 
sprekend voorbeeld.
Nederlanders hebben een bovengemiddeld groot vertrouwen 
in de overheid. Dat gemiddelde is wel een valkuil: de verschil-
lende bevolkingsgroepen, zoals hoog- en laagopgeleiden, 
groeien verder uit elkaar. De coronacrisis heeft dit verergerd. 
Het leidt niet alleen tot wantrouwen tussen burgers, maar 
tast ook het vertrouwen van burgers in hun overheid aan. En 
dat wordt nog verder ondermijnd door de toeslagenaffaire. 
Zelfs onze rechtsstaat heeft ernstig gefaald. In zo’n situatie 
kan er iets gaan broeien.9
Het coöperatie-idee staat model voor een samenwerkings-
verband van mensen, inclusief overheid, die hun kwaliteiten 
inbrengen tot wederzijds voordeel. Zo wordt er ook gewerkt 
aan het vertrouwen, zowel tussen burgers onderling als tussen 
burgers en overheid, te beginnen op lokaal niveau. Op basis 
van dat vertrouwen moet de overheid – zo nodig – ook een 
crisisbeleid kunnen voeren, maar dan moet de centrale regie 
vooraf goed geregeld zijn. Dat is wat anders dan een land 
besturen alsof het permanent crisis is. Een coöperatiemaat-
schappij biedt een alternatief voor het dilemma markt of staat 
– de tegenstelling tussen (in theorie) zelfredzame burgers 
enerzijds en een overheid als centrale ‘regelneef’ anderzijds. 

8 Zoals alle niet-statelijke ambten (verbanden) aangewezen 
zijn op de rechtsbescherming door de overheid, zo zijn alle 
niet-kerkelijke ambten (verbanden) op hun beurt geestelijk 
aangewezen op de Woorddienst van de kerk. J.R. Wiskerke, 
De strijd om de sleutel der kennis, De Vuurbaak, Groningen, 
1978, p. 216 (bedoeld als een correctie op Kuyper, zie p. 214-
217).

9 Zie Wendelmoet Boersema, ‘Een kwestie van vertrouwen’, 
in Tijdgeest, bijlage bij het dagblad Trouw, 30 jan. 2021.

ACTUEEL
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T E K S T
G I J S

Z O M E R

B E E L D
H E N K 

B O O M S T R A

COLUMN

Bijna veertig jaar geleden maak-
te ik mijn eerste vlucht. En ik 
was bang. Hoe ook mijn wijkou-
derling me troostte: de engelen 
vliegen met je mee. Mijn bud-
get dwong me plaats te nemen 
in een oud vliegtuig van een 
maatschappij die kort nadien is 
opgeheven. Er was weinig comfort 
aan boord, geen beeldscherm, geen 
koptelefoon. Het toestel hobbelde door 
de lucht als een fiets op een Belgische 
klinkerweg. Het deerde mijn Marja en 
mij niet.

Wij waren vol van verlangen naar onze 
twee Braziliaanse jongens die we zou-
den adopteren. Op de terugvlucht zat ik 
met één van mijn kinderen op schoot. 
Hij huilde vanaf het moment dat we 
waren opgestegen. En boven de oceaan 
begon het toestel ineens flink te schud-
den. Ik keek angstig naar buiten en ik 
zag ’t verre rimpelende water: moest 
hier ons mooie avontuur eindigen?
Ik vertelde ’t aan een neef. Hij is piloot 
en hij lachte mij uit. Vliegen – zei hij – is 
een kwestie van een druk op een knop 
en dan leun ik ontspannen achterover. 
Het hielp mij toen hij zich naar mij over-
boog om me simpel uit te leggen hoe 
een vliegtuig in de lucht beweegt.

Mijn vliegangst verdween en vanaf 
de eeuwwisseling begon ik met mijn 
groepsreizen naar Israël en Griekenland. 
Dertien vrolijke reizen. Met nog twee in 
de planning: een Paulusreis naar Rome 
en een Johannesreis naar Patmos. Daar-
voor bleek veel belangstelling, zowel van 
oude als nieuwe reizigers. Maar coro-
na dwong me die reizen uit te stellen. 
Intussen hield ik de reislust gaande: van 
uitstel komt geen afstel!

DE VRAAG VAN MARION
En nu bekruipt mij het gevoel van 
vliegschaamte. De virologe Marion 
Koopmans roept het bij mij wakker. 
Vlak voor kerst las ik haar oproep: Laat 
iedereen nadenken over de eigen rol in 
het ontstaan van pandemieën, dat door 
klimaatverandering, ontbossing en door 
onze manier van leven virussen steeds 
vaker overspringen (Trouw, 24 december 
2020).

Na een kerstbezinning stuurde ik mijn 
reisvrienden de vraag van Marion rond. 
De reacties zijn aarzelend en divers: 
Vliegen voor je plezier, nee dat is nu niet 
meer vanzelfsprekend. Maar gaat dit 
wel om een ordinaire vakantiereis? Nota 
bene, dat is elke keer weer ’t eerste wat 
ik mijn reisgezelschap voorhoud: Dit is 
geen uitje, dit wordt hard werken…

Ik heb trouwe medereizigers, die me 
zeggen: We hebben er zoveel van ge-
leerd, geloofsopbouw, fijne gesprekken. 
Er zijn alleengaanden, die op de reis 
nieuwe vriendschappen sluiten. En, hoe 
sneu is een vliegverbod voor wie lang 
gespaard heeft om eindelijk eens zo’n 
mooie Israëlreis te maken!? Ik zocht 
ook contact met mijn gidsen: Lea in 
Jeruzalem en Georgina op Chios. Die 
zitten dus al bijna een jaar zonder werk. 
Ik luisterde naar haar beider relaas en ik 
durfde mijn bezwarende gevoelens niet 
mee te delen.

Ik deel die nu met u, lezer van mijn 
column. Wat vindt u van mijn gevoe-
len nader bekeken? En overigens: wat is 
úw antwoord op de vraag van Marion? 
Stuur uw reactie naar gijszomer@
mac.com.  

Een ordinaire 

vakantiereis? 

 Dit is geen uitje,  

dit wordt hard 

werken…
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Waarheid en kennis

Dat de discussie zo gepolariseerd is, 
komt doordat menigeen in deze post-
moderne tijd ervan uitgaat dat kennis 
vooral bestaat uit gedachteconstructies 
en dat ‘Waarheid’ als zodanig niet 
bestaat. Dus als er ergens waarheid 
geclaimd wordt, door religie of politiek 
of wetenschap, wordt dat gewan-
trouwd. Men vindt religie slechts 
acceptabel zolang ze geen absolute 
claims heeft. En wetenschap wordt 
weggezet als ‘ook maar een mening’ 
of wordt ervan verdacht ‘onder één 
hoedje te spelen met de politieke elite 
en de top van het bedrijfsleven’.

Voor Nader Bekeken schrijf ik over dit 
onderwerp in de overtuiging dat wij 

uurzaamheid en kli-
maatverandering zijn 
onderdeel van een 
sterk gepolariseerd 
maatschappelijk en 
politiek debat. Met 

felle tegenstanders van 
klimaatbeleid op rechts, 

zoals bijvoorbeeld Thierry Baudet, en 
warme pleitbezorgers op links, zoals 
Jesse Klaver. En die polarisatie gaat 
christenen niet voorbij. Met als gevolg 
dat er bijna geen neutraal woord meer 
te gebruiken is rond deze thema-
tiek. Alles wordt direct geframed en 
je wordt ingedeeld bij de voor- of 
tegenstanders. Felle voorstanders zien 
de ‘klimaatontkenners’ als neolibera-
le hedonisten en felle tegenstanders 
bestempelen de ‘klimaatgelovigen’ als 
eco-taliban.

Wie schrijft over de gevolgen van menselijk handelen 

voor het milieu en dan met name voor het klimaat, 

kan per definitie rekenen op kritiek, ook van orthodox 

christelijke zijde. Formeel belijden alle (orthodoxe) 

christenen dat God de mens niet alleen de opdracht 

heeft gegeven om de aarde te bouwen, maar ook 

om die te bewaren. Maar ze hebben onderling 

fundamenteel verschillende overtuigingen als het 

gaat om de bijdrage van de mens aan de leefbaarheid 

van deze aarde.
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en in de landbouw. De meeste boeren 
hadden een gemengd bedrijf, waar ze 
de mest van hun koeien direct op de 
akkers gebruikten voor het verbouwen 
van gewassen. De voedingsstoffen 
die werden onttrokken aan de grond, 
kwamen zo grotendeels weer terug. 
Kringlooplandbouw noemen wij dat 
nu. De kringloop van voedingsstoffen 
was vrijwel gesloten en er werd heel 
weinig verspild.

Als gevolg van de industriële en de 
agrarische revolutie is er enorm veel 
veranderd. Sindsdien maken we 
gebruik van fossiele brandstoffen 
zoals olie en gas, om ons per auto, 
boot, trein of vliegtuig te verplaatsen 
en de industrie te laten draaien. Ook 
de landbouwproductiemethoden zijn 
ingrijpend veranderd. Intensief gebruik 
van kunstmest, bestrijdingsmiddelen 
en soms irrigatie leidden tot een ge-
weldige toename van de gewas-, vlees- 
en melkproductie. Dat alles heeft 
met name de westelijke wereld veel 
welvaart gebracht: een overvloed aan 
veelzijdig voedsel, goede gezondheids-
zorg, luxe of in ieder geval voldoende 
huisvesting en een uitstekende hygi-
ene.
We moeten ‘vroeger’ dan ook niet 
idealiseren. Er was sprake van slechte 
gezondheidszorg, gebrekkige hygiëne, 
povere huisvesting en vaak diepe ar-
moede. Bovendien was men afhanke-
lijk van eenzijdige voeding. Denk maar 
aan ‘De aardappeleters’ van Vincent 
van Gogh, gemaakt in 1885. Denk ook 
maar aan Ierland, waar sinds 1800 de 
aardappel het voornaamste volksvoed-
sel was. Tussen 1845 en 1850 stierven 
er meer dan een miljoen mensen de 
hongerdood als gevolg van een aardap-
pelziekte.

Er is echter een keerzijde. Sinds de 
jaren zestig consumeren we steeds 
meer voedsel en goederen. De produc-

THEMA

ons willen laten gezeggen door de 
waarheid van het Woord van God en 
dat wetenschappelijke kennis rond mi-
lieu en klimaat zeker enige betekenis 
heeft. Ik schrijf dus niet voor liberale 
christenen voor wie Gods Woord 
wel een inspiratiebron is, maar geen 
gezaghebbend getuigenis. En evenmin 
voor orthodoxe christenen die in het 
kamp van de hardcore klimaatontken-
ners zitten. Zij worden niet overtuigd 
door (nog meer) kennis en feiten over 
klimaatverandering. Hun standpunt 
zal niet veranderen.
In dit artikel wil ik overigens niet 
alleen stilstaan bij klimaatverande-
ring, want er is veel meer aan de hand 
met onze aarde. Het gaat ook om de 
verontreiniging van lucht, bodem en 
water, met grote gevolgen voor de 
biodiversiteit, onze gezondheid en ons 
leefmilieu. In het volgende nummer 
gaat het vooral om ons leven voor het 
aangezicht van God, die de Schepper 
en Eigenaar is van deze aarde.

Duurzaamheid in relatie 
tot milieuverontreiniging

Duurzaamheid wordt wel omschre-
ven als ‘een omgang met de aarde die 

aansluit op onze behoeften 
zonder de behoeften van toe-
komstige generaties in gevaar 
te brengen’. Als iemand in de 
achttiende eeuw gesproken 
had over de noodzaak van 
duurzaamheid, zou niemand 
hem begrepen hebben, want 
toen werd de aarde in het 
algemeen duurzaam gebruikt. 
Er werd gebruikgemaakt 
van wat wij nu hernieuwbare 
energiebronnen noemen: 

wind in het geval van windmolens en 
zeilschepen, water voor watermolens, 
en dierlijke trekkracht voor het vervoer 

Als gevolg van de 

industriële en de 

agrarische revolutie 

is er enorm veel 

veranderd
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tie daarvan heeft ruwweg twee grote 
effecten. Allereerst uitputting van 
grondstoffen: onder andere van olie 
en gas waarmee energie wordt opge-
wekt, en van fosfaat dat als kunstmest 
wordt gewonnen en dat essentieel is 
voor de mens. Een tweede effect is 
de aantasting van het milieu: lokale 
bodemverontreiniging, maar vooral 
ook grootschalige milieuvervuiling 
en natuuraantasting. De uitstoot van 
zwaveloxide, stikstofoxiden, fijn stof en 
broeikasgassen (koolstofdioxide (CO2), 
methaan en lachgas) veroorzaakt 
luchtverontreiniging; de verhoogde 
toevoer van stikstof en fosfaat, plastic 
en zware metalen veroorzaakt veront-
reiniging van het oppervlaktewater. 
Dit alles heeft weer gevolgen voor de 
menselijke gezondheid, de diversiteit 
aan planten en diersoorten (biodiversi-
teit) en het klimaat.

Luchtverontreiniging 
en gezondheid

Luchtverontreiniging, vooral met ozon 
(smog) en fijn stof, is met name in 
steden een groot probleem. Berucht is 
de ‘grote smog’ die Londen teisterde in 
december 1952. Een periode van koud 
weer, een hogedrukgebied en wind-
stille omstandigheden zorgden ervoor 
dat luchtvervuiling, vooral afkomstig 
van de verbranding van kolen, niet kon 
ontsnappen en als een dikke deken 
over de stad kwam te liggen. Over-
heidsverslagen rapporteerden dat 4000 
mensen vroegtijdig waren overleden 
en nog 100.000 anderen ziek waren 
geworden door het effect van de smog 
op de luchtwegen. Modern onderzoek 
schat het werkelijke aantal doden door 
de smog zelfs op 12.000. In Europa 
is sinds die tijd veel verbeterd aan de 
uitstoot van zwavel en stikstofoxiden, 
maar de problemen zijn enorm toege-

nomen in Azië, met name in China. In 
Beijing bijvoorbeeld is de luchtveront-
reiniging zo erg dat auto’s slechts om 
de dag op de weg mogen (gerelateerd 
aan het nummerbord). Nog vrij recent 
echter werd ook in Parijs tijdelijk een 
dergelijke maatregel afgekondigd. Vol-
gens de WHO veroorzaakt luchtver-
ontreiniging wereldwijd naar schatting 
ongeveer 16% van de sterfgevallen aan 

longkanker, 25% van de sterfgevallen 
door longziekte (COPD), 17% van de 
zogenaamde ischemische hartziekte 
en beroerte en ongeveer 26% van de 
sterfgevallen door luchtweginfectie. 
Het totaal aantal geschatte doden is ca 
4,2 miljoen per jaar.

Water- en 
luchtverontreiniging 

en biodiversiteit

Als er veel stikstof en fosfaat afspoelt 
naar sloten, rivieren, meren en uitein-
delijk de zee, belast dat het ecosysteem 
in die wateren. Een teveel aan voe-
dingsstoffen (eutrofiëring) kan leiden 
tot algenbloei, waardoor het water 
troebel wordt. Bepaalde waterplanten 
krijgen dan minder licht en de plan-
tendiversiteit neemt af. Na de bloei 
gaan de algen, die ook nog eens giftig 
kunnen zijn, dood. Hun afbraak kan 
zoveel zuurstof uit het water halen 
dat vissen en andere waterorganis-
men sterven. Ook in zout water leidt 
eutrofiëring tot algenbloei en plaatse-
lijke zuurstofloosheid. Dit probleem is 

dramatisch toegenomen in de afge-
lopen vijftig jaar. Wereldwijd zijn er 
415 kustgebieden met symptomen van 
eutrofiëring, waaronder 169 zuurstof-
loze dode zones. Afhankelijk van de 
omgeving en het type alg kan schuim 
op het strand ontstaan. Te veel stik-
stof veroorzaakt bovendien verzuring, 
waardoor in vennen de biodiversiteit 
kan afnemen.

Een ander probleem, waar iedereen 
in Nederland inmiddels wel van heeft 
gehoord door de stikstofcrisis, is de 
afname van de diversiteit aan plant- en 
diersoorten op natuurterreinen door 
uitstoot en neerslag van stikstofoxi-
den en ammoniak. Die neerslag leidt 
tot bodemverzuring, waardoor voe-
dingsstoffen zoals calcium, kalium en 
magnesium afnemen terwijl er juist 
een overdaad aan stikstof ontstaat. Het 
evenwicht wordt verstoord. Planten-
soorten zoals bramen en brandnetels 
die van veel stikstof houden en be-
stand zijn tegen zure grond, verdringen 
plantensoorten die goed gedijen op 
een stikstofarme minder zure grond. 
Daardoor neemt de diversiteit van 
plantensoorten af. En dat heeft weer 
negatieve gevolgen voor allerlei dieren, 
zoals vlinders, andere insecten en 
vogels.
In de jaren tachtig kreeg dit probleem 
onder de naam ‘zure regen’ al veel 
politieke aandacht. Toen werd er ook 
nog veel zwaveldioxide uitgestoten. 
Gelukkig is de uitstoot daarvan sinds 
1985 met zo’n 90% gedaald, dankzij 
milieumaatregelen als rookgasreiniging 
en gebruik van brandstoffen met een 

In Beijing bijvoorbeeld is de 

luchtverontreiniging zo erg dat auto’s 

slechts om de dag op de weg mogen
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wereldwijde milieuverandering. De 
auteurs stelden negen grenzen vast 
waarbinnen de mensheid moet blijven 
om duurzaam gebruik te kunnen 
blijven maken van de hulpbronnen 
van de aarde. Het gaat om waarden 
in verband met de opwarming van de 
aarde, het verlies aan biodiversiteit, 
het verlies aan stikstof en fosfor naar 
lucht en water, het gat in de ozonlaag, 
oceaanverzuring, waterschaarste, land-
gebruik, chemische verontreiniging en 
aerosolen in de atmosfeer. Het bestaan 
van grenzen is op zich niet omstreden, 
maar de exacte waarden ervan zijn 
wel onderwerp van debat. Persoonlijk 
droeg ik bij aan een verbetering van de 
grens voor stikstof. Dat deed ik in het 
besef dat de wereld niet maakbaar is, 
maar dat wij wel verantwoordelijkheid 
dragen voor onze omgang met de aar-
de. En dat begrenzing van ons gedrag, 

waar het gaat om het gebruik van 
deze aarde, voluit bijbels is. Daarom is 
de motivatie van een christen dieper 
dan die van een niet-christen, althans 
dat hoort zo te zijn. In het volgende 
artikel over milieu verontreiniging en 
rentmeesterschap ga ik daarop nader 
in. 

Dr. ir. Wim de Vries is persoonlijk hoogleraar 
aan de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse 
van Wageningen Universiteit. Zijn leerstoel 
richt zich met name op de effecten van stikstof 
op voedselproductie, milieu en klimaat. Hij is 
daarnaast lid van de Commissie Opleiding 
en Vorming van de Hersteld Hervormde Kerk 
en van de Raad van Commissarissen van het 
Reformatorisch Dagblad.

toename van de groei, met name van 
bossen, en in koudere delen van de 
aarde ook van de voedselproductie. 
Klimaatontkenners benadrukken dit 
alsof het de enige waarheid is. Maar 
het totaaleffect is een afname van de 
voedselproductie, met name in warme 
gebieden als Afrika, waar toename 
juist hard nodig is. Behalve in de aan-
tasting van de voedselproductie en van 
ecosystemen, zoals koraalriffen, komt 
klimaatverandering tot uiting in smel-
tende gletsjers en ijskappen. Gevolgen 
daarvan zijn een steeds sterker versnel-
de zeespiegelstijging en een toename 
van klimaatextremen, waaronder 
stormen en hittegolven. Daarbij is er 
sprake van elkaar versterkende domi-
no-effecten die de kans op het optre-
den van onomkeerbare veranderingen 
doen toenemen. Daarbij kun je denken 
aan het afsterven van bossen rond de 

poolcirkel door branden en insecten-
plagen, of het smelten van permafrost 
waardoor het broeikasgas methaan 
vrijkomt naar de atmosfeer. Daardoor 
zouden de West-Antarctische ijskap 
en delen van Oost-Antarctica zo sterk 
kunnen smelten dat op lange termijn 
de zeespiegel tien meter kan stijgen.

Planetaire grenzen

In het licht van al deze gegevens 
werd in 2009 het concept ‘planetaire 
grenzen’ geïntroduceerd in het weten-
schappelijke tijdschrift Nature. Het 
concept is gebaseerd op wetenschap-
pelijk bewijs dat menselijke acties de 
belangrijkste motor zijn achter de 

laag zwavelgehalte. En ook de uitstoot 
van stikstofoxiden en ammoniak is 
meer dan gehalveerd. Maar toch is de 
neerslag daarvan op de meeste natuur-
gebieden nog steeds te hoog. Vergelijk 
het met iemand die heel lang te veel 
heeft gegeten en dat wel mindert, 
maar nog altijd te veel eet: de obesitas-
klachten nemen dan niet altijd af.

Klimaatverandering 
en leefmilieu

Bij klimaatverandering is het belang-
rijk te benadrukken dat er vier feiten 
zijn waarover binnen de wetenschap 
geen twijfel bestaat. Het eerste is: de 
aarde wordt warmer. De gemiddelde 
wereldtemperatuur is sinds het begin 
van de Industriële Revolutie tot 2015 
met circa 1,1o Celsius gestegen en in 
Noordwest-Europa met circa 1,5o. 
Wereldwijd zijn de tien warmste jaren 
in de gemeten geschiedenis allemaal 
van na 1998 en daarbij horen alle 
jaren na 2014. Het tweede feit is dat 
de wereldwijde atmosferische concen-
traties van broeikasgassen sterk zijn 
toegenomen, met name sinds 1960. 
Bij kooldioxide (CO2) gaat het om 
ruim 40% toename, bij methaan om 
meer dan 100% en bij lachgas om circa 
20%. Het derde feit is dat die stijging 
een gevolg is van menselijk handelen. 
Het verbruik van fossiele brandstoffen 
en in mindere mate ontbossing leidt 
tot de stijging van CO2. En de inten-
sivering van de landbouw is een heel 
belangrijke oorzaak in het geval van 
methaan en lachgas. Het vierde feit is 
dat stijging van broeikasgassen leidt 
tot opwarming van de aarde.

Nu al worden de gevolgen van kli-
maatverandering steeds sterker 
zichtbaar. Enerzijds leidt een toena-
me van de CO2 concentratie tot een 

Wij dragen verantwoordelijkheid voor 

onze omgang met de aarde
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Uitleg van een bijbelgedeelte

Het zit diep in een mens: gebeurtenissen moeten ergens 

een plek krijgen. Wij willen het geheel kunnen overzien. 

Alleen, dat is nu juist zo lastig. Wie heeft en bewaart 

het overzicht? Je krijgt zo moeilijk grip op tal van 

gebeurtenissen, ze zijn zo onbegrijpelijk. Het is allemaal 

zo moeilijk te plaatsen.

‘God heeft alles wat 
er is de goede plaats 

in de tijd gegeven, 
en ook heeft hij de 

mens inzicht in de tijd 
gegeven. Toch kan de 

mens het werk van 
God niet van het begin 
tot eind doorgronden.’ 

( P R E D I K E R  3 : 1 1 )
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dat wij haast gedwongen worden 
hierover na te denken. Over die verschil-
lende tijden en het tijdsverloop. Dat 
zit in ons mensen, het is als het ware 
ingeschapen. In verschillende vertalin-
gen: Hij heeft de eeuw in ons hart gelegd 
(NBG ’51) en Hij heeft de mens inzicht 
in de tijd gegeven (NBV). God heeft ons 
mensen een besef van een langere tijd 
gegeven: dat is de ‘eeuw’ (‘olam). Dat is: 
zover je maar in de tijd kunt terugkijken 
of vooruitkijken. Hoe je het ook vertaalt, 
wat Prediker beweert, is dat wij mensen 
een zeker benul van de tijd hebben.

Willen overzien

Dat besef van tijd toont het vermo-
gen om enigszins te kunnen overzien, 
tijden en gelegenheden met elkaar te 
vergelijken. Hoe gingen mensen met 
pandemieën om in het verleden, met 
de Mexicaanse of de Spaanse griep 
en nog zoveel meer? En naarmate je 

ouder wordt, en een wat langere tijd 
kunt overzien, ben je meer in staat om 
verschillende periodes tegen elkaar af 
te wegen. Je gaat de verschillen zien en 
beseft ook dat datgene wat je gewend 
was, niet zo vanzelfsprekend was: bij 
elkaar zijn, elkaar omhelzen, op vakan-
tie gaan, kraambezoek, huwelijksfeesten 
vieren, samen rouwen. Je ontdekt het 
bijzondere van zowel de ene tijd als van 
de andere tijd.

Er is een onweerstaanbare neiging in ons 
mensen om terug te blikken en vooruit te 
kijken. Met de bedoeling daarmee zo 
veel mogelijk onder controle te krijgen. 
De geschiedenis van de wereld, onze 
eigen levensloop, we willen daarin graag 
het overzicht krijgen, zodat we een en 
ander kunnen vatten en begrijpen. God 
heeft in ons de neiging in het hart ge-
legd om te kunnen overzien. Met daarbij 
de onweerstaanbare drang om achter 
de horizon van onze eigen tijd te kijken. 
Hoe vaak en diep zullen mensen hier 
niet over gaan nadenken… Wij kunnen 

Tijdsverloop

Prediker heeft een knap gedicht gecom-
poneerd: subliem! Zijn mozaïek (3:1-8) 
bevat zeven verzen. Met een opsom-
ming in groepjes van twee reeksen  
tegenstellingen. In ieder vers worden  
telkens vier verschillende dingen ge-
noemd. Samengenomen is dat zeven 
maal vier. Het getal van de tijd – de 
zeven dagen – maal het getal van de 
ruimte – de vier windstreken. Het men-
selijk bestaan speelt zich af binnen die 
twee dimensies: van ruimte en tijd. We 
kunnen niet uit de tijd stappen. En we 
kunnen al evenmin buiten onze ruimte 
treden. We leven binnen die grenzen.  
7 x 4, dat maakt in totaal 28, en dat is 
weer het getal… van de vruchtbaar-
heidscyclus, het levendbarende princi-
pe…

Dit gedicht van de afwisselende en uit-
eenlopende tijden geeft veel te denken. 
Prediker heeft namelijk geconstateerd 

(On)overzichtelijk

WOORDWAARDE
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het eenvoudig niet laten. Anders dan 
de dieren hebben wij besef van heden, 
verleden en toekomst. Wij willen geen 
fragmentarisch beeld, maar graag een 
overzicht, een totaalbeeld.

Als mens ben je geneigd om je hier-
over het hoofd te breken. Deze neiging 
wordt door Prediker dus ‘de eeuw die 
in het hart is gelegd’ genoemd: op zoek 
zijn naar het blijvende, wat boven al 
die wisselende tijden uitgaat. Prediker 
ziet dit niet automatisch als een zegen 
voor de mens die voortdurend op zoek 
is naar controle. Met het verlangen 
naar overzicht om alles in eigen hand te 
houden, constant maar bezig met het 
maakbare. Dit heeft iets vermoeiends. 
Hoe realistisch!

Onnaspeurlijk

Heel dat naspeuren is beslist geen leuke 
bezigheid. Prediker beleeft er tenminste 
geen aardigheid aan. Hij noemt het zelfs 
een gezwoeg dat God aan ons heeft 
opgelegd. Dat komt doordat het relatief 
zo weinig oplevert. We hebben maar zo 
beperkt overzicht en kunnen moeilijk al 
die tijden met elkaar vergelijken. Laat 
staan dat we ervan leren. Al die gebeur-
tenissen die elkaar afwisselen, je krijgt 
er zo moeilijk grip op. Je komt er niet 
uit. Zoveel blijft er over wat je niet kunt 
rijmen. Frustrerend is dat, God heeft die 
neiging in je gelegd dat je verder wilt kij-
ken, maar als je dat dan probeert, blijft 
het stukwerk en beginnelingenwerk. Je 
krijgt het niet rond. Je stuit op het ene 
levensraadsel na het andere.

Mooie gebeurtenissen en lelijke wisse-
len elkaar af. Je kunt zo lastig lijn erin 
aanbrengen. Wat je ook zoekt en vraagt, 
het blijft onoverzichtelijk, ondoordring-
baar of onnaspeurlijk. Leg maar eens uit 

waarom het juist zo moest gaan. Waar-
om moest dit zo lang duren? Waarom 
ging dit opeens zo snel? Voor je gevoel is 
er geen touw aan vast te knopen. Waar-
om laat God dit allemaal zo gebeuren? 
Wat is zijn hoge regie?

Prediker heeft een wijs advies. Je kunt 
er niet omheen, dat je de diepe nei-
ging hebt om na te speuren. Alleen, je 
krijgt nooit het totaaloverzicht dat God 
heeft. Kom dan ook niet te makkelijk 
met goedkope antwoorden, alsof jij het 
begrijpt en doorgrondt. De meeste van 

Gods bedoelingen blijven ronduit voor 
ons verborgen. Ga rustig in op die zoek-
tocht, maar ga er niet in op. Bij die grens 
kunnen we maar beter halthouden, in 
plaats van met allerlei verklaringen te 
komen. Het menselijk bestaan met alles 
erop en eraan blijft vaak een raadsel. 
Maar ik heb liever de raadsels van 
God, dan de verklaringen van mensen 
(Chesterton). Gods werk doorgronden 
we niet. God is God. En wij blijven 
mensen: tijdelijk, kwetsbaar, breekbaar. 
Uiterst beperkt in ons vermogen om te 
overzien.

Bewonderenswaardig

Prediker is zich er steeds meer van 
bewust geworden dat God de enige is 
die echt het overzicht heeft en behoudt. 
Hij kent het verleden, leeft in het heden 
en overziet de toekomst. God laat het 
niet allemaal op zijn beloop. Hij heeft 

als geen Ander grip op de tijden die el-
kaar zo sterk afwisselen. ‘Alles heeft Hij 
voortreffelijk gemaakt op zijn tijd.’ Lees 
goed wat er staat, Prediker zegt niet dat 
alle gebeurtenissen in zichzelf voortref-
felijk zijn! Die grillige en donkere kanten 
van het leven kun je moeilijk uitstekend 
noemen. Het gaat erom dat God als eni-
ge hierboven staat en het kan plaatsen. 
Die erkenning noemt Prediker: ontzag 
voor God. Zodat wij achter die bonte 
verscheidenheid van het leven niet een 
blind lot zien, maar opzien naar de hoge 
majesteit, de goede God. Bewonderens-

waardig!
Deze basishouding van ontzag voor God 
– het principe van wijsheid – heeft Jezus 
als geen ander mens laten zien. Hij is 
gekomen in de volheid van de tijd. Op 
het moment suprême brak zijn konink-
rijk baan (Mar. 1:15). Maar nooit was de 
wereldgeschiedenis onoverzichtelijker 
dan toen Hij stierf aan het kruis. Menig-
een dacht: wat is het lijden en sterven 
van Jezus een vreselijk omslagpunt 
ten kwade. Hij was toch zo’n begaafd 
en veelbelovend mens. Maar God wist 
beter. Zijn eigen Zoon stervend aan het 
kruis, dat werd het grootste omslagpunt 
ten goede dat de wereldgeschiedenis 
ooit heeft gekend. Juist op die aller-on-
overzichtelijkste dag zette God zijn 
grootste stap naar het doel. Alles heeft 
zijn tijd, God is de Heer van alle tijd, 
Christus is het keerpunt van alle tijden. 
Zijn opstanding luidde de nieuwe tijd in, 
voor altijd en eeuwig. 

‘Liever de raadsels  
van God, dan de 

verklaringen van mensen’
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Wordt bij jou in de kerk elke zondag 
de wet voorgelezen? Wat vind je daar-
van? Je hoort tien keer: Je mag dit niet 
en je moet dat wel. Velen houden daar 
niet van. Sommige mensen zijn er zelfs 
allergisch voor. Ik heb verschillende 
keren in een gesprek meegemaakt dat 
de ander zei: ‘Ik moet niets’, nadat ik 
gezegd had: ‘Je moet…’

Laten we kijken wat de de Nederland-
se Geloofsbelijdenis over de wet zegt 
in artikel 25.
Wij geloven dat de schaduwachtige 
eredienst van het oude verbond en de 
gebruiken die door de wet waren voor-
geschreven, met de komst van Christus 
hebben afgedaan en dat zo aan al deze 
schaduwen een einde is gekomen. Daarom 
moeten de christenen die niet langer 
handhaven.

‘Zie je wel,’ zeggen sommigen dus. ‘De 
wet is afgeschaft en christenen hoeven 
die niet langer te handhaven.’ Maar 
dat is nog niet het hele verhaal.
Toch blijft voor ons de waarheid en de 
inhoud ervan in Christus Jezus, in wie 
zij hun vervulling hebben.

Jezus Christus is de vervulling van 
de wet. Hij heeft zich volmaakt aan 
al Gods geboden gehouden. En Hij 
heeft, toen Hij stierf aan het kruis, het 
volmaakte offer gebracht. Alle offers 
die in het Oude Testament voorge-
schreven werden, zijn daarvan een 
voorafschaduwing. Wij hoeven dus die 
offers niet meer te brengen. Maar is 
daarmee de hele wet afgeschaft?

Wel maken wij nog gebruik van de ge-
tuigenissen uit de Wet en de Profeten, om 
ons in het Evangelie te bevestigen en ook 
om overeenkomstig Gods wil ons leven in 
alle eerbaarheid in te richten tot zijn eer.
Oftewel: De wet is nog steeds belang-
rijk, omdat daaruit Gods wil voor ons 
leven blijkt. De wet is voor christenen 
de regel voor de dankbaarheid en daar-
bij moet je vooral denken aan de tien 
geboden.
Daarbij is er nog een belangrijk ver-
schil tussen het Oude en het Nieuwe 
Testament. In Jeremia 31:33 wordt 
door de Here God beloofd: Maar dit 
is het verbond dat ik in de toekomst met 
Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik 
zal mijn wet in hun binnenste leggen en 
hem in hun hart schrijven. Dan zal ik 
hun God zijn en zij mijn volk.

In het Oude Verbond schreef God de 
wet op stenen tabletten. Maar in het 
Nieuwe Verbond schrijft God de wet 
in het hart van zijn kinderen. Dat is 
het werk van de Heilige Geest. De 
Heilige Geest laat het je beseffen als 
je gezondigd hebt, maar Hij laat je 

De wet is nog steeds 

belangrijk, omdat 

daaruit Gods wil voor 

ons leven blijkt

ook verlangen naar een nieuw leven. 
Zo zorgt Hij ervoor dat je steeds meer 
naar Gods wil gaat handelen en in zijn 
waarheid gaat wandelen (Psalm 86). 
De Heilige Geest gebruikt daarbij het 
Woord van God, juist ook de lezing 
van de tien geboden in de kerk. 

O M  T E  D O E N  O F  O V E R 
D O O R  T E  S P R E K E N :

1. Hoe luister jij normaal ge-
sproken naar de voorlezing 
van de tien geboden? Zou 
hieraan iets veranderd/ver-
beterd kunnen worden? Hoe 
zou je dat kunnen doen?

2. In de Bijbel wordt met het 
woord ‘wet’ niet altijd hetzelf-
de bedoeld. Als je daar meer 
over wilt weten, raad ik je 
aan deze twee artikelen op de 
website van Gerrit Veldman 
te lezen: https://www.gerrit-
veldman.nl/zijn-christenen-
vrij-van-de-wet/ en https://
www.gerritveldman.nl/chris-
tenen-wet-nog-nodig/.
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GODS SCHEPPINGSWERK
In het novembernummer 2020 
van Nader Bekeken bespreekt  
ds. Hans de Wolf de bundel En 
God zag dat het goed was.1 Ik 
waardeer zijn scepsis en zijn 
aanbeveling om ook het boek 
van W. de Vries c.s.2 te lezen.  
Ik begrijp ook dat hij zich als 
theoloog niet waagt aan een 
chemische of biologische  
beoordeling.

Terecht wijst hij erop dat het bespro-
ken boek sterk de indruk wekt dat ‘de 
evolutietheorie’ als bewezen wordt 
beschouwd. En dat is nu net mijn grote 
zorg: theologen weten zich niet des-
kundig en gaan daarom af op sommige 
medegelovige deskundigen, terwijl die 
medegelovigen veelal geen objectieve 
weergave bieden van de wetenschappe-
lijke onderbouwing van andere stand-
punten door andere medegelovigen. 
Daardoor worden onze theologen en 
anderen niet geholpen om zelfstandig 
een oordeel te vormen en zullen ze zich 
veelal genoodzaakt voelen om de evolu-
tietheorie dan maar te accepteren alsof 
die bewezen zou zijn. Daarmee omar-
men zij veelal het ‘theïstisch evolutio-
nisme’, terwijl dat mijns inziens slechts 
met moeite te onderscheiden is van het 
deïsme. Mede daarom vind ik het jam-
mer dat ds. De Wolf bij zijn bespreking 
geen gebruik maakt van of verwijst naar 
de bespreking van het boek Oer in het 
septembernummer 2020 van de hand 
van dr. Chris Kruse, die daarin op dezelf-
de problematiek ingaat en waardevolle 
argumenten en verwijzingen biedt.

Graag wil ik nog wat aanvullen om de 
scepsis te voeden en verwijzen naar we-

ziet en daardoor een wetenschappelijke 
eenzijdigheid oplevert.

Ontstaan van leven
Verder wil ik erop wijzen dat het ont-
staan van het leven geen biologisch pro-
ces is en aan het eventuele darwinisti-
sche evolutieproces voorafgegaan moet 
zijn. Zoals De Wolf ook aanduidt, kan 
biologische evolutie per definitie alleen 
maar gaan over levende organismen 
(die al DNA hebben) en die zichzelf al 
kunnen voortplanten, zodat er sprake 
kan zijn van mutaties (in DNA) en na-
tuurlijke selectie. Maar het ontstaan van 
het leven zelf (abiogenese genaamd) zou 
door een geheel ander, puur chemisch 
proces tot stand gebracht moeten zijn, 
of door schepping. Dr. Van den Brink 
slaat het mysterie van dat (chemische) 
abiogeneseproces voor het gemak maar 
over, hoewel hij dat wel ‘schepping’ 
noemt (p. 61) en velen dat ook tot de 
evolutie in wijdere zin rekenen. Maar 
het is volstrekt onjuist dat het ontstaan 
van leven door natuurlijke oorzaken 
(‘evolutie’?) bewezen zou zijn. Zo’n 
proces is dermate complex dat niemand 

zelfs maar enig idee heeft hoe dat op 
een natuurlijke manier zou kunnen 
hebben plaatsgevonden. Dat wordt 
bijvoorbeeld helder uiteengezet in de 
lezing die u kunt opzoeken op YouTube: 
James Tour, Het Mysterie van het ont-

tenschappers die Gods scheppingswerk 
menen op te merken in de natuur.

Eenzijdigheid
Allereerst wil ik erop wijzen dat er 
een achterliggende discussie is, na-
melijk of de natuurwetenschappen 
alleen rekening mogen(!) houden met 
‘natuurlijke oorzaken’, of dat het ook 
wetenschappelijk verantwoord kan 
zijn om in de natuur op te merken 
dat er kennelijk een uiterst intelligen-
te bovennatuurlijke oorzaak aan het 
werk kan zijn (zoals Paulus in Rom. 1 
benoemt). Atheïsten en andere mate-
rialisten verdedigen het eerste en zijn 
daarom mordicus tegen ieder die van 
het tweede uitgaat. Op grond daarvan(!) 
zijn wetenschappers die van dit tweede 
principe uitgaan ontslagen en wordt het 
wetenschappelijk publiceren in vak-
tijdschriften hun onmogelijk gemaakt 
of wordt hun wetenschappelijk werk 
afgedaan als pseudowetenschap (zie 
bijv. https://evolutionnews.org/2020/10/
intelligent-designs-yellow-star-jour-
nals-disclaimer-refutes-a-common-cri-
ticism-of-id/). Op dit punt is er daarom 

een geestelijke strijd gaande. Onze 
medegelovigen zullen dat materialis-
tische standpunt niet delen (neem ik 
aan), maar we moeten er wel rekening 
mee houden dat materialistische filo-
sofie het evolutionisme als enige optie 

Het is volstrekt onjuist dat het ontstaan 

van leven door natuurlijke oorzaken 

(‘evolutie’?) bewezen zou zijn



Ds. Hans de Wolf heeft deze reactie 
van Andries van Renssen gelezen en 
is hem dankbaar voor de waarde-
volle en waardige aanvulling van 
zijn boekbespreking.
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staan van het leven (of zie https://www.
youtube.com/watch?v=zU7Lww-sBPg). 
Die lezing is ook voor niet-deskundigen 
goed te volgen en is bovendien van Ne-
derlandse ondertiteling voorzien.

Intelligent Ontwerp
Vervolgens is er geen enkele aanne-
melijke natuurlijke oorsprong van de 
overweldigende hoeveelheid informatie 
die in plantaardig, menselijk en dier-
lijk DNA aanwezig is om de groei en 
instandhouding van organismen te 
sturen. Dit vraagstuk wordt besproken 
in een video die van een Nederlandse 
ondertiteling is voorzien. Zie op You-
Tube: Het Informatie-Mysterie: Waar 
komt informatie vandaan? (of zie https://
www.youtube.com/watch?v=aA-FcnLs-
F1g&t=1s).
Bovendien is er geen bewijs dat het evo-
lutionaire mechanisme van willekeurige 
mutaties (in het DNA) en natuurlijke 
selectie (van zich sneller voortplantende 
organismen) complexe functionele ver-
nieuwingen kan voortbrengen. Integen-

een lezing van hem, die van Nederland-
se ondertiteling is voorzien. Zie You-
tube: Michael Behe, Een Experimenteel 
Argument voor Intelligent Design (of zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
24t2eCjPbq4&t=15s). 

Dr. ir. A. van Renssen is ingenieur, gepro-
moveerd informaticus en heeft zich grondig 
verdiept in de biochemie en de wetenschappelijke 
kant van zaken rond de evolutietheorie.

deel, hoewel heel kleine veranderingen 
aantoonbaar mogelijk zijn, veroorzaken 
willekeurige veranderingen in het DNA 
vrijwel altijd beschadigingen van de 
genen en leiden daarom tot devolutie, 
ziekten en de dood. Er is een natuurlijke 
grens voor dat evolutionaire mechanis-
me. Dat is mijns inziens overtuigend 
aangetoond door experimenten, zoals 
beschreven onder andere door dr. Behe 
in zijn boeken Darwin Devolves en A 
Mousetrap for Darwin. Daarin beargu-
menteert hij uitvoerig het bewijs dat 
de enig redelijke verklaring voor het 
ontstaan van complexe functionele orga-
nismen is dat er sprake moet zijn van 
Intelligent Ontwerp. Ook weerlegt hij 
daarin het weerwoord van opponenten. 
Deze bewijzen voor Intelligent Ontwerp 
worden door Van den Brink helaas in 
slechts een paar bladzijden afgedaan 
(p. 69-72). Daarmee geeft hij niet-des-
kundigen geen evenwichtig beeld van 
de discussie. Voor wie de Engelstalige 
boeken van dr. Behe een wat te hoge 
drempel vormen, kan ik verwijzen naar 

1 William den Boer, René Fransen en Rik Peels 
(red.), En God zag dat het goed was, Kampen, 
2019.

2 W. de Vries, M.J. de Vries en P. de Vries, 
WOORD & Wetenschap. Goddelijke openbaring 
en menselijk inzicht, Apeldoorn, 2020.



Het is alweer lang geleden (1977) dat het boekje Moslims 

als buren verscheen. Het was een van de eerste boekjes 

waarin een vergelijking werd gemaakt tussen de islam 

en het christendom. Sindsdien zijn er heel veel boeken 
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(dialoog) tussen moslims en christenen. En nu is er 

Spiegelreis. Een moslim en een christen op reis door elkaars 
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Maar het proces van wederzijdse kennismaking is ondertus-
sen negatief beïnvloed door ‘nine eleven’, de datum in het 
jaar 2001 waarop de Twin Towers door moslimterroristen 
werden verwoest. Sinds die tijd staat voor velen de islam 
gelijk aan terrorisme. En dat beeld is bevestigd en versterkt 
door het optreden van IS en zeker ook door de recente 
aanslagen. Er is daarom nog steeds werk aan de winkel 
wanneer het gaat om het verkrijgen van een goed inzicht in 
de islam en in de verhouding tussen christendom en islam.

Karikaturen en misverstanden

Voor een goed gesprek tussen christenen en moslims is het 
in de eerste plaats nodig dat misverstanden worden wegge-
nomen. En dat kan alleen door de feiten te leren kennen en 
die te willen leren kennen. Wil je elkaar bestrijden, dan is 
het handiger om vast te houden aan de wederzijdse karika-
turen: Dan blijft elke moslim een terrorist en elke christen 
een kruisvaarder en kun je elkaar te lijf gaan.

Er zijn heel wat misverstanden. Veel moslims denken dat 
genade voor christenen betekent dat ze helemaal niet hun 
best hoeven te doen om netjes te leven. Ze kunnen alles 
doen wat God verbiedt als ze daarna maar op hun knie-
tjes gaan en Jezus om vergeving vragen. Dan is alles weer 

in orde. En dat is een van de oorzaken van de seksuele 
vrijheden in het vanouds christelijke Westen. Een belijdend 
christen ervaart dit beeld als een karikatuur. Omgekeerd 
denken veel christenen dat moslims geloven dat zij hun 
zaligheid helemaal in eigen hand hebben en niet afhan-
kelijk zijn van Allah’s barmhartigheid. Ook dat is niet 
juist. Moslims kunnen weliswaar door hun goede werken 
‘voorsorteren’ om deel te krijgen aan de barmhartigheid van 
Allah, maar ze blijven daarvan wel afhankelijk. Vandaar dat 
ze nooit de absolute zekerheid van het geloof kunnen heb-
ben, tenzij ze als martelaars sterven of in Mekka overlijden 
na hun pelgrimage te hebben voltooid.

Een ander voorbeeld. Voor (veel) moslims is de ortho-
dox-christelijke belijdenis dat Jezus de Zoon van God 

is, een godslasterlijke uitspraak. Zij 
denken dat met deze belijdenis aan 
God menselijke seksualiteit wordt 
toegekend. Dan is het belangrijk om 
duidelijk te maken dat het woord 
‘Zoon’ in deze belijdenis niet slaat op 
een lichamelijke verwantschap (walad 
in het Arabisch), maar op de nauwe 
relatie (in het Arabisch wordt daarvoor 
het woord ´ibn gebruikt) tussen God 
de Vader en God de Zoon. Zoals leer-
lingen ‘zonen’ zijn van de leermeester 
en ook de engelen in de Bijbel ‘zonen’ 
van God worden genoemd, zo is Jezus 
Zoon van God. Maar dan wel in zo’n 
nauwe relatie dat Hij kan zeggen: ‘de 
Vader en ik zijn één’ ( Joh. 10:30), wat 
betekent dat Jezus ook God is. Daar-
mee zijn de problemen niet opgelost 
maar is er wel een naar misverstand uit 
de weg geruimd.

Wat willen we bereiken?

Maar wat willen we bereiken met het 
organiseren van ontmoetingen tussen 
moslims en christenen en met arti-
kelen en boeken over de verhouding 
tussen de islam en het christendom? 
De bedoelingen lopen nogal uiteen. 
Zonder volledig te willen zijn, noem ik 
er drie.
Christenen hebben vaak een missio-
naire bedoeling. Ze willen moslims 
duidelijk maken dat ook zij hun 
verlossing alleen in Christus kunnen 
vinden. Anderen hebben tot doel el-
kaar te leren kennen als vereerders van 
dezelfde God, die geroepen zijn om 
samen op te trekken in deze wereld. 
Bij deze doelstelling past het organi-
seren van bijvoorbeeld gezamenlijke 
(gebeds-)diensten. Je kunt ook de ‘vre-
de in de maatschappij’ tot gezamenlijk 
doel stellen. Dan probeer je niet elkaar 
van het eigen gelijk te overtuigen. Ook 

Feiten leren kennen en

die willen leren kennen
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is het niet de bedoeling de onderlin-
ge verschillen te verdoezelen om zo 
een eenheid te suggereren die er niet 
is. Het gaat erom dat je elkaar beter 
leert kennen, elkaar de ruimte geeft en 
respecteert.

Het lijkt mij dat Spiegelreis zich op het 
tweede doel richt, maar de lezer(es) 
moet zelf maar oordelen.

Een moslim en een christen 
op reis door elkaars geloof

Het boek is samengesteld door Her-
man Koetsveld, predikant en cultuur-
theoloog, en Enis Odaci, publicist en 
‘reli-ondernemer’. Hun eerste contact 
was ruim tien jaar geleden naar aan-
leiding van de film Fitna van Geert 
Wilders. De samenwerking die daaruit 
voortvloeide, heeft vorm gekregen in 
de stichting Koetsveld en Odaci (www.
koetsveld-odaci.nl).
Hun missie is: ageren tegen de 
verharding. Tegenover het groeiende 
wantrouwen willen ze ‘de taal van 
vertrouwen’ stellen. Daarom besloten 
ze een poging te doen om dichter bij 
elkaars tradities en de veelkleurigheid 
daarvan te komen. En zo gingen ze, 
zoals de ondertitel zegt, op reis door 
elkaars geloof. Enis Odaci bezocht 
vier christelijke gemeenschappen en 
Herman Koetsveld vier islamitische 
bijeenkomsten. Ze vertelden elkaar 
over de opgedane ervaringen om die 
aan elkaar te kunnen spiegelen. Na elk 
‘reisverslag’ in het boek volgt dan ook 
een ‘Bespiegeling’. De beide reizigers 
hebben nieuwe aspecten in elkaars 
geloof ontdekt en die willen ze meene-
men in hun toekomstige ontmoetin-
gen. Elkaar beter leren kennen brengt 
meestal ook wederzijdse waardering 
met zich mee.

De reisverslagen zijn geïllustreerd met prachtige foto’s die 
door Stijn Rademaker zijn gemaakt. Die geven dit boek 
beslist meerwaarde.

De ervaringen

Koetsveld en Odaci merken door de bezoeken dat er 
geen sprake is van de islam of het christendom. Het maakt 
verschil of je als moslim op bezoek bent bij een Pinkster-
gemeente of bij een Gereformeerde Gemeente. Die variatie 
is er net zo goed in de islamitische wereld. Nu is dit geen 
nieuwe ontdekking. Toch is het wel belangrijk dit steeds 
voor ogen te houden. De meeste christenen kennen wel 
het onderscheid tussen rooms-katholieken en protestan-
ten. Maar voor de meeste moslims ligt dit allemaal niet zo 
duidelijk. En welke christen 
weet dat er een islamitische 
stichting Maruf is die op-
komt voor de belangen van 
lhbti-moslims?

Enis Odaci is onder andere 
op bezoek geweest bij de 
Gereformeerde Gemeente 
in Dordrecht. De dienst-
doende predikant stelde in 
het gesprek met Odaci dat een moslim die niet gelooft in 
de Zoon van God, niet in de hemel komt. Wanneer Koets-
veld dit leest, zegt hij dat hij zich plaatsvervangend schaamt 
voor dit standpunt. Enis Odaci deelt zijn verontwaardiging 
niet. Hij is positief over de gesprekken met de Gerefor-
meerde Gemeente: er zat veel theologie in de gesprekken 
en een eerlijk standpunt.

Ze merken door de 

bezoeken dat er geen 

sprake is van de islam 

of het christendom
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Dit brengt mij bij een opmerking van fotograaf Rademaker: 
‘Het viel me op dat de liberale of vrijzinnige vleugels van 
zowel de christelijke als de islamitische gemeenschap ei-
genlijk heel dicht tegen elkaar aan liggen.’ En ik denk: hoe 
zou deze spiegelreis eruit hebben gezien wanneer die was 
gemaakt door twee orthodoxe vertegenwoordigers van het 
christendom en de islam? Het zouden vast andere reisver-
slagen zijn geworden.

Afsluitend

Al lezende had ik de neiging mij in de gesprekken te men-
gen en dieper door te vragen. Na het bezoek van Odaci aan 
een nonnenklooster gaat het gesprek over de positie van de 
vrouw. Enis Odaci zegt op een gegeven moment: ‘De vaak 
achtergestelde positie van de vrouw binnen de islamitische 
landen nu heeft dankzij een patriarchale ordening van de 
samenleving, een weg gevonden in allerlei theologische 
wetten en regels’, en: ‘De vroege bloeiperiode van de islam 
was daarentegen enorm bevrijdend voor vrouwen.’

Daar had ik als ik Koetsveld was, toch nog eens op doorge-
vraagd. Niet alleen aan de hand van verschillende teksten 
uit de Koran, maar ook aan de hand van de geschiedenis. 
In de voor-islamitische tijd was het leven in (Zuid-)Arabië 
namelijk matriarchaal ingericht. Dit betekende onder ande-
re dat de vrouw na haar huwelijk verbonden bleef met haar 

eigen stam en niet overging naar de stam van haar man. 
Ook hadden de vrouwen veel vrijheid. Er was sprake van 
polyandrie (één vrouw met meerdere mannen). De profeet 
Mohammed veranderde dit en voerde het patriarchaat in, 
tegen de zin van veel vrouwen. Na de dood van Mohammed 
in 632 kwamen die vrouwen in opstand tegen de islamiti-
sche regels. Ze wilden terugkeren naar hun vrijheid in de 
voor-islamitische tijd.1 De patriarchale ordening is dus niet 

pas later de islam binnengeslopen. 
Het is een wezenlijk onderdeel van de 
islam.2

En als ik Enis Odaci was, zou ik 
hebben doorgevraagd over Koetsvelds 
gesprek met Kurttas, een Turkse imam. 
Dat ging over de christelijke belijdenis 
dat Jezus ook God is (p. 127). Koets-
veld had de imam uitgelegd dat Jezus 
een bijzondere representant van God 
is ‘als zoon van God in joodse zin, 
bijbels gezien is daar niks mis mee.’ 
Waarop de imam stamelend had gere-
ageerd: ‘Nou ja zeg, weer wat geleerd.’ 
Mijn vraag zou zijn: wat heeft Kurttas 
dan geleerd en helpt het hem verder 
in de verhouding tussen christenen en 
moslims?

Kortom: Spiegelreis is een origineel 
boek dat prikkelt om verder door te 
spreken. Voor dat doel is het dan ook 
heel goed bruikbaar. 

N.a.v.: 
Enis Odaci,  
Herman Koetsveld, 
Spiegelreis. Een  
moslim en een 
christen op reis door 
elkaars geloof, Kok-
Boekencentrum, 
Utrecht, 2019, ISBN 
9789043531818, 
192 pag., 
prijs € 19,99

Al lezende had ik de  

neiging mij in de 

gesprekken te mengen  

en dieper door te vragen

1 Deze vrouwen worden in de islam 
aangeduid als de ‘hoeren van 
Hadramawt’.

2 Wie hierover meer wil lezen, kan 
terecht in het boek van Maxime 
Rodinson, Mohammed, Bussum, 
Het Wereldvenster (Unieboek 
BV), 1982.
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In 2013 werd het 450-jarig jubileum van de 
Heidelbergse Catechismus gevierd. In hetzelfde 
jaar besloten drie theologen, Arnold Huijgen 
(CGK), Theo Pleizier (PKN) en Dolf te Velde 
(GKv) om zelf een catechismus te schrijven. Vijf 
jaar werkten ze aan hun Gewone Catechismus. 
Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden.

Een hele onderneming dus. Waarom begonnen  
ze hier eigenlijk aan? Wat hopen ze te bereiken? 
Wat biedt de Gewone Catechismus (verder: GC)? 
En wat hebben wij eraan?
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Beweegredenen1

Op het snijvlak
De auteurs constateren dat de cate-
chese niet floreert en dat de grenzen 
tussen de kerk en de seculiere we-
reld vloeiend geworden zijn. In het 
dagelijks leven van gereformeerde 
christenen speelt God vaak nauwelijks 
een rol. Net als anderen laten zij zich 
leiden door de jacht op (materieel) 
geluk. De Heidelbergse Catechismus, 
geschreven in een tijd dat geloof in 
God nog heel gewoon was, landt dan 
ook niet meer. De taal en de thema’s 
staan ver van hen af.2

Daarom willen de theologen schrijven 
‘op het snijvlak van binnen en buiten 
de kerk’, aansluitend bij hedendaagse 
intuïties en verlangens. In eenvoudige 
woorden moeten echte vragen gesteld 
worden, die bij echte mensen van nu 
kunnen opkomen. En de antwoorden 
moeten te denken geven.

Vraag-en-antwoordspel
Veel dertigers hebben het geloofsver-
haal niet meer op een rij en kunnen 
het dus ook niet doorgeven aan hun 
kinderen. Maar ‘als hier het estafet-
testokje op de grond valt, wordt het 
moeilijk om het later weer op te pak-
ken’. Deze jongvolwassenen vormen 
dan ook de eerste doelgroep van de 
GC. Maar omdat die gewend zijn zelf 
hun ideeën bij elkaar te sprokkelen, 
willen de auteurs geen kant-en-klare 
vragen en antwoorden aandragen die 
geleerd moeten worden (al kan dat na-
tuurlijk wel). Ze willen vooral stimule-
ren tot een geloofsgesprek.
Daarmee geven ze de vraag- en 
antwoordvorm van de catechismus 
een nieuwe functie. Het gaat niet 
meer om het leren naspreken van de 
belijdenis die op zijn beurt de Bijbel 
naspreekt, maar om het meedoen aan 
het vraag-en-antwoordspel. Ze hopen 

en het leven (GC50-62) samen met 
hun theologische positiekeuze.3 Is er 
eigenlijk wel een verbinding tussen de 
kern van het christelijk geloof zoals 
die de auteurs voor ogen staat, en de 
vragen van mensen van nu?

De rode draad: geluk
Volgens de auteurs wel, want mensen 
zijn ten diepste wezens die naar geluk 
verlangen, en iedereen zal ervaren dat 
het ultieme geluk onbereikbaar is. Dan 
kun je laten zien wat ons werkelijke 
probleem is – dat wij ons geluk niet 
in God zoeken en door ons verzet 
tegen Hem schuldig zijn aan lijden 
en zelf ook lijden (GC3, 4) – én wat 
ons diepste geluk is – de ervaring dat 
je thuiskomt, dat God je ondanks alles 
aanneemt (GC1). Als mensen in de 
gaten hebben dat het verzet tegen God 
hen onderuit haalt, gaan ze verlangen 
naar een nieuwe eenheid met God. 
‘Naar heling en vergeving’ (GC4t).
Dat laatste is merkwaardig. Maakt 
ongeluk van postmoderne gelukzoe-
kers ineens Godzoekers? Hoe dan ook, 
geluk is de rode draad in de GC.

dat dit de deelnemers in staat stelt om 
de wereld van God en zijn heil én hun 
eigen plek daarin te ontdekken, dat het 
hen uitdaagt om zelf nieuwe vragen en 
antwoorden te formuleren, en dat het 
hen helpt om hun geloof op hun eigen 
manier te verwoorden.

Samenbrengen
Daarnaast hopen de auteurs ‘christe-
nen samen te brengen rond de kern 
van het christelijk geloof, om van daar-
uit ook de eigen tradities te waarderen 
zonder elkaar los te laten’. Daarom 
willen ze niet de bijzonderheden van 
de gereformeerde traditie accentueren, 
maar juist proberen wat voorbij te gaan 
aan verschillen tussen christenen.

Gewoon een catechismus?
De GC moet dus een uitnodigend 
vraag-en-antwoordspel zijn over de 
kern van het christelijk geloof, vanuit 
vragen die mensen van nu bezighou-
den. Gereformeerde bijzonderheden 
doen er minder toe. De woordkeus 
moet passen bij het taalgebruik van de 
geseculariseerde samenleving.
Is de GC strikt genomen dan nog wel 
‘gewoon een catechismus’ – onderwijs 
in de christelijke leer? In ieder geval 
lijken de opstellers niet te streven naar 
een revival van de klassieke gerefor-
meerde catechese, waarin de chris-
telijke leer zoals de kerk die belijdt 
overgedragen wordt.

Inhoud

Wie stelt de vragen?
Als je de GC leest, vraag je je vaak 
af wie eigenlijk de vragen stelt. Bij 
sommige kun je je voorstellen dat ze 
gesteld worden door ‘mensen van nu’. 
Maar bij de meeste lijken de theologen 
zelf aan het woord. Zo hangen de vra-
gen over Jezus als de weg, de waarheid 

1 Zie hiervoor de Inleiding bij de Gewone 
Catechismus; Dolf te Velde, Theologenblog: 
‘Gewoon een catechismus’ (rd.nl); Klaas  
van der Zwaag, https://www.rd.nl/artikel/ 
799699-gewone-catechismus-wil-kern-ge-
loof-in-100-vragen-en-antwoorden-belich-
ten; Huijgen, Pleizier en Te Velde, ‘Christelijk 
geluk in een seculiere cultuur. Een verant-
woording van de belangrijkste theologische 
keuzes in de Gewone Catechismus’, Theologia 
Reformata, Vol. 63, nr. 3 (2020), p. 254-262.

2 De auteurs noemen de strijd over de aanwe-
zigheid van Christus in het avondmaal. Toch 
komt dit onderwerp aan de orde in GC94, 
niet als strijdpunt maar met de oproep ons 
te verdiepen in andere wijzen van vieren en 
ons in te spannen meer de waarde daarvan 
in te zien.

3 De verrassende vraag ‘Hoe komt het dat 
wij zo slecht in de gaten hebben dat Jezus 
Koning is?’ blijkt een zinspeling op de hoofd-
zonde van de traagheid, die in de christolo-
gie van Karl Barth spiegelbeeldig correspon-
deert met het koningschap van Christus. Zie 
de in noot 1 genoemde verantwoording,  
p. 255.
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Geloof, gebod, gebed en sacramenten 
zijn de vaste onderdelen van een ca-
techismus, ook van de GC. De leer van 
de Drie-eenheid bepaalt de indeling, 
het geloofsleven vormt de invalshoek: 
het gaat om vertrouwen (geloof en 
gebed) op God de Vader, het volgen 
(gebod) van Jezus de Heer en het 
verwachten van Gods nieuwe wereld 
door de kracht van de Heilige Geest. 
De doop krijgt een aparte plaats aan 
het begin onder de titel: ‘Tot geluk 
gedoopt’.
Wie thuis is in de Heidelbergse Ca-
techismus (HC) en de andere belij-
denisgeschriften, zal veel herkennen. 
Maar wat maakt de GC dan anders? 
Met voorbijgaan van veel bekends 
beschrijf ik een aantal verschillen.

De Vader
God de Vader heeft door zijn Woord 
(dat is Jezus) alles geschapen, zegt de 
GC. Dat wordt zo uitgelegd: alles is 
voortgekomen uit een idee van God, 
alle variatie is door Hem bedacht. Of 
alle soorten apart gemaakt zijn of uit 
elkaar voortgekomen, doet niets af aan 
zijn liefdevolle bedoeling (GC25). Ons 
levensgeluk hangt er niet van af. On-
danks deze relativering van de schep-
ping wordt gezegd dat de mens naar 
Gods beeld geschapen is. Ook lijkt de 
GC uit te gaan van de historiciteit van 
de zondeval (GC3t). Maar vreemd is 
dan weer dat nergens de moederbelof-
te wordt genoemd. God heet steeds de 
God van Israël, en de heilsgeschiedenis 
lijkt pas bij Abraham te beginnen. De 
GC is hier op z’n minst tweeslachtig.

De Zoon
Jezus, Gods Zoon, verzoent ons met 
God. Adam en Eva gaven gehoor aan 

de slang. Daarmee maakte de mens 
zich los van God die zijn ware leven 
was (GC3t). God houdt ons aanspra-
kelijk voor het kwaad dat wij actief 
bedrijven, dát is onze schuld. Door zijn 
offer aan het kruis draagt Christus de 
straf, heft Hij de blokkades van onze 
schuld en slechtheid op (GC51t, 53t) 
en maakt Hij ons weer toegewijd aan 
God. Ons diepste geluk ligt in de over-
gave aan Hem (GC3t).
De HC zegt dat God de mens schiep 
naar zijn beeld om voor Hem te leven. 
Door Adams ongehoorzaamheid is 
onze natuur totaal verdorven. Gods 
eeuwige toorn moest door volkomen 
voldoening gestild worden. Daarvoor 
moest de Zoon de menselijke natuur 
aannemen. De GC gaat hieraan voor-
bij.4 Die zegt slechts: God werd mens. 
Hij wilde uiteindelijk deel uitmaken 
van zijn schepping (GC25t).
De GC stelt ook de bredere vraag naar 
de oorsprong van ‘het kwaad’ en noemt 
zonde en kwaad vaak in een adem. 
‘Het maakt ons te belangrijk (…) 
om de zonde en het kwaad zomaar 
op ons bordje te schuiven’ (GC28t). 
God zal zonde en kwaad oordelen en 
wegdoen en de zondige mens redden. 
Hoe, dat blijft onhelder. Dat uit Gods 
vaderhand het kwaad kan komen, blijft 
buiten beeld.

De Geest
De Geest – God die nog dichterbij 
komt dan ons eigen hart (GC78) –  

GELEZEN

maakt ons gelukkig door ons te 
vullen met de liefde van Christus en 
voedt ons op tot het echte mens-zijn 
(GC30). Hoe, met welke midde-
len, wordt niet duidelijk. Hij brengt 
bezieling in de kerk (GC81) die de 
nieuwe wereld verwacht. De kerk van 
alle tijden gelooft de inhoud van de 
Apostolische Geloofsbelijdenis. Dat er 
verschillende kerken zijn, is uiteinde-
lijk niet erg. Het laat de veelkleurige 
genade van God zien. We moeten el-
kaar aanvaarden en menselijke grenzen 
doorbreken.
De HC zegt dat Christus zich een 
gemeente vergadert in eenheid van 
het ware geloof, door zijn Geest en 
Woord. En dat betekent toch dat de 
kerk alles aanneemt wat God in zijn 
Woord geopenbaard heeft (HC7) en 
alleen dat?

Geloven
Geloof is Gods geschenk waardoor 
je gaat luisteren naar zijn stem in het 
evangelie (GC15). In de doop geeft 
God zijn persoonlijke belofte. De 
doop is een radicale ingreep: je sterft 
met Christus en staat op in het nieuwe 
leven. Dat de Bijbel voor het geloof 
de noodzakelijke en voldoende bron 
is, en dat de doop gepaard moet gaan 
met geloof (van de dopeling bij de 
volwassendoop, van de ouders bij de 
kinderdoop), blijkt nergens. Geloven 
gaat over jouw diepste bestaan en je 
kunt in je eentje geloven. Samen met 

4 Opvallend: in het huidige formulier van de 
GKv voor de doop aan volwassenen wordt 
niet meer gevraagd of de dopeling gelooft 
dat Jezus Christus echt en eeuwig God is en 
blijft, en echt mens geworden is.
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alle heiligen begrijp je wel meer van 
Gods geheim en vind je steun (GC17). 
Door het avondmaal gaat de wind van 
de Geest waaien door je leven. Beide 
sacramenten lijken meer te zijn dan 
teken en zegel.

Taal en thema’s
De GC gebruikt ‘neutrale’ taal. ‘Dat 
Christus zijn gerechtigheid en heilig-
heid voor ons verwerft’ (HC) wordt: 
‘dat ik met Christus een nieuw leven 
zal leiden’. Dit klinkt eigentijds, maar 
het sluit ook aan bij de typering die de 
GC geeft van Christus’ heilswerk. Het 
onderscheid tussen gerechtigheid en 
heiligheid verdwijnt. Anderzijds vraagt 
de betekenis van het woordje ‘nieuw’, 
hier en in andere combinaties, wel om 
uitleg.
Nog een voorbeeld: ‘Mijn vader en 
moeder en allen die gezag over mij 
ontvangen hebben’ (HC39) wordt: ‘het 
netwerk van verbanden en familiere-
laties waarin wij leven’ (GC71). Dat 
is een merkwaardige ‘vertaling’, zeker 
in een tijd waarin de genderideologie 
ouderschap en gezin ondergraaft en 
de ‘ontvadering’ haar tol eist. De taal 
van een seculiere samenleving is niet 
neutraal.
De GC schrijft vanuit de invalshoek 
van de menselijke geloofshouding en 
-praktijk. De HC laat zien wat God 
aan ons doet en met welke bedoeling: 
wedergeboorte en bekering.
Af en toe benoemt de GC eigentijdse 
thema’s, zoals de milieuproblematiek 
en de moderne communicatiemidde-
len.

Evaluatie

Bedoelingen waargemaakt?
De GC is populair als belijdenisge-
schenk, als preekstof en als gespreks-
stof voor thema-avonden en catechisa-

geloof op het spel gezet? Laat de GC 
ons zien wat wij ten diepste nodig 
hebben in leven en sterven? Want dat 
is wat we de jongeren willen meegeven 
in de catechese. Dat betekent ook dat 
ze juist moeten breken met de bele-
vingskaders die hun worden opgedron-
gen door een geseculariseerde cultuur.

Er staat veel moois in de GC, ook 
zaken die in de belijdenissen wat min-
der belicht zijn en die het overwegen 
waard zijn. Er is bijvoorbeeld aandacht 
voor onze verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de schepping. Maar mijn 
grote zorg is: komen we met de GC 
dichter bij huis? Zijn de ‘gereformeer-
de bijzonderheden’ waaraan de GC 
voorbijgaat, geen wezenlijk onderdeel 
van het estafettestokje dat we tijdens 
onze wedloop (Heb. 12) doorgeven 
aan volgende generaties? Wie de GC 
wil inzetten voor de geloofsoverdracht, 
zal zich die vraag moeten stellen. 

Ida Slump-Schoonhoven is catecheet.

tiegroepen. Rolf Robbe schreef er een 
handleiding bij: Het 101 dagenboek bij 
de GC.

Maakt de GC de bedoelingen van de 
auteurs waar?
Of de Heidelbergse Catechismus 
werkelijk zomaar landde bij zestien-
de-eeuwers, is de vraag. Zou de GC 
wel landen bij gelukzoekers van nu ‘op 
de grens van kerk en wereld’? ‘Carry 
me home’ zingen veel liedjes. De ty-
pering van geluk als thuiskomen sluit 
dus zeker aan bij het levensgevoel van 
mensen van nu. Maar grijpen ze daar-
door naar de GC? Echt gemakkelijk 
is die niet. Eenvoudig taalgebruik in 
de korte antwoorden geeft niet altijd 
duidelijkheid. Vaak is het zoeken naar 
het verband tussen de zinnen. Ik heb 
in mijn exemplaar meer dan eens ‘hoe 
dan?’ geschreven achter het simpele 
woordje ‘zo’. In de toelichtingen staan 
vaak pittige beschouwingen.
Ik kan me wél voorstellen dat de GC 
een rol speelt in het oecumenische 
streven om christenen bij elkaar te 
brengen. Relativering van de schep-
ping en van de verzoening door 
voldoening, onvoldoende honoreren 
van de Bijbel, veronachtzamen van 
leerverschillen tussen de kerken, een 
verschuivende visie op de sacramen-
ten – het zijn allemaal elementen die 
daaraan kunnen bijdragen en die aan-
sluiten bij ontwikkelingen in de theo-
logie. Wellicht noemt de Regiegroep 
NGK-GKv om die reden de GC als 
voorbeeld van eigentijds belijden.

Wat geven wij door?
De auteurs willen laten zien waar 
het diepste geluk te vinden is. Dat is 
prachtig. Want God wil inderdaad ons 
verdwaalde hart thuisbrengen. Maar 
waarom het relativeren of ongenoemd 
laten van wezenlijke zaken? Zijn 
gelukzoekers daarmee geholpen? Of 
wordt daarmee juist de kern van het 

N.a.v.: Theo Pleizier, 
Arnold Huijgen 
en Dolf te Velde, 
Gewone catechismus. 
Christelijk geloof 
in 100 vragen en 
antwoorden, Kok-
Boekencentrum, 
Utrecht, 2019, ISBN 
9789023954903, 
239 pag., 
prijs € 12,99
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UIT PROTESTANTS NEDERLAND 
VAN NOVEMBER 2020

De discussie over 

de verzoeningsleer 

en de missie onder 

moslims

In Protestants Nederland (november 2020) gaat drs. 
Lucius W. de Graaff op een opmerkelijke manier in op 
de opgelaaide discussies rond de klassieke verzoenings-
leer (verzoening door voldoening). Onder andere het 
boek Het vergeten evangelie van Reinier Sonneveld 
uit 2018 heeft die discussie (weer) aangejaagd. De 
Graaff schrijft erover onder de titel: ‘Middeleeuwer 
Anselmus als antwoord op opkomst islam’. De kritiek 
op de klassieke, anselmiaanse verzoeningsleer vertoont 
namelijk volgens hem opvallende overeenkomst met de 
kritische vragen die deze leer bij moslims oproept.
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Niet nieuw
Welke vragen spelen er? De kritische vragen die Sonneveld 
stelt zijn niet nieuw. Ze werden eerder al gesteld door theo-
logen als prof. dr. P. Smits en dr. H. Wiersinga. Prof. Smits 
(1906-2002) schokte kerkelijk Nederland door rond Goede 
Vrijdag in het jaar 1959 de verzoeningsleer op de hak te 
nemen door de volgende uitspraak: ‘Het is ook mijn eer te na, 
dat iemand voor mijn schuld zou moeten boeten. Ik wens te 
staan voor de gevolgen van mijn eigen daden. En geef dan wat 
Paulus betreft mijn portie maar aan Fikkie.’
De belangrijkste vragen die door Sonneveld (en anderen) 
worden gesteld zijn de volgende:
- Kan God de zonden niet vergeven zonder dat er sprake is 

van genoegdoening?
- Kan God als liefdevolle Vader van Zijn Zoon verlangen zich 

op te offeren voor zondaars? Welke vader doet zoiets?

Albrecht Dürer, De aanbidding van het Lam
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- Wordt van de HEERE niet een wraakzuchtig God gemaakt 
Die wil dat Zijn toorn wordt gestild door het offer van Zijn 
Zoon?

Ik herinner mij dat een catechisante tamelijk overstuur bij 
mij kwam. Ze had een gesprek gehad met Jehovah’s Getuigen 
die haar hadden gezegd: welke vader stopt zijn eigen kind 
in de kachel? Dat doet toch geen normale vader! Zou God 
Zijn Zoon dan wel door de hel laten gaan!? Toen heb ik haar 
duidelijk gemaakt dat deze Jehovah’s Getuigen een karikatuur 
maken van het verlossingswerk van Jezus Christus. Uit de Bij-
bel weten we dat de Zoon van God Zich bereid heeft verklaard 
om voor zondaars het offer van Zijn leven te geven.
In Hebreeën 10:5-7 staat geschreven: ‘Daarom zegt Christus 
bij Zijn komst in de wereld (…): “Hier ben ik,” want dit staat in 
de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw 
wil te doen.”’ Christus citeert de woorden uit Psalm 40.

Christus Victor
Wanneer Christus niet naar deze aarde is gekomen om ons 
te verlossen van Gods woede over de zonde die wij hebben 
gedaan, wat is dan wel het doel van zijn komst naar deze 
wereld? Het antwoord van Sonneveld laat zich als volgt sa-
menvatten: Christus is gekomen om ons te verlossen van het 
kwaad. En die verlossing van het kwaad is gerealiseerd door 
de gewelddadige dood die Christus aan het kruis is gestorven. 
Door Zijn lijden en sterven heeft Hij als het ware het kwaad 
geabsorbeerd en overwonnen. Die overwinning is bevestigd 
door Zijn opstanding uit het graf.

Deze andere kijk op de kruisdood van Jezus Christus hangt 
samen met The New Perspective on Paul zoals deze onder 
anderen wordt uitgedragen door de bekende theoloog N.T. 
(Tom) Wright. Kort gezegd komt het erop neer dat de apostel 
Paulus in zijn brieven niet zozeer heeft gestreden tegen de 
Farizese leer van de goede werken. Het ging Paulus in de 
eerste plaats om vragen rond de toetreding van niet-Joden 
tot de vroegchristelijke gemeente. Die gemeente bestond uit 

Joden die tot geloof in Christus waren 
gekomen. En zij onderhielden nog de 
besnijdenis, voedselvoorschriften en de 
sabbatsrust. Moesten de niet-Joodse 
gelovigen die voorschriften ook gaan 
onderhouden? Het zijn de vragen waar-
over we lezen in Handelingen 15: het 
zogeheten apostelconvent.
Dit ‘nieuwe perspectief’ wijkt af van het 
perspectief dat een man als Maarten 
Luther had op de brieven van Paulus. 
Luther benadrukte dat het bij Paulus 
gaat om de vraag hoe wij rechtvaardig 
zijn voor God: door werken van de wet 
of door genade dankzij het offer van 
Jezus Christus. Daarmee stond Maarten 
Luther in de lijn van Anselmus. En die 
lijn treffen we ook aan in de Heidelberg-
se Catechismus.

Meer modellen
Het valt niet te ontkennen dat het 
samenkomen van de gelovigen uit de 
heidenen en de Joodse gelovigen in één 
gemeente een belangrijke kwestie is 
geweest in de vroegchristelijke gemeen-
te. Ook is wel duidelijk dat er over het 
verlossingswerk van Christus meer te 
zeggen is dan in de formule ‘verzoening 
door voldoening’. Tim Keller spreekt van 
verschillende ‘modellen’ of ‘talen’ van 
verzoening in de Bijbel (Centrum Kerk, 
Franeker 2014, p. 119.). Hij noemt de 
taal van het slagveld (overwinning van 
het kwaad), de markt (Christus betaalt 
de losprijs), de ballingschap (Christus 
brengt thuis) en de rechtbank (Christus 
neemt onze straf op zich).
Dat alles bij elkaar is evenwel nog geen 
reden om afscheid te nemen van de ‘ver-
zoening door voldoening’ (de taal van 
de rechtbank). En dat zien we helaas nu 
wel gebeuren. Naar mijn stellige over-
tuiging verliezen we met het afwijzen 
van deze leer een essentieel onderdeel 
van het Evangelie.

‘Dit “nieuwe perspectief” 

op de brieven van Paulus 

wijkt af van dat van 

Maarten Luther’



Het is zeker waar dat het in onze tijd 
moeilijker is om de betekenis van 
‘verzoening door voldoening’ en de 
daarmee samenhangende offergedachte 
over te brengen. Daarom is het goed om 
ook de andere (door Keller genoemde) 
aspecten te benadrukken. Tegelijk ge-
biedt de nuchterheid op te merken dat 
elke Nederlander nog begrijpt wat wij 
op 4 mei gedenken: veel (jonge) men-
sen hebben hun leven geofferd voor de 
vrijheid die wij nu genieten.

Islam
Nu de verbinding met de islam. Wan-
neer gemeenteleden gesprekken met 
moslims aangaan, merken ze al snel 
dat een van de verschilpunten tussen 
moslims en christenen het geloof in 
Jezus Christus is. Moslims kennen Jezus 
als ‘Isa’ en ze hebben eerbied voor Hem 
en Zijn moeder Maria. Ze geloven en 
belijden dat Isa een profeet is die ook 
in de eindtijd een belangrijke rol zal 
spelen. De moslims verwerpen echter 
beslist de christelijke overtuiging dat 
Jezus de Zoon van God is en dat Jezus 
zondaren verzoent door Zijn offerdood 
aan het kruis.

Het is dan ook niet vreemd dat drs. Cees Rentier, directeur 
van de stichting Evangelie & Moslims (E&M) (die kerken toe-
rust en coacht bij de ontmoeting met moslims in Nederland) 
zich geroepen voelde om in het blad Oriëntatie te reageren 

op het verzet tegen Anselmus’ leer van de ‘verzoening door 
voldoening’ zoals dit wordt verwoord door Reinier Sonneveld 
(Oriëntatie, nr. 139, juni 2020, p. 9).
Rentier wijst erop dat de vragen die Sonneveld stelt typisch de 
vragen zijn die moslims altijd stellen wanneer het gaat over 
het verlossingswerk van Jezus Christus: ‘Waarom zou God 
een offer van een middelaar nodig hebben om ons te kunnen 
vergeven, als Hij van ons vraagt om elkaar zonder zoiets te 
vergeven? Mogen wij niet gewoon rekenen op de goedheid 
van God en moeten wij ons niet richten op een goed leven 
zoals Hij van ons verwacht?’
Vervolgens schrijft Rentier dat Anselmus zijn boek Cur deus 
homo waarschijnlijk heeft geschreven als een apologetisch 
antwoord op de kritiek van moslims. Ervan uitgaande dat dit 
klopt, is dit wel zeer verrassend.
De kritische vragen over ‘verzoening door voldoening’ zijn niet 
nieuw. Ze zijn niet pas opgekomen vanwege de cultuur waarin 
wij leven. Het zijn de vragen die alle eeuwen door zijn gesteld 
omdat de verkondiging van de gekruisigde Christus voor de 
Joden aanstootgevend is en voor de heidenen een dwaasheid 
en voor moslims is het niet anders. Er staat dus wel wat op 
het spel in de discussie rond ‘verzoening door voldoening’. 
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‘De vragen van Sonneveld 

zijn typisch de vragen 

die moslims altijd stellen 

wanneer het gaat over 

het verlossingswerk van 

Jezus Christus’
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UIT GEREFORMEERD KERKBLAD 
VAN 11 DECEMBER 2020

Verlangen 
naar…

In het Gereformeerd Kerkblad van 11 december 2020 
schrijft ds. Hans de Wolf over de vraag waar we naar 
uitkijken, juist als het gaat om wat er na de dood 
wacht. Hij schrijft erover met als titel: ‘Hemelverlan-
gen en Godsverlangen’.

Waar ziet u nu precies naar uit? Dat vraag ik weleens 
aan oudere mensen. Je krijgt dan verschillende 
antwoorden. Als iemand veel last heeft van de 

ouderdom, bijvoorbeeld omdat hij veel pijn moet lijden, dan 
is het begrijpelijk dat hij van die kwalen en moeiten verlost 
wil worden. Het sterven brengt voor Gods kinderen inderdaad 
een einde aan alle narigheid en smart. Je kunt ook naar het 
einde verlangen, omdat je je overleden man of vrouw zo graag 
wilt terugzien. Of je denkt vooral aan de hemel als paradijs, 
als plaats waar alles mooi is en vruchtbaar en nieuw, en waar 
het geluk voor het oprapen ligt.
Wat is nu eigenlijk het geluk dat ons te wachten staat? En 
heeft dat ook te maken met het leven hier op aarde? Ik las 
eens in een krant over de redenen waarom mensen gelukkig 
zijn. In die krant stond, dat een Amerikaans onderzoek had 
uitgewezen dat mensen ‘gelukkig’ zijn een belangrijker doel 
in hun leven vinden dan in de hemel komen. Wat een merk-
waardige tegenstelling wordt daar gemaakt, dacht ik toen. 
Alsof het hemelleven geen vorm van geluk is, en alsof de 
hemel en de aarde eigenlijk maar weinig of niets met elkaar te 
maken hebben. Zijn dat dan aparte werelden? En is de route 
naar de hemel dan een weg buiten het gewone leven om?

Bijbels geluk
De Bijbel ziet dat immers heel anders. Daar worden toekomst 
en heden nauw aan elkaar gekoppeld. Het geluk dat we eens 
bij God mogen beleven, ligt in het verlengde van het geluksge-
voel dat er nu al mag zijn. Ik denk aan die bekende belijdenis 
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van HC Zondag 22 over het eeuwige 
leven. Daar zegt de catechismus: ‘Even-
als ik nu al het begin van de eeuwige 
vreugde in mijn hart voel, zal ik na dit 
leven volkomen heerlijkheid bezitten’. 
Nu het begin, straks de volmaaktheid. 
Er is dus continuïteit. Er is straks bij 
de Here niet een heel ander geluk dan 
waarvan we hier op aarde al het blijde 
voorgevoel mogen hebben. Bij die belij-
denis van HC Zondag 22 staat als eerste 
tekstbewijs Joh. 17:3. Dat is treffend, 
want daar lezen we een bijzondere 
uitspraak van onze Heiland. Hij zegt 
daar in het hogepriesterlijk gebed tegen 
zijn Vader: ‘Het eeuwige leven, dat is dat 
zij – de gelovigen – u kennen, de enige 

ware God, en hem die u gezonden hebt, 
Jezus Christus.’ Daar lezen we duidelijk, 
dat het eeuwige leven niet iets is, dat 
ver weg ligt in de toekomst. Nee, het is 
al tegenwoordige tijd. De kern van dat 
eeuwige leven is dat je God kent, dat je 
Hem kent in zijn liefde en almacht, in 
zijn grootheid en nabijheid, in zijn ver-
lossingswerk door Jezus Christus. Wie 
zou niet blij worden, als je zo de Vader 
en de Zoon hebt leren kennen? Welk 
aards geluksgevoel kan daartegen op?

God kennen
Natuurlijk zijn er ook veel extra redenen 
mogelijk om hier op aarde gelukkig te 
zijn. Het is fijn als je gezond bent, als 
je werk hebt, of een goed pensioen. Je 

mag God danken als je kinderen het goed hebben, en als je 
van kleinkinderen kunt genieten. Over die soorten van geluk 
hoeven we niet geringschattend te doen. Want we moeten 
al die gewone genoegens en geneugten niet scheiden van de 
hemelse blijdschap. Al dat aardse geluk is pas echt geluk, als 
je het kunt beleven als voorsmaak van de eeuwige vreugde. 
Als je God kent en liefhebt, als je Hem herkent in zoveel grote 
en kleine dingen van elke dag, dan maakt dat je gelukkig en 
blij. Dat is al een stukje hemel op aarde. Want de God die 
straks zegent, is geen andere dan de God die ook nu al zoveel 
zegeningen geeft.

Verlangen naar meer
Waar verlangt u naar als uw leven ten einde loopt, of als u 
midden in het leven aan uw persoonlijke toekomst denkt? 
Wilt u graag uw man of uw moeder terugzien, of uw kind dat 
al zo vroeg overleden is? Of verlangt u vooral van uw kwalen 
en pijnen verlost te worden? Het is niet verkeerd om daaraan 
te denken als u zich de hemel voorstelt. Maar er is meer te 
zeggen, want hemelverlangen is nog geen Godsverlangen. 
Het eeuwige geluk is vooral dat je God kent (Joh. 17) in zijn 
eindeloze liefde, die Hij ook voor u of jou persoonlijk heeft. 
Dat kennen is bij ons nu nog erg beperkt. Maar als je God 
echt kent en liefhebt, smaakt dat naar meer. Dan wil je Hem 
ontmoeten, dan wil je je Verlosser ook zien. Naar de hemel 
verlangen, als een prachtig paradijs, daar hoef je nog niet 
eens een gelovige voor te zijn. Want wie doet dat eigenlijk 
niet? Maar als je met de dichter van Psalm 42 naar God Zelf 
verlangt, dan ben je echt gelukkig te prijzen. En de vervulling 
van dat verlangen wordt ons in Openb. 22:4 ook beloofd. We 
zullen de Heiland met eigen ogen zien. Dat moet toch wel het 
toppunt zijn! 

‘Al dat aardse geluk is pas 

echt geluk, als je het kunt 

beleven als voorsmaak 

van de eeuwige vreugde’
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UIT DE WAARHEIDSVRIEND 
VAN 29 DECEMBER 2020

Euthanasie: 
hoe zal het 
verdergaan?

In De Waarheidsvriend schreef de ethicus prof. dr. T.A. 
Boer een tijd lang regelmatig een column. Meestal 
erg lezenswaardig. Ik putte er al eerder uit voor deze 
rubriek. Ook die van 29 december 2020 (onder de titel 
‘Euthanasiebalans’) geeft stof tot nadenken. Helaas is 
het gelijk de afsluiting van zijn carrière als column-
schrijver voor dit blad. In deze laatste column een 
terugblik op 2020 voor wat betreft de ontwikkelingen 
rond euthanasie. Die ontwikkelingen stemmen hem 
bezorgd over wat we nog verwachten kunnen:

We hebben op euthanasieterrein een droef jaar 
achter de rug. De Hoge Raad sprak in april 2020 de 
arts vrij die een vrouw in een gevorderde staat van 

dementie had geëuthanaseerd. Onlangs verwerkten de toet-
singscommissies dit in hun code of practice en gingen daarbij 
nog verder dan de Raad: ‘Praat niet over euthanasie als ie-
mand dat toch niet snapt,’ ‘Een wilsverklaring hoeft juridisch 
niet tiptop te zijn,’ ‘Doe vooraf een slaapmiddel in de koffie of 
de appelmoes’ en als klap op de vuurpijl: ‘De toetsingscom-
missies zullen voortaan soepel toetsen.’
Ik mag natuurlijk niet wedden maar ik vermoed dat bin-
nen tien jaar de eerste rechtszaak komt waarin een arts een 
demente patiënt euthanaseerde die géén wilsverklaring op 
zak had. Familieleden zullen betogen dat men deze arme 
drommel niet mag aanrekenen dat hij geen wilsverklaring 
had opgesteld: ook voor deze man was een verpleeghuis toch 
echt een schrikbeeld geweest. De arts zal betogen dat uit de 
diep-demente uitingen van de patiënt duidelijk was geworden 
dat hij veel erger leed dan de inmiddels honderden patiënten 
jaarlijks die op basis van hun wilsverklaring wel euthanasie 
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krijgen. Dit alles in samenspraak met juristen van de Neder-
landse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, NVVE.
Daar kwam dan natuurlijk bij dat het kabinet alsnog levens-
beëindiging bij jonge kinderen gaat toelaten, door de NVVE 
inmiddels simpelweg ‘kindereuthanasie’ genoemd. Vervolgens 
kwam daar dit jaar natuurlijk ook de initiatiefwet Voltooid 
Leven bij. Het enige goede nieuws is dat de ministers voor 
VWS en Justitie de moed hadden om een stokje te steken 
voor de benoeming van een verklaarde euthanasie-activiste 
tot voorzitter (en potentieel algemeen-voorzitter) van hun 
commissies.

Inmiddels is duidelijk dat euthanasie-activisten, met de nodi-
ge hulp vanuit de toetsingscommissies zelf, maar één refrein 
kennen: een waardige dood is een geregisseerde dood. Dat we 
ons anno 2020 op dit punt zouden bevinden, had ik twintig 
jaar geleden nooit vermoed. ‘We zijn er immers zelf bij,’ zeiden 
velen toen. Wat we vergaten, is dat de euthanasiewet niet al-
leen de praktijk verandert maar ook de mindset van miljoenen 
Nederlanders. Om die reden waarschuw ik inmiddels landen 
buiten Nederland: kijk naar ons en doe het niet. 

‘Inmiddels is duidelijk 

dat euthanasie-activisten 

maar één refrein kennen’
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CBB, Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden

Uw vertrouwde christelijke 
bladen blijven lezen? 
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voor Blinden en Slechtzienden, heeft 
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S L I N G S GEDICHT

De koning leed aan melancholia,

zij hield hem uit de slaap. Het eerste licht

trof een verslagen man. Er werd gefluisterd

dat God zijn goede hand van hem terugtrok.

Nu houden boze machten bij hem huis.

Zijn kamerheer, een praktisch man, liet toen

een herder komen. Jong en muzikaal

zou hij de wolk om het koningshoofd verdrijven.

Die kunst bood kort soelaas; andere gaven

ontwaakten de jongen en tienduizenden

versloeg hij met de stenen uit zijn hand.

Toen dat gerucht de burcht bereikte, kon

geen tokkelspel de koning nog bedaren.

Blindelings greep hij zijn vertrouwde speer.

De jongen bukte en dook onder. Later

keerde hij in een koningsmantel weer.

R E N É E  VA N  R I E S S E N
U I T:  G E V L E U G E L D / O N T V L E U G E L D ,  1 9 9 6

B I J  1  S A M U E L  1 8 : 6 - 1 6

In dit vers lees je in vogel-
vlucht het begin van de ge-
schiedenis van Saul en David. 
De bijbelgetrouwe lezer zal 
veel elementen herkennen.
Belangrijke regel: God trok 
zijn goede hand van hem 
terug. En nu is Saul in de 
wurggreep van boze machten.
De titel kan zowel op Saul als 
op David slaan.

Dit gedicht is ook geschikt 
voor jonge lezers, al moet er 
wel iets worden verklaard over 
melancholia en soelaas.
Laat ze het eerst maar eens 
lezen en vertellen wat ze ervan 
snappen. Misschien vinden ze 
het wel een mooi gedicht.

Koningsdroom
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